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Hitzaurrea 

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege 

Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau ezartzen 

du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat egin eta defendatu 

behar dute […] Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean edukiko ditu, ikasketa 

planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako gaitasunak eskuratu eta 

ebaluatu behar ditu”. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduak, 

ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko edukia dauka. 

Abenduaren 27ko ECI/3857/2007 Aginduak, Haur Hezkuntzako irakasle lanetan 

aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko baldintzak ezartzen 

dituenak arautzen du titulu hau; era subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu 

Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen 

arautegia aplikatzen da.  

ECI/3857/2007 Aginduaren arabera, Haur Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-plan 

guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz arduratzen 

da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa eta diziplinakoa 

da, eta diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum daukagu, zeinean graduko 

ikasleek eskola praktiketan lortu behar dituzten gaitasunak deskribatzen baitira. Azken 

modulu honetan dago Gradu Amaierako Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako 

gaitasun guztiak islatu behar dituena. Azkenik, ECI/3857/2007 Aginduak ez duenez 

zehazten gradua lortzeko beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, 

unibertsitateek ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak 

ezarriz, gehienetan.  

Beraz, ECI/3857/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu Amaierako 

Lanean, erakuts dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, oinarrizko 

prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek eskatzen baitira 

Haur Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizial 

guztietan.    
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Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako modulua zati teorikoan garatzen da, bertan, 

zehazten baita haurren komunikatzeko gaitasunen inguruko xehetasunak. Horregatik, 

oso baliagarriak izan dira gazte eta haur literatura, psikologia eta hizkuntza haurren 

komunikazio garapena ulertu ahal izateko, eta lan honetan beharrezkoak izan diren 

ideiak lortu ahal izateko.   

Didaktika eta diziplinako moduluak berriz, modu praktikoan garatu dira, behaketaren 

bitartez alegia. Zati honetan, lanaren nondik norakoak osatzeko balio izan du, gaia 

praktikoa delako. Horregatik ere, lan hau osatu ahal izateko ateratako ondorioak ere 

egiteko baliogarria izan da. ikusitako guztiak ondorioak ateratzeko balio izan baitu.  

Halaber, Practicum modulua oso garrantzitsua izan da lan hau aurrera eraman ahal 

izateko. Ikastetxeko gelatan ikusitakoak lan hau osatzeko balio izan baitu, bertatik 

atera direlako beharrezkoak izan diren ideiak, ondorioak eta nola ez, egin diren 

behaketa guztien ondorioz ikusi diren hizkuntzarekiko dauden zailtasunak.  

Beste alde batetik, ECI/3857/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, ikasleek 

gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza gaitasun hau 

erakusteko, hizkuntza honetan idatziko dira “Introducción”, “¿Qué pueden sentir los 

alumnos?” eta “Conclusiones y cuestiones abiertas” atalak, baita hurrengo atalean 

aipatzen den laburpen derrigorrezkoa ere. 

ECI/3857/2007 Aginduak ezartzen duen arabera, Graduaren bukaeran hizkuntza 

koofizial bat ezagutzen duten ikasle elebidunek C1 maila ere izan behar dute 

erkidegoaren beste hizkuntzan, alegia, gure kasuan, euskaran. Hori dela eta, euskaraz 

hizkuntza gaitasuna erakusteko, hitzaurrea eta lanaren azken ondorioak gure 

hizkuntzan idatziko dira. 
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Laburpena 

Fonologia eta fonetika, hizkuntzaren ahoskerari dagozkion alderdiak dira. Fonologia 

hizkuntzaren soinu sistemaz arduratzen da, eta bere unitatea fonema da, hots, 

ahoskatzen duguna berez hauteman eta oroit daitekeen hotsa. Fonetikak aldiz, giza 

hizkuntzetan dauden soinuak aztertzen ditu fisikoki, hau da soinuen propietate fisikoak 

ditu aztergai. Proiektu hau aurrera eramateko, euskaldun zaharrek egiten dituzten 

ahoskera akatsak kontuan hartu dira. Nire ustez, etxeko euskaldunen artean zaila da 

horrelako arazoak aurkitzea, imitazioaren eta ahoz aho transmititu delako 

ondorengoengana. Egia da, tradizioko euskara mantentzen den herrietan haurren 

artean gero eta nabariagoa dela yeismoaren eta hitz loturen artean akatsak agertzea. 

Horregatik, irakasleak betebehar garrantzitsua dauka honen aurrean, jakinik ikasleen 

adibidea dela eta imitazioaren bitartez ikasleek ikas dezaketela. Horretarako, baliabide 

gisa ere jokoak erabil daitezke, ikasleek ariketa praktikoen bitartez ikas dezaketelako. 

Bestetik, dislalia dago, haur hezkuntzan nabarmena den hizkuntza arazoa, hots, 

mintzairaren ohiko nahasteak dira, fonemak ahoskatzeko zailtasunak hain zuzen ere.  

Hitz gakoak: fonologia eta fonetika; yeismoa; hitz loturak; hitzen ahoskera; 

ahoskeraren arazoak. 

Resumen  

La fonología y la fonética son aspectos de la pronunciación de la lengua. La fonología 

se interesa por el sistema de sonidos de la lengua y su unidad es el fonema, es decir, el 

sonido que percibimos y recordamos cuando se pronuncia. La fonética, en cambio, 

analiza físicamente los sonidos que están en la lengua de los humanos, es decir, la 

propiedad física del sonido. Para poder llevar a cabo este proyecto, hay que tener en 

cuenta los defectos que puedan tener los vascohablantes nativos en la pronunciación 

que afortunadamente no son muchos, ya que, sus antecesores les han transmitido el 

idioma de manera oral y los niños imitan eso. Es verdad, que el euskera  que se 

mantiene en los pueblos nativos, se ve que los niños tienen mayor problema con el 

yeísmo y con el encuentro de consonantes. Por eso los profesores juegan un papel 

importante, ya que son un ejemplo a seguir para los alumnos, y estos aprenden todo 

mediante imitación. Para eso también los juegos son un recurso valioso, porque los 
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alumnos mediante la práctica aprenden mucho. Por otro lado, está la dislalia, un 

problema de lengua que aparece en la Educación Infantil, es decir un trastorno del 

habla que hace que los niños tengan problemas para la correcta pronunciación de los 

sonidos. 

Palabras clave: fonología y fonética; yeísmo; encuentro de consonantes, pronunciación 

de palabras; problemas en la pronunciación.  

Abstract 

Phonology and phonetics of the language relate to aspects of the pronunciation of the 

language. Phonology deals with the system of sounds of the language and its unit is 

the phoneme, that is, what we can pronounce when we sense and remember the 

sound. Phonetics however, analyzes the sounds that humans make, that is, the 

physical properties of the sound. To carry out this project, I kept in mind the 

pronunciation mistakes that native speakers of Basque could make. Even so, all of us 

know that native speakers usually don’t have many problems in pronunciation, 

because their ancestors transmitted the language orally to them. It is true that the 

Basque, which is maintained in the villages, where speakers are native speakers, it is 

possible to see students who have difficulties in the pronunciation of /ʎ/ and /Ɉ/ as 

well as the connections among consonants. Therefore, teachers are essential because 

they are the examples that students follow, immitate and copy. With this idea in mind, 

resources could be games, as students learn a lot by doing exercises. On the other 

hand, there is dislalia, a problem of language which appears in pre-school education; 

dislalia is a speech disorder, which produces difficulties in pronouncing some sounds.  

Keywords: phonology and phonetic; the pronunciation of /ll/ and /y/; the connection 

among consonants; the pronunciation of the words; the pronunciation difficulties. 
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Introducción  

Quería hacer un proyecto práctico, es decir, quería investigar, aprender a corregir los 

defectos de pronunciación que tienen los alumnos, etc. Por eso pensé que mediante 

este proyecto podría conseguir los objetivos mencionados, y dado que soy 

vascohablante nativa, imaginé que este trabajo lo podría hacer con más ilusión ante 

algún otro trabajo. A decir verdad, lo que yo quería era enseñarles a corregir a los 

alumnos las típicas faltas fonológicas y fonéticas que suelen cometer. Después viendo 

cómo era el trabajo, me di cuenta de que los niños pronunciaban bien los sonidos que 

escribimos <s>, <z>, <x>, <ts>, <tz>, <tt> y <tx> y que entonces tendría ciertas 

dificultades para poder desarrollar mi proyecto.  

Pero por otro lado, he aprendido  que los hijos de los vascoparlantes nativos, a la hora 

de pronunciar /ʎ/ suelen decir la /Ɉ/. En conclusión, en la zona en que hecho las 

prácticas suele haber muchos de estos casos, y me dedicado a ello. También es 

importante decir que ha habido otro tipo de errores que he visto como: por ejemplo, 

podría ser los encuentros de consonantes de distintas palabras tampoco los realizan de 

manera correcta según la norma del euskera estándar, que coincide en general con la 

local. Un ejemplo es que los alumnos en vez de decir errantziten emplean erran ziten. 

Para poder ir completando el trabajo, también me ha venido muy bien la ayuda de la 

pedagoga terapéutica. Con ella solían ir alumnos de cinco años, los que tenían 

problemas de pronunciación, los que tenían algo de dislalia. Me ha resultado de gran 

ayuda, porque he podido aprender mucho de este trastorno, y he tenido la 

oportunidad de utilizar diferentes recursos que emplea ella.  

Para poder corregir los errores observados en el colegio, he utilizado diferentes 

fuentes, pero sobre todo han sido libros y apuntes que me han dejado. Me ha sido de 

gran ayuda la obra titulada Fonetika Fonologia Hitzez Hitz (Oñederra, 2004). Este libro 

me ha resultado de gran ayuda porque ahí vienen bien explicados todas los conceptos 

básicos necesarios para este proyecto. Por último, están los dos libros de Prevención 

de las Dislalias una es de Esther Rita y el otro de Mª Teresa Carrió Rovira.  

Me habría gustado poder profundizar más en la fonética y la fonología, ya que es un 

tema imprescindible, pero al que no se le da demasiada importancia. La lengua es un 
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instrumento fundamental para poder comunicarse y, por eso, es necesario que haya 

una lengua común, como es por ejemplo el“euskera batua” en vasco. De esta manera, 

nos podríamos comunicar bien.  

Para terminar con la introducción, debo señalar que la fonética y la fonología tienen 

muchas ramas.  Con el poco tiempo que hay para realizar el proyecto de fin de grado, 

yo me he centrado en los aspectos que he visto durante el practicum en el colegio. Los 

temas que aparecerán a lo largo de este trabajo son los que han aparecido en la 

introducción y en el resumen.   

1. FONETIKA- FONOLOGIA  

Fonetika eta fonologia edozein hizkuntzaren ahoskera aztertzen dituen arloak dira. 

Gizakiak elkarren artean komunikatzeko baliabide garrantzitsua dira, bestela ez 

genuelako elkarrekin hitz egingo. Gainera, ez dauka hitz egitearekin bakarrik lotura, 

entzuteak ere zerikusia baitu. Guk hitz egitean besteek entzun egiten dute eta, 

horregatik, komenigarria da bi alderdiak zuzen eta bat eginak egotea, bestela 

ezinezkoa izanen litzatekeelako komunikazio aberats eta ulergarria izatea. Hau horrela 

izateko, garunak, birikak, ahoak, hortzak, belarriak eta abarrek parte hartzen dute. 

Ahoskatze aparatuko atalak elkartzen direnean eta harremanetan jartzen sortzen dira 

hotsak.  

 1.1 Zer da fonetika?  

Fonetika, hizkuntzalaritzan hizkuntza baten soinuen burutzea eta oharpena aztertzen 

dituen zientzia da. Esan dezakegu guk ekoizten ditugun hots fisikoak direla.  

Hizkuntzaren hotsen ahoskera (artikulazioen fonetika), hots horien ezaugarri 

akustikoak (fonetika akustikoa), eta hizkuntzaren sistemaren barruan duten zeregina 

aztertzen ditu fonetikak.  

Fonetika berria 1867an hasi zen, Alexander Melville Bellek hotsak marrazkietan 

irudikatzeko egin zituen ikerketekin. Fonetikaren ahalegin nagusia giza hizketaren 

hotsen sailkapenean datza. Noam Chomsky eta Morris Halle hizkuntzalariek 30 
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ezaugarritako zerrenda egin zituen, giza hotsen ñabardura eta berezitasun garrantzitsu 

guztiak sailkatzeko.  

Hotsen irudikapenerako zenbait transkripzio sistema erabili dira; ezagunena 

Nazioarteko Alfabeto Fonetikoa (IPA) da. Honela, ahozko soinuak idatzi daitezke, 

hizkuntza edo dialektoaren arabera. IPA oso erabilgarria da fonetika ikasteko eta 

hizkuntza irakasteko.  

 1.2  Zer da fonologia? 

Hizkuntz hotsak, alderdi materialetik aztertu beharrean, hizkuntz bidezko komunikazio 

sisteman betetzen dituzten funtzioen ikuspuntutik aztertzen dituen hizkuntzalaritzaren 

atala da. Fonologiaren zeregina, esanahi aldaketak sortzen dituzten aldaketa fonikoak 

aztertzea da. Unitate fonologikoa, berriz, fonema da. Honen ikuspegitik, mugatuta 

dauden fonema kopuruek osatzen duten sistema dela esan daiteke. Beste fonemetatik 

argi eta garbi banatzen duten ezaugarri bereizgarri jakin batzuk ditu fonema bakoitzak, 

eta ezaugarri bat  edo beste bat agertzeak esanahi aldaketa sor dezake.  

Fonologiaren adibidea ondorengo hau izan daiteke: hari eta harri hitzen arteko esanahi 

aldaketa eta /ɾ/ eta  /r/ fonemen arteko oposizioa gertatzen da.  

1.3. Fonetika eta fonologiaren arteko ezberdintasuna 

Taula 1: fonetika eta fonologiaren arteko ezberdintasunak 

FONETIKA  FONOLOGIA 

Soinuez arduratzen den 

hizkuntzalaritzaren adarra. 

Fonemez arduratzen den 

hizkuntzalaritzaren adarra. 

Fonetikak giza hizkuntzan dauden soinuak 

aztertzen ditu. 

Fonologia hizkuntzaren sistemaz, 

ezaugarri abstraktuez arduratzen da. 
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Fonetika soinuaren alde fisikoaz 

arduratzen da, giza hizkuntzetan 

erabiltzen diren alde fisikoaz. 

Fonologiak sisteman bereizgarriak diren 

unitate fonikoak aztertzen ditu. 

Unitatea: soinua da. Unitatea: fonema da. 

Adarrak: akustikoa, artikulaziokoa eta 

pertzepziozkoa. 

Artikulaziokoa: igorleak kode bat 

erabiltzen du komunikatzeko. 

Akustikoa: kodea bidaltzean datza. 

Pertzepziozkoa: hartzaileak mezua 

jasotzen du eta hau interpretatzen du. 

Alofonoa: fonema baten aldaera da, 

inguru fonikoak eraginikoa. 

Adibidez /n/horzkari ebakitzen da soinu 

horzkari baten aitzinean, andia 'handia' 

hitzean, konparaziorako.  

 Fonazio organo finkoak: goiko ezpaina, 

hortzak, hortz hobiak, ahosabaia, beloa. 

 Fonazio organo mugikorrak: beheko 

ezpaina, mingaina.  

 

(Anuncibay, 2013: 4) Taula honetan, argi ikus daiteke fonologia eta fonetika 

ezberdintzeko ezaugarriak zein diren. Hasiera batean oso zaila gerta liteke bi hitz 

hauen arteko aldeak ezberdintzea, eta bakoitzaren esanahia ongi ulertzea, baina taula 

honen bitartez ongi ikus daiteke.  

Bestalde, zenbait hizkuntzalarik fonetika (hizketaren hotsen ahoskatzea eta 

deskribapena) fonologiaren barruan sartzen dute. Fonetikan hotsen artikulazioa eta 

akustika aztertzen baita, baina fonologian, berriz, esanahi aldaketak sortzen dituzten 

hotsen sistemak eta sistemaren barruko arauak.  

Taulan aipatu bezala, fonetika soinuaren alde fisikoaz arduratzen da, giza hizkuntzetan 

erabiltzen diren alde fisikoaz; fonologiak, aldiz, sisteman bereizgarriak diren unitate 
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fonikoak aztertzen ditu. Honen adibide gisa ondorengo hau jarri dezaket: txakurra 

esango bagenu bost pertsona ezberdinek, inork ez luke ulertuko txakurra ez den 

zerbait, beraz, fonologikoki berdina da, baina fonetikoki ezberdinak izango dira, fisikoki 

soinuak ez baitira berdinak.  

Adibidez, <baba> hitza esaten dugunean, konturatuko gara ahoskatzen ditugun bi /b/ 

hauek ez direla berdin ahoskatzen. Honekin esan daiteke, lehenengo /b/ itxiagoa dela 

bigarrena /b/ baino. Gainera, kontuan hartu behar dugu [b] honen barruan bi alofono 

daudela, hau da, fonema bera baina, soinu ezberdina. Hori guztia, fonetikaren bidez 

ikusten da, hots, non eta nola ahoskatzen den.    

  1.4 Curriculumean fonetika eta fonologia nola agertzen diren 

Espainiako Gobernuak hezkuntzaren inguruan curriculuma deituriko liburuxka bat 

argitaratu du, horrela, ikastetxe guztiek helburu, eduki eta ebaluazio irizpide berak 

erabiltzeko. Jakinik komunitate erkidego autonomo guztiak ez direla berdinak, 

gobernuak aukera ematen du curriculum horrek aldaketa jakin batzuk jasateko 

komunitate bakoitzaren arabera. Nafarroako curriculuma begiratzen badugu, bi 

liburuxka daudela ikusiko dugu, alde batetik, natura, gizarte eta kultur ingurunearen 

ezagutza, hezkuntza artistikoa, gorputz hezkuntza, herritartasunerako eta giza 

eskubideetarako hezkuntza eta matematika daude. Beste liburuxkan aldiz, gaztelania 

eta literatura, euskara eta literatura. D eredua, euskara A eredua eta ingelesa daude.  

Proiektu honetan fonetika eta fonologiaz hitz egiten ari garenez, curriculumean 

horri buruz agertzen dena aipatzea garrantzitsua da. Horregatik, euskara eta literatura. 

D eredua eta euskara A eredua aztertuko ditugu.  

EUSKARA ETA LITERATURA. D EREDUA  

Helburuak irakurri ondoren, ikus daiteke ahozkotasunari ez zaiola garrantzi 

handirik ematen. Hasierako puntuetan ahozkotasuna edo ahozko hizkuntza aipatu 

egiten da; baina bestelako helburuetan, berriz, idatzizkoari eta irakurmenari garrantzia 

ematen zaiola ikus daiteke. Honen ondorioz, pentsa daiteke ahozkotasuna alde batera 

uzten dela eta idatziari garrantzi gehiago ematen zaiola. 
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 Edukiak begiratu ondoren, fonologia eta fonetika ia ez dela lantzen ikus 

daiteke. Ahozkotasunari eta idazteari garrantzia ematen zaio, baina hauen barruan 

bestelako ezaugarriak aipatzen dira, horien artean ongi hitz egitea, huts ortografikoak 

egitea, heldutasunarekin idaztea, errealitateari begira ikasleak prestatzea (egunkariari 

begira, hain zuzen ere), etab.  

Fonologia eta fonetikari buruz aurki daitekeena, edukietako lehen multzoan, 

hitz egitea eta hizketan aritzea puntuan izan da. Bigarren multzoan (Nafarroako 

Gobernua, 2006: 45) “parte hartzea eta laguntza ohiko komunikazio egoeretan 

(informazioak, bizikidetasuna arautzen duten hizketaldiak, eztabaidak edo 

jarraibideak), komunikazio egoerari egokituz eta baliabide linguistiko egokiak erabiliz 

(elementu lexikoak, gramatikalak, fonologikoak…), diskurtsoan lekuaren, kronologiaren 

edo logikaren araberako ordenan jarraituz.” Hau, bigarren zikloan kontuan hartzen den 

edukia da. Esan behar da, ez dagola bete-betean fonologiari lotua baina, bertan, ikus 

daiteke kontuan hartzen den zerbait dela.  

Hirugarren zikloari dagokionez, edukia bera da, baina garatuxeago dago.  (ibid., 

45): 

 “Parte hartzea eta giza harremanetako laguntzea ohiko komunikazio egoeretan 

bereziki bizikidetasuna sustatzera bideratutakoetan (eztabaida edo dilema moralak), 

komunikazio egoerari egokituz eta baliabide linguistiko egokiak erabiliz (elementu lexikoak, 

gramatikalak, fonologikoak …) diskurtso ordenatu eta koherente batez baliatuz”  

Hemen ere, aurrekoan esandako bera da. Zikloak aurrera doazela, edukiak 

garatu egiten dira eta, kasu honetan ere, ikasleei eskatzen zaiena gehiago da. 

Fonologiari dagokionez, hitza bera agertzen da, baina horrek esan nahi du ikasleek 

kontuan hartu behar duten zerbait dela, beraiek lanak egiten dituztenean.  

Azkenik, fonologiako beste puntua hiru zikloetan berdin ematen da, eta ez da 

garatzen. (ibid., 45) “Ahozko adierazpena, ebakera eta intonazio egokiarekin. Euskarak 

berezko dituen fonemen ebakera; /z/, /s/, /x/, /tz/, /ts/, /tx/, /tt/. Fonemen araudia 

ikusiz gero goian agertzen diren fonema hauek hurrenez hurren: /s/ /ś/ /ʃ/ /ts/ /tś/ /tʃ/ 

/c/ modu honetan idazten dira”.  Esan behar da, fonologian garrantzitsuenetakoa den 

puntua dela, ikasle askok gaizki egiten baitute, hau da, ez dituzte bata bestetik 
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ezberdintzen. Hori gaztelaniatik eratorritakoa da, eta erdaldunak direnek ez dituzte 

bereizten. Bestetik, betidanik euskaraz hitz egin dutenek ongi ahoskatzen dituzten 

fonemak dira.   

Honen bitartez, ikus daiteke ikastetxeetan fonologia eta fonetikaren inguruan 

lan egiten dutela, nahiz eta ez zaion behar bezainbesteko garrantzirik ematen. Zerbait 

aipatzen dute, goian ikusitako adibideetan bezala, baina ez da ezer gehiago egiten bere 

horretan uzten da. Nire ustez, gaiari garrantzi gehiago eman behar zaio, nahiz eta 

euskaldun zaharrak edo berriak izan, denek zerbaitetan gaizki egiten dugu eta hori 

zuzentzea derrigorrezkoa da, gure hizkuntza ongi hitz egiteko. Horregatik, 

curriculumetan fonologiako ezaugarri gehiago jartzea ongi legoke, denek uste 

dugulako <tz>, <ts>, <tx>, <z>, <s> eta <x> letrak gaizki ahoskatzen badira orduan 

fonologia arazoa dagoela esan daitekeelako. Baina hori ez da horrela, hortik haratago 

ere badira bestelako gauzak eta horiek ere garrantzitsuak dira ikasgeletan praktikan 

jartzeko.   

EUSKARA. A EREDUA 

 Arestian aztertutakoa ikusirik, ez da azaldu euskara eta literatura. D eredua 

dena euskaraz ematen den eredua dela, eta horregatik, curriculumean eskatzen diren 

edukiak euskararekiko garatuagoak direla, irakasgai guztiak euskaraz ematen direlako. 

A ereduari dagokionez, irakasgai guztiak ez dira euskaraz ematen; gaztelania ere 

sartzen denez, euskaraz ematen diren edukiak ez dira D eredukoak bezalakoak. 

Horregatik, bi eredu hauek izanik ikus daiteke helburuak ez direla berak eta A 

eredukoak irakurmenari eta idazmenari garrantzi gehiago ematen diola.  

 A ereduko helburuak aztertu ondoren, ikusi dut helburu bat fonologia eta 

fonetikari lotutakoa dela, ondorengo hau hain zuzen ere: (ibid., 67) “Euskararen alderdi 

fonetikoak, erritmoari dagozkionak, azentuak eta intonazioa ezagutzea; egitura 

linguistikoak eta alderdi lexikoak ere ezagutzea, eta hauek komunikazioaren oinarrizko 

osagai gisa erabiltzea.” Honen bitartez, esan daiteke eredu hau gehiago hurbiltzen 

zaiola fonologia eta fonetikari, helburuetatik hasten delako garrantzia ematen. 



ii 

  Arlo fonetiko-fonologikoaren azterketa gelan 

  
 

 Edukietan zentratuta, esan daiteke ez direla hainbeste ere agertzen fonologia 

eta fonetikaren inguruko edukiak; hala ere, batzuk aurkitu dira. Hauek, 3. multzoan 

hizkuntzaren ezagueran aurkitzen diren arren, bi ziklo ezberdinetan aurkitzen dira. 

Lehenengo zikloan (ibid., 73), “euskararen alderdi fonetikoak, erritmoari dagokionak, 

azentuak eta intonazioa ezagutzea, eta haiek erabiltzen ahozkoaren ulermenerako eta 

produkziorako”.  

 Beste edukiak aldiz, bigarren zikloan aurkitzen direnak dira: (ibid., 73) 

“oinarrizko ortografia: euskarak berezkoak dituen fonemak erabiltzea, eta 

gaztelaniaren aldean korrespondentziak dituztenak bereiztea (b, k, ts, tz, tx, np, nb)”. 

Lehenengo eduki honetan ikusten da fonologiarekin lotuxeago dagoena dela. 

Gaztelaniaren ondorioz akats gehien egiten diren fonemak direnez, curriculumean 

horrelako edukiak izanez gero, ikasleek hori zuzendu dezakete eta euskaraz hobekiago 

hitz egiten hasi. 

Bestetik (ibid., 73) “euskararen alderdi fonetikoak, erritmoari doazkionak, 

azentuak eta intonazioa ezagutzea, eta haiek erabiltzea ahozko testu txikiak ulertzeko 

eta sortzeko funtsezko alderdi gisa (oinarrizko puntuazioa: puntua, koma, galdera 

ikurra eta harridura ikurra…)” edukia dago, hau ere, bigarren zikloan dagoelarik. Honen 

ondorioz, ikusten da A ereduan ere garrantzia ematen saiatzen direla fonologiaren 

inguruan, ahalik eta euskaldun hiztun zuzenenak sortuz. Bestalde, ebaluazio 

irizpideetan ez zaie inolako erreferentziarik egiten fonetika eta fonologiari.  

Bi ereduak ikusi eta aztertu ondoren, atera dudan ondorioa zera da, ez zaiola 

behar bezalako garrantzirik ematen fonologiari, nahiz eta, ahozkoa nabaria den 

curriculumeko edukietan. Gaztelaniatik jasotzen ditugun ahoskatzearen ondorioz, 

euskal fonologian eta fonetikan akats aunitz egiten dira gaur egun. Horregatik, eta 

jakinik ikasleak manipulatzeko errazak direla, curriculumean gehiago jartzea ongi 

dagoela iruditzen zait. Horrela, ikasleak txikitatik eta ikastetxean bertan, molda 

ditzakegu eta, modu honetan, euskal fonologia zuzena aurrera eraman dezakegu, 

hizkuntza bera zuzenduz eta beste hizkuntzei hau hondatu gabe aurre egiten saiatuz.  
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1.5 Fonetika eta fonologia arazoak nola detektatu ikasgelan 

Askotan gurasoek ez dakite beren seme-alabek arazoak izan ditzaketela eta, hortaz 

jabetzeko, ikastetxean hasten direnean irakasleak ikasleari ezaugarri jakin batzuk 

ikusirik detekzio prozesuarekin has daitezke, bai tutorea eta bai pedagogia taldea ere. 

Beste batzuetan, gurasoak berak ere irakasleengana joaten dira beren seme-alabek 

arazoren bat dutela ikusi edo pentsatzen dutenean. Fonetika eta fonologiaren kasuan, 

haur hezkuntzan dauden ikasle askoren ingurukoek pentsatzen dute adinaren kontua 

izan daitekeela eta, horregatik, ez dutela behar bezala hitz egiten. Baina, hori ez da 

zertan horrela izan, txikiak direnean beraien ahoskatze maila egokitzen eta garatzen 

joan behar da. Bestetik, ikastetxeetan ere azterketa edo proba moduko jarduera 

batzuk egiten dituzte, horrela, etorkizunari begira ikasleak arazo larriren bat baldin 

badauka modu honetan detektatu eta diagnostikoa lortzea posiblea delako. Modu 

honetan, ikaslea gusturago aurki daiteke eta bere motibazio maila ez da jaitsiko. Beste 

kasu askotan, ez da horrela egiten eta ikasleek arazo pertsonal eta psikologikoak izaten 

dituzte.  

Praktika garaian, pedagogia terapeutikako irakasle laguntzailearekin ibili nintzenean, 

informazio iturriak eta txostenak uzten zizkidan. Horren haritik, esan dezaket 

eranskinetan dauden Plon izeneko probak fonologia eta fonetika arazoak aurkitzeko 

egiten direla. Nire kasuan, lau, bost eta sei urteko haurrei egiten zaien proba da. Proba 

hau aurrera eramateko orientatzaileak azterketa moduko bat egiten die ikasleei eta 

gero, zuzentzeko orduan, plon deituriko orrietan oinarritzen dira. Orientatzaileak 

erabiltzen dituen orriak ez ditut eskuratu, baina plon orriak bai. Horregatik, ondorengo 

lerro hauetan azalduko dut proba honen orrian zer eskatzen den.  

