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No tiene sentido hacer geometría en fichas de trabajo, con lápiz y papel con los niños permanentemente sentados. 
Podríamos decir que la primera condición para hacer geometría en la escuela es  levantarlos de las sillas.  
 
Maria Antonia Canals, 2009 
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Dimentsioz-dimentsio jolastu 

Lerroekin 
lurrean: itxiak, 

irekiak, 
zuzenak, 

kurbatuak 

Kurba 
itxiak eta 
poligonok  

Poligono ahur 
eta ganbilak 

Poligonoen 
sailkapenak 

Irudien 
konposaketa 

eta 
deskonposaketa 

Simetria 
Bolumenak 

Gainazal lau 
eta 

kurbatuak 

GEOMETRIAREN URREZKO ARAUA 
 

• Gorputzarekin esperimentatu 
• Hitzetara ekarri 
• Eraiki eskuekin 

Angeluak 
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Materialak: 
 

Sokak 
Lurra 

Bloke geometrikoak 
Tangrama (irudiak ere bai) 

Plastilina 
Txotxak 

Tantrix moduko puzzleak 
Aldez aurretik moztutako 

elementuak 
Deskonposaketa-

konposaketarako jolasak 
Bildutako gorputzak 

Geoplanoa 
Ispilua 

Matriuskak 
Gorputz-sorta 

Erronka-jolasak 
Harriak, haziak 

 

Jolasak-jarduerak: 
1-2-3 dimentsioen ipuina 

Lurrean irudikatu –txaloen jolasak 
Erpinen-aulkien jolasa 

Letren geometria aztertu 
Sailkatzeko kriterioak 

Gelako-ikastolako geometria 
Begiak itxita asmatu 

Begiak itxita asmatu eta eraiki 
Puzzleak 

Txotxekin eraiki 
Norbere gorputzarekin eraiki 

Erronkak (matematiketan.eus) 
Proiekzioak aztertu 

Gorputzen bolumenak alderatu 
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KONTZEPTUAK LANDU OSTEKO JARDUERA POSIBLEAK 
1. Zenbat modutan egin daiteke hexagonoa bloke 

geometrikoekin? 
2. Eraiki ezazu hiruki haundi bat bloke geometrikoekin. 
3. Eraiki hexagono haundi bat bloke geometrikoekin 
4. Eraiki ezazue irudi simetriko haundi bat. 
5. Egizu tantrixaren 6 egitura. 
6. Egin tangrameko irudi ez gidatu bat. 
7. Egin tangrameko irudi  gidatu bat. 
8. Egizu geoplanoko irudi bat. 
9. Eraiki ezazu graduatzaile haundi bat. 
10. Eraiki ezazu irudi konposatua. 
11. Eraiki ezazu poliedro pentagonala. 
12. Eraiki ezazu T hizkia 
13. Eraiki ezazu soma kuboa 
14. Eraiki ezazu piramidea 
15. 3-4-5-6 polikuborekin zenbat irudi egin daitezke. 

 

16. Begiak itxita ukitu zerbait eta eraiki ezazu. 
17. Eraiki ezazu txotxekin poliedro bat. 
18. Eraiki ezazu txotxekin poligono bat. (nahi dugun 
ezaugarria izan dezala eskatu dezakegu) 
19. Zenbat pentagono  ezberdin eraiki dezakezu 
txotxekin? 
20. Zenbat hexágono ez berdin eraiki ditzakezu? 
21. Zenbat lauki ezberdin eraiki ditzakezu? 
22. Eraiki ezazu 3oin, 4oin eta 6 oin neurtzen duen 
hirukia. 
23.  Eraiki garraiatzailea atean. 
24.  Eraiki poligono irregularra bloke 
geometrikoekin. 
25. Neurtu bloke geomterikoen angeluak. 
26.  Zenbat trapecio eraiki daitzeke 3 eta 7 oineko 
oinarria dutenak? 
27.  Zenbat diagonal dauzka hexágono irregular 
batek? 
28. Eraiki ezazu hexágono erregularra zelorekin. 
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