2. FITXA IZENA:......................................................................

Denbora unitateak
1. Lotu geziz goiko hitz bakoitza dagokion beheko kontzeptuarekin:
urtea

hamarkada

mendea

milurtekoa

100 urte

12 hilabete

1.000 urte

10 urte

2. Osa itzazu esaldi hauek:






1980. eta 2000. urteen artean, ...................................... hamarkada daude.
500. urtetik 1000. urtera arte, ……………..…........… mende pasatu dira.
1000. urtetik gaur arte, …............….. milurteko pasatu dira.
Hiru hamarkada .......…. urte dira. Mende bat .....…… hamarkada dira.
Milurteko bat ........….... mende dira. Mende bat ……….… urte dira.

3. Ordenatu itzazu denbora unitate hauek, iraupenaren arabera:
eguna
astea

segundoa
hamarkada

mendea
milurtekoa

urtea
minutua

hilabetea
hamabostaldia

segundoa, …………….. , …………….. , …………….. , …………….. ,
……………….. , …………….. , …………….. , …………….. , …………….. ,
…………….. .
4. Zer denbora unitate erabiliko zenuke gertaera hauek neurtzeko?

eguna

urtea

hilabetea

minutua

landarearen hazkuntza: …………..……. saskibaloi partidua: ………..……….
katedralaren eraikuntza: …………….……. telefono deia: ……..……..…….
pertsonaren bizitza: ………....………. ikasturtea: ……..…..……….

5. Zer gertaera neurtuko zenuke denbora unitate hauen bidez? (Eman bina
adibide)
Minutua:
Eguna:
Hilabetea:
Urtea:

................................................
...............................................
..............................................
..............................................

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Gure zibilizazioan, mendebalde kristauan, Kristoren jaiotza da
erreferentzia data. Horrela, Kristo jaio aurreko urte bakoitzari “K.a.”
(Kristo aurretik) gehitzen zaio, eta Kristoren jaiotzaz geroztikoari, “K.o.”
(Kristo ondoren).

KRISTO AURRETIK

KRISTOREN JAIOTZA

K.a.
3. urtea
2. urtea

1. urtea

KRISTO ONDOREN

K.o.
2. urtea
3. urtea

1. urtea

6. Noiz asmatu ziren hegazkina, idazketa, teleskopioa, zeramika, gurpila,
trena eta hizkuntza? Jar ezazu asmakizun bakoitzaren irudia ardatz
kronologikoaren gainean.

K

K.a.

K.o.

7. Mendeak: ehun urtetik ehun urtera neurtuta. Erantzun itzazu:
Zer mendetan gaude? ..................

Zer mendetan jaio zinen? ..........

I. mendeak 1.-100. urteak hartzen ditu; II. mendeak, berriz, 101.etik 200.era artekoak.

Zer urtetatik zer urtetara bitartekoak hartzen ditu XX. mendeak? ...................
Orain 500 urte, zer mendetan geunden? ……
Eta orain 1.000 urte, zer mendetan geunden? ….....
8. Zer urtetan hasten eta amaitzen dira mendeak?
MENDEA

KRISTO
AURRETIK

KRISTO
ONDOREN

V.a
IV.a
III.a
II.a
I.a
I.a
II.a
III.a
IV.a
V.a

NOIZTIK

NOIZ ARTE

K.a. 301. urtetik

K.a. 400.era arte

K.a. 1. urtetik

K.a. 200.era arte
K.a. 100.era arte

K.o. 101. urtetik
K.o. 201. urtetik

K.o. 200.era arte

K.o. 500.era arte