Txikienekin hasiko naiz eta horretarako, lau urteko proba hartuko dut. Proba honetan 

ez da bakarrik fonetika eta fonologian zentratzen, bestelako arloak ere kontuan 

hartzen dira: morfosintaxia, hiztegia eta oinarrizko beharrak, hain zuzen ere. 

Fonologiarekin hasiko garenez, ikasleei argazki batzuk emanen zaizkie non, ikasleak 

asmatu beharko duen zein irudi den. Irakasleak daukan proba orrian fonema, hitza eta 

ahozko emaitza agertzen dira. Bertan, irakasleak adierazi beharko du ikasleak fonema 

ongi adierazten duen edo ez. Gainera, kontuan hartu behar da orrian bertan agertzen 
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dela zein hitz den, eta ezkerraldean berriz, ikasleak emandako ahozko emaitza zein den 

jarri beharko du.   

Morfosintaxiari dagokionez, bi motako probak eginen dira, lehenengoa esaldien 

errepikapena izenekoa izanen da eta bigarrena aldiz, bat-bateko jariokoa. 

Lehenengoan, irakasleak esaldi bat esango du eta ikasleak errepikatu eginen du bertan, 

irakasleak ikasleak esandakoa emaitza jartzen duen lekuan idatziko du. Bertatik, esan 

dituen hitz zuzen kopurua koadrotxoan jarriko dute. Bigarrenari begiratuz, marrazki 

bat emango zaio ikasleari eta berak ikusten duena kontatu beharko du. Irakasleak 

berriz, ikasleak esandakoa idatzi egingo du eta ikasleak adierazitako esaldi kopurua 

laukitxoan jarriko.  

Hiztegiaren kasuan ere, beste bi jarduera mota daude, bata ulermen mailarena eta 

bestea adierazpen mailarena. Lehenengoan, ikasleak behatza irakasleak esaten duen 

izenean jarri beharko du eta bigarrenean berriz, esaten zaien hitza zer den adierazi 

beharko dute. Hau baloratzeko, taula bat izanen dute, gehi eta ken ikurrarekin. 

Asmatuz gero, gehi ikurra margotuko dute eta kontrakoa izanez gero, ken ikurra. 

Bukaeran, lexiko orokorra adieraziko dute.  

Beste puntua, lau zatitan banatuta dago, lehenengoa koloreen ezagupenean, bigarrena 

espazio erlazioan, hirugarrena kontrakoan eta laugarrena oinarrizko beharretan. 

Lehenengoan ikasleak adieraziko beharko du ikusten duen kolorea zein den. 

Bigarrenean marrazkian ikusten dena non kokatuta dagoen, eta hirugarrenean berriz, 

irakasleak esaldiari hasiera emango dio eta ikasleak esaldia bukatu egin beharko du. 

Azkenari dagokionez, irakasleak galdera bat botako du ikasleak eguneroko bizitzan 

egingo duenari inguruan. Puntu hau zuzentzeko, aurreko moduan adieraziko dute 

taularen bitartez.    

Azkeneko jarduerari dagokionez, erabilpena dago. Bertan, ikaslearen gaitasunak 

kontuan hartzen dira, irudiaren aurrean zer nolako jarioa duen eta manipulazio ariketa 

batean aurrean zer nolako jarrera erakusten duen. Hau guztia bukatu ondoren, 

irakasleak lehenengo orrian jardueretan ateratako emaitzak jarri beharko ditu eta 

horrela, azken emaitzari dagokionez, ikusiko da edo normala den, hobetu beharra 

duen edo atzerapena daukan ikasleak. 
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Bosgarren urteko plon probari dagokionez, esan dezakegu aurrekoaren antzekoa dela, 

baina jarduerak egiterako momentuan ezaugarri eta eduki batzuk aldatu egiten direla. 

Fonologiari begira, ikus daiteke jarduera bera dela, hots, irakasleak marrazki bat 

erakutsiko du eta ikasleak ikusten duen hori zer den esan beharko du. Asmatuz gero 

eta fonema ongi esanez gero, puntu bat lortuko du eta bestela zero. Edukien aldetik, 

bost atal daude, kategoriak, ekintzak, gorputz atalak, aginduak, eta ulermen maila 

kategorietan laminak erakutsiko dira eta ikasleak irakasleak esan duena behatzaren 

bitartez seinalatu behar du. Ekintzetan berriz, txartelen bitartez neskak zer egiten duen 

galdetzen da eta gorputz atalean ere, berdin eginen da baina, gorputzeko atalak 

esatean ikasleek hori seinalatu beharko dute. Laugarrenari dagokionez, aginduak 

ditugu. Bertan, ikasleak irakasleak esaten duena egin beharko du, baina kasu honetan 

irakasleak agindu bat emango du, adibidez: 

“Jar ezazu kotxea aulki honetan, gero piztu gelako argia eta gero ekarri margo hura”. 

Kasu honetan, ebaluatuko dena ikasleak aginduak zuzen egin dituen ala ez izanen da.  

Ulermen mailari dagokionez, bi motatakoak ditugu, alde batetik, laminak seinalatu 

behar dituzte balio duten gauzak seinalatuz eta bestetik, gorputz atal bakoitzak 

zertarako balio duten adierazi beharko dute. Azkenean, eduki guztiak kontatu egin 

beharko dituzte eta laukitxoan ateratako emaitza jarri.  

Erabilpenetan, bi motatako jarduerak daude; batetik, bat bateko adierazpena irudi 

batean aurrean eta bestetik, bat bateko adierazpena puzzle bat egiten ari den 

bitartean. Hemen ateratako emaitzak ere aurrekoan bezala adierazi beharko dituzte.  

Bukatzeko, morfosintaxia dago. Lau urteko haurrekin egiten diren jarduera berak 

eginen dira, baina esaldiaren zentzuak aldatuko dira, nahiz eta egitura bera izanen den.  

Hizkuntza proba honi bukaera emateko, jarduera osoan zehar ateratako emaitzak batu 

eta bakoitzak bere zutabean jarrita, normala, hobetu beharra edo atzerapena dagoela 

adieraziko da.  

Ikusirik aurreko bi plon probak berdintsuak izan direla, esan nahiko nuke ikasle guztiei 

egin beharreko probak direla. Betidanik ikusi izan dugu ikasleei ez zaizkiela behar zen 

momentuan probarik egin; horren ondorioz, arazoak agertu izan dira. Honi aurre 

egiteko, garrantzitsua iruditzen zait aipatzea, horrelako probak ikasle guztiei egin 
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behar zakizkietela etorkizunean prebentzio modu bat izan daitekeelako. Horrelako 

gauzak egiten ez badira eta irakaslea ikasleak atzerapen edota fonologia fonetikan 

hobetu behar duela ez bada ohartu, etorkizunari begira arazo baten aurrean aurki 

gaitezke. Arazo hauek familiendako oso pertsonalak eta psikologikoak gerta litezke, 

hala ere min gehien jasan dezaketen pertsonak haurrak dira. Ikasleak txikiak dira eta ez 

dira gai beren burua defendatzeko horregatik, oso bortitza gerta liteke ikasleei 

horrelako akatsengatik beraien auto-estimua jaistea. Beraz, iruditzen zait ikasleak 

eskolan hasten direnean horrelako probak egitea derrigorrezkoa dela, bai urte 

hasieran eta baita urte bukaeran ere, zer-nolako aurrerakuntza izan duten edo ez ikus 

daitekeelako.  

Zati honi bukaera emateko, sei urteko plon proba aztertuko dugu. Proba honetan ere, 

itxura, edukia eta erabilpena aztertuko dira. Itxurari dagokionez, fonologia, morfologia, 

sintaxia eta errepikapenari buruzko jarduerak aurkituko dira. Horien artean,  

fonologiaren jarduerak aurreko probetan bezalakoak dira eta jarduera hori gauzatzeko 

metodoa ere bera da. Beste ataleko jarduerei dagokienez, jarduerak berdintsuak dira, 

baina zailtasun gehiagorekin ageri dira. Esan daiteke adinaren arabera konplexutasuna 

nabariagoa dela; jakinik ikasleak sei urte dituztenean lehen hezkuntzan hasten direla, 

jarduera proba hauek ere zailtzen doaz. Esan beharra dago, itxuraren barruan dagoen 

sintaxia zatian, denborazko, kausazko, erlatibozko eta baldintzazko jarduerak agertzen 

direla. Jarduera mota hauek ez dira oso zailak ere baina, zailtzeko modu bat izan 

daiteke, ikasleen ulermen maila handitzen doala ikusteko. Edukietan ere, jarduerak 

antzekoak dira, nahiz eta ikusten den ikasleen ulermen mailarekin lotzen doazela. 

Horien artean aipatzekoa iruditzen zait, lekutik kanpo dagoen multzoko jarduera. 

Ikasleei ondorengo hau esango zaie: 

“Orain, marrazki batzuk erakutsiko dizkizut. Ongi begiratu eta esan iezadazu hauetako 

zein dagoen soberan”. Ikus daiteke antzekoak diren probetan, ikasleen pentsamendua 

ez dela hainbeste kontutan hartzen; besteetan ikasleek behatzaren bidez adierazi 

behar zutelako, eta kasu honetan, berriz, ikasleek berek ahoz esan behar dituztelako.  

Erabilerari dagokionez, hemen ere beste jarduerekin alderatuz, ariketak 

konplexuagoak direla ikus daiteke. Bertan irakasleak ikasleen pentsamendua martxan 

jartzen duelako eta ikasleek beren gaitasunak nolakoak diren ikusirik, gehiago edo 
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gutxiago kostako zaielako jarduera mota hauek egitea. Ulermen eta egokitzapenari 

begiratuz ere, jardueren egitura aldatu egiten da, jakinik ikasleek gehiago dakitela eta 

beren ulermena erabili behar dutelako.  

Zati guzti honetan ez dut aipatu emaitzak ateratzeko modua nolakoa den, baina esan 

behar da aurreko proben antzekoa dela, nahiz eta jarduera batzuek besteek baino 

puntuazio altuagoa izan. Hori jardueraren konplexutasunari begira neurtzen dena 

baita. Emaitzen laburpena bete ahal izateko, proba guztian zehar jasotako emaitzak 

bertan txertatu beharko dituzte eta horrela, aurreko probetan bezala, ikasleen 

gaitasuna nolakoa den ondorioztatuko da, arazorik ia ez dutenen multzoan, hobetu 

beharra dutenenean edota proba gainditu ez dutenenean kokatuz. 

Bestalde, ikasleak hobetu behar dutela eta atzerapena dutela ikusten bada, irakasleak 

lanean hasten dira. Horretarako, ikasgelan bertan jarduerak eginez hobetu beharreko 

ikasleak zuzentzen hasten dira, baina atzerapena dutenak arrisku handiagoan daudela 

esan dezaket. Hau da, atzerapen batean aurrean gaudenean ikastetxeko 

espezialistekin lanean hasi behar dela iruditzen zait. Horregatik, pedagogia 

terapeutikoko irakasleak, pedagogoak eta orientatzaileak ikasle hauekin lanean hasten 

dira, beraien arazoak konpondu ahal izateko. Espezialista hauen klaseetan edozein 

motatako jarduerak egiten dira, baina gehienetan jokoen bitartez egiten dute lan. 

Ikasleak haurrak direnez, jokoen bitartez asko ikasten dutelako eta beraiek modu 

praktikoan lan egiten dutelako, hau da, ikasleak aktibo daudelako eta ez aspertuta.   

Adierazi behar dut, nik ez dudala inoiz horrelako probarik egin ezta ikusi ere, baina, 

arestian esan bezala ongi egindako lana dela iruditzen zait. Gainera, ikusten da 

fonologia ez dutela bakarrik kontuan hartzen, hainbat adarrekin lotzen baitute. 

Horregatik, horrelako probak irakasleei erakustea garrantzitsua dela iruditzen zait, 

honen bitartez, irakasleek ikasgeletan ere ikasleen arazoak errazago antzeman eta 

konpondu ditzaketelako. Bestetik, logopedak esan bezala, material hauek ez dituzte 

irakasleak izaten, orientatzailearen lana delako. Horregatik, ikasleen mintzaira eta 

ahoskera kontuan hartu beharreko zerbait dela iruditzen zait, honen bitartez gizakiok 

ongi komunikatzeko bidea delako eta horrelako akatsak ikastetxeetan zuzentzen 

direlako.  
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Beraz, mota honetako jarduerak eta probak irakasleek egin beharrekoa dela iruditzen 

zait. Badakit irakasleek lan dezente egiten dutela, baina irakasleen zereginaren parte 

da ikasleak gero eta autonomoagoak bihurtzea. Hortaz, gaztetatik edota txikitatik 

horrelako arazoak zuzentzen hastea ona izango litzateke, ikasleen motibazio maila 

manten daitekeelako eta baita handitu ere.  

Proba horiek guztiak lehenengo eranskinetan aurki daitezke, betiere ordenatuta 

daudelarik, hau da, lehenengo lau urteko proba dago, gero, bost urtekoa eta azkenik, 

sei urteko proba.  

 1.5 Fonemekin jolasean  

Ondorengo joko hau haur hezkuntzako ikasleentzako egina dago. Praktiketan haur 

hezkuntzako ikasle batzuekin egon nintzenez, bertan ikusi nuen ikasleek ez zituztela 

fonemak behar bezala barneratuta, hortaz jolas hau asmatzea egokia zela iruditu zait. 

Aipatutako jolasa laminekin egitekoa da, eta tartean mimo bat ere egonen da, 

laminetan dagoena adierazteko imintzio bidez. Ikasleek asmatutako laminaren fonema 

esan beharko dute, hau da, lehen hitza zein fonemari lotua dagoen.  

Jokoaren materiala: joko hau aurrera eramateko, hainbat motatako laminak daude, eta 

lamina horiek irudi bat daramate.  

Jokoaren azalpena: joko honetan mota ezberdinetako laminak egonen dira, batzuk 

animalienak, besteak frutenak, besteak jantzienak, koloreenak etab. Ikasleak txandaka 

mimoak izanen dira, eta besteak bitartean zein irudi den asmatu beharko dute. Lamina 

asmatzen duena hurrengo  mimoa izanen da eta besteek, berriro ere mimoak egiten 

duena zer den asmatu beharko dute. Imintzioka ibiliko den lehenengoa nor den 

irakasleak esango du eta, horretarako, gelan parte hartze txikiena duen ikasleak 

hasiera emango dio partidari. Partida osoan zehar, ikasleren bat ez bada mimoa izan, 

irakaslea sar daiteke eta parte hartu ez duen ikaslea mimoa bihurtu. Partidu bakoitzak 

minutu erdiko iraupena izanen du eta ikasle bakoitzak bere papera ongi bete beharko 

du. 

Jokoko parte hartzaileak: joko honetan jolasten ibiltzeko lau parte hartzaile ibiliko dira. 

Jokalari bat mimoa izanen da eta besteak, berriz, lamina horietan dagoen irudia 

asmatu behar dutenak. 
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Jokoko arauak: joko hau aurrera eramateko eta jakinik ikasgelan burutuko dela, talde 

bakoitzak apal-apal hitz egin beharko du, bestela iskanbila handia sortuko delako 

klasean. Bestetik, jokalarien artean ezin da elkar bultzatu ezta hitz itsusirik esan ere. 

Azkenik, mimoa aspertuta badago edota ez badu horretan jarraitu, ezingo dio bere 

ikaskideei ze lamina den adierazi, isilik bere lana egiten segitu beharko baitu. 

2. IKASTETXEAN BEHATUTAKOA 

Praktikak egindako bi hilabete horietan, proiektuaren inguruko hainbat ezaugarri 

kontuan hartu ditut eta horretarako, behatzen egon naiz. Ni praktiketan egon naizen 

klaseak bosgarren mailako bi klaseak izan ziren, aste baten 5.A gelan egoten nintzen 

eta beste astean berriz, 5.B gelan.  Osotara 19 ikasle ziren, 11 neska eta 8 mutil. 

Ikasgela honetan ez dago errepikatzailerik, eta denak alderdiko ikasleak dira. Hasierako 

egunetan behaketa egiten nuenean, konturatzen nintzen ikasleek ez zutela arazo 

handirik izaten solastatzeko orduan, baina yeismoarekin eta hitz loturekin ez zutela 

ongi egiten konturatu nintzen. Horregatik, egun batean irakasleak bere ordua niretzat 

utzirik, proba bat egin nien. Horretarako, ikasleei orri bat pasa nien beraien gurasoen 

hizkuntz informazioa eskatuz, hau da, nongoak diren eta zein hizkuntzatan hitz egiten 

duten, baita ikasleak berak nongoak diren ere.  

Probari hasiera emateko, ikasle bakoitzari egin beharreko probak orrietan eman 

nizkion eta ondoren, nik hainbat hitz esango nizkiela eta beraiek nik esandako hitza 

emandako orrian seinalatu beharko zutela adierazi nien. Beste probarekin berriz, 

ikasleei esaldiak eman nizkien eta beraiek ahoz esaten zuten hitza orrian adierazi 

beharko zuten. Proba hau burutzeko bakarka jarri ziren eta bakoitzak bere lana egiten 

zuen, besteei begiratu gabe. Klasea amaitzerakoan ikasle bakoitzari bere proba kendu 

eta jasotako emaitzak aztertzen ibili nintzen.  

Jasotako informazio partikularraren inguruan esan dezaket ikasleak Doneztebe, Oitz, 

Elgorriaga, Donamaria, Zubieta eta Iturengoak direla. 
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Ikasleen aiten kasuan berriz, ondorengo herrietakoak dira: Salamanka, Zubieta, 

Arantza, Elgoibar, Beintza-Labaien, Oitz, Doneztebe, Lesaka, Donamaria, Errenteria, 

Bilbo eta Portugal. 

Ikasleen amak aldiz, ondorengo herrietakoak dira: Doneztebe, Zubieta, Arraioz, 

Usurbil, Oitz, Leitza, Oieregi, Lesaka, Iruñea, Elgorriaga, Donamaria, Donostia, Errusia 

eta Brasil. 

Ikasleen ama hizkuntzaren inguruan aldaketa esanguratsu bat nabari da azken 

urteotan. Izan ere, ni lehen hezkuntzan nengoenean guraso euskaldun guztiek 

euskaraz egiten zieten beren seme-alabei, eta lehen hizkuntza euskara ez zutenak ere 

euskara ikasten saiatzen ziren, umeei erakutsi ahal izateko. Horrekin lotuta, nire 

adineko neska-mutilak oro har euskaraz aritzen ginen lagun artean. Egun gurasoen 

jarrera antzekoa izan arren, gazte zein haurrek joera handiagoa dute gaztelera 

erabiltzeko eta badirudi pixkanaka euskara itzalpean geratzen ari dela testuinguru 

horretan. 

Bestetik, gurasoen jarrera orokorrean antzekoa izan arren, euren artean ere aldaketa 

bat nabari da; askok badakite euskaraz, baina beren seme-alabekin gaztelaniaz hitz 

egiten dute, hau da, “modan” dagoen zerbait dela esango nuke nik. Haurrak ere beren 

artean gaztelaniaz hitz egiten dute ikastetxetik kanpo, eta horrek ere euskaraz hitz 

egiteko orduan zailtasunak ekartzen dizkie. Nire ustez gurasoek gaztelania gehiago 

bermatzen dute euskara baino, askok uste baitute gaztelaniarekin beren seme-alabak 

kanpora joateko erraztasun gehiago izanen dituztela.  

Honekin esan nahi dudana zera da, nik egindako proba honetan ikusi dudala guraso 

askok euskaraz jakin arren, beren seme-alabekin ez dutela praktikan jartzen, 

horregatik, yeismo gehiago izaten da eta hitz loturetarako ere ikasleek imitatzeko ez 

dutela inor. Honen ondorioz, ikasleek ez dituzte hitz loturak ongi egingo edota zailagoa 

egingo zaie hori ulertzea. Horregatik, pentsatzen dut haurrei guraso bakoitzak bere 

ama hizkuntza irakatsi behar diola, horrela, hizkuntza bera aberastu eginen dugulako 

eta nola ez, euskarari horrelako laguntza emanez.    
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2.1. Hitz loturak 

Hitz loturei dagokionez, esan behar dut egindako proba hauetan harrituta geratu 

naizela, ez bainituen horrelako emaitzak espero. Ikasle askok ez dituzte oinarrizko hitz 

loturak ongi egiten edo ongi egiten badituzte, aurretik egindako guztiak gaizki egiten 

dituzte. Proba hau prestatzerako orduan, hiru hitz lotura mota kontuan hartu ditut:  

- Bait + … 

- Ez + ….    

- Aditza + -tzen… 

Ikasleei egindako proban aurreko hitz loturekin egindako loturak esaldietan agertzen 

ziren eta ikasleek berek aukeratu behar zuten ahozko lege edo arauen arabera zein 

erabili behar den.  Honen adibide gisa, azpian dagoen esaldia nola egin behar zuten 

adieraziko dut.  

- Lagun horrek sagar bat eman ziten/emantziten.  

Ikasleek esaldi hau irakurri egin behar dute; gero, ahoz nola esango duten erran, hau 

da, ahoz hitz egiten ari direnean eman ziten edo emantziten esaten duten. Ikasle 

gehienek esaldi honetan emantziten aukeratu zuten; beraz esan dezaket kasu honetan 

ahoz ongi esaten dutela, baina beste aldetik ikusi dut euskaraz hitz egiten duten ikasle 

andana batzuek ez dutela ongi jarri baina, gero ahoz hitz egiten entzuten nituenean 

ongi esaten dutela.  

Beraz, esan behar dut askotan ikasleek ere idatzizko probak ez dituztela behar bezala 

gauzatzen, nerbioak edota bestelako arazoak izaten ahal dituztelako. Beste batzuen 

kasuan berriz, harrituta geratu nintzen. Ikasle baten kasuan gurasoek gaztelaniaz hitz 

egiten dute eta etxean eta ikasleak berak ikastetxean euskaraz egiten du baina, hala 

ere, euskaraz ahoskatzeko ez du ia arazorik izaten. Honen aurrean esan beharko da 

ikasle guztiak ez direla berdinak eta askok gauzak ongi egingo dituzte berak, berez, 

argiak edo azkarrak direlako. Beste kasuetan, aldiz, gurasoak euskaldun zaharrak 
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izanagatik, ikasleek euskaraz hitz loturak egiteko arazoak izan ditzakete ez baitira 

azkarrak.  

Egindako probak kontuan izanik eta jakinik hiru multzotan banatu direla hitz loturak 

bakoitza bere aldetik aztertzen hasiko gara. Hortaz, lehendabizi bait +…  zatiarekin 

hasiko garela. Ikasleei azpian agertzen diren bi soinuak ematen nizkien aukeratzeko eta 

beraiek esaldiaren arabera hauetako bat aukeratu behar zuten, baina goian esan 

bezala ahozko arauarekin bat zetozena hain zuzen ere.  

Etxean euskaraz hitz egiten duten ikasleek, normalean beren gurasoak herriko 

euskaldunak direnak, jarduera mota hau ongi gauzatzen dute, beti ere, salbuespenak 

badirela ikusirik; bi kasutan, hain zuzen ere. Bi kasu horietan esan behar dut baten 

gurasoak ez direla euskaldunak eta etxean gaztelaniaz egiten dute, baina ikasle hau 

azkarra denez eta arauak ongi ikasten dituenez jarduera hau ongi egin du. Beste ikasle 

baten kasuan bi gurasoak kanpotarrak dira, baina bertako amatxirekin euskaraz egiten 

du, bera euskaldun zaharra delako Gainera, ikasle hau ere nahiko azkarra denez, 

ariketa hau ongi egin du. Beraz, jarduera ongi egin duten ikasleek modu honetan 

aukeratu dute hitz lotura: 

[baikaɾa], [bajtsen], [baitu], [bajtitu], [bajnajs], [bajtator] 

Gaztelaniaz hitz egiten duten ikasleei dagokienez, honelako jardueren bitartez 

konprobatzen da hitz loturak ongi ahoskatzen ez dituztela. Etxeko euskaldunak 

garenok erraztasun handixeagoa dugu arlo honetan, gurasoei hitz lotura horiek 

entzuten dizkiegulako; eta honengatik, guk ere modu berdinean hitz egiten dugu. Bait 

+ … kasuan ahoz eta idatziz berdin idatzi behar da, baina ikasleak hori ikasten ari 

direnez, askok modu honetan ahoskatzen dute: 

[bajt gara], [bait sen], [bajt du], [bajt ditu], [bajt najs], [bajt dator] 

Beste multzoa aztertuz, ez +…  zatia heldu zaigu. Bertan, ama hizkuntza euskara 

dugunok, oro har frikari afrikatu bihurtzen dugu hitzak elkartzerakoan. Etxetik euskara 

ikasi ez dutenek, aldiz, frikaria egiten dute, hitzak idazten diren bezala ahoskatuz. 



19 
 

IRUNE ELIZONDO ECHECONANEA 

Honen adibide bezala, ikasleek etxean euskaraz hitz egiten dutenean ondoko emaitza 

hauek atera dituzte: 

[etsawde], [etsaɾa], [etsisun], [eskaɾa], [etsaɾela] 

Bestalde, gaztelaniaz hitz egiten duten ikasleek pentsatzen dute ondorengo moduan 

ahoskatu behar direla ondorengo soinu hauek: 

[es sawɗe], [es saɾa],  [es sisun],  [es gaɾa],  [es saɾela] 

Hurrengo puntuari begira, aditza + -tzen daukagu. Hau ere, euskaldun zaharren artean 

oso nabaria den zerbait da. Askotan bi hitzak jan egiten ditugu eta horren adibide da 

hau. Nire kasuan nik bi hitzak elkartu egiten ditut eta euskaldun berriak diren lagunek 

ez dute ulertzen nola elkartzen ahal ditugun. Ikasgelan ikasleek honela ekartzen dituzte 

adibidez: 

[emantsiten], [etortsen], [ekartsen], [erantsiten], [eɣintswen], [isanentsen], [Ɉoantsen] 

[xoantsen] 

Azken bi horiek ahoskatzerako orduan batzuek [x] hotsa esaten dute eta beste 

batzuek, berriz, [Ɉ];  horregatik, bi moduak adierazten dira.  

Bestetik, beste moduan esaten dutenak ere ezin ditugu atzean utzi eta hauek, berriz, 

ondorengo modu honetan uste dute ahoskatzen direla mota honetako hitz loturak: 

[eman siten], [etor sen], [ekar sen], [eran siten], [isanen sen], [eɣin swen],  [joan sen] 

[xoan sen] 

Beste aldetik, beste motatako hitz lotura batzuk ere aipatzea gustatuko litzaidake, 

euskaldun zaharrak garenok askotan erabiltzen baititugu horrelako loturak eta 

etorkizun batean irakasle izanen naizenez, nik egiten ditudan lotura hauek mantentzea 

gustatuko litzaidake, oso polita baita ikasleei horrelakoak egitera bultzatzea, hizkuntza 

bera aberastu ahal delako. Bestalde, gelan ere horrelako hitzak esaten entzun nituen 
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ikasleak, baina bi modura esaten zituzten. Lehendabizi banatuta esan arren gero 

bigarren aldian, elkartuta esaten zituzten. Ondorengo adibidean, biek elkarren ondoan 

jarriko ditut, ikasleek lotura hori nola egiten duten ikusteko; ezkerraldean bananduta 

daude eta eskuinaldean berriz elkartuta.  

[eɣin swen] [eɣintswen] 

[sejn saɾa] [sejntsaɾa] 

[esin saɾa] [esintsaɾa] 

Bestetik, Doneztebe eta inguruko herrien arteko aldea aipatu nahiko nuke, Malerreka 

bailararena, hain zuzen ere. Doneztebe, eskualdeko herri handiena da, “herriburua”. 

Bertan, euskararen erabilera inguruko herrietakoa baina mugatuagoa da eta beraz, 

jendeak gaztelaniaz hitz egiten batez ere. Hala ere, badago euskaraz ere hitz egiten 

duen jenderik, baina gehienbat gaztelaniaz aritzen dira. Honen ildotik, bereizketa hori 

egiteari ezinbestekoa deritzot: Donezteben bizi diren ikasleak, alde batetik eta 

herrietan bizi direnak, bestetik; guztiek ez baitituzte berdin egiten hitz loturak. 

Doneztebekoak direnek frikaria egiten dute bigarren hitzaren lehen hotsean, eta 

inguruetakoek, aldiz, afrikatua. Horietan salbuespen bat dago, Donezteben bizi den 

ikasle batek gurasoak eta aitona-amonak Zubietakoak dituenak oso ongi egiten ditu 

hitz lotura horiek, bai idatzita, eta bai ahoz ere. Beste ikasle baten kasuan gurasoek 

gaztelaniaz hitz egiten dute eta honek, berriz, arauak teorikoki ongi barneratuta ditu 

eta idatzizkoan ongi egin arren, ahoz ez ditu ongi ematen. 

Oro har, praktikak burutu ditudan ikastetxe honetako ikasleek etxean gurasoekin 

ezpada, aitona-amonekin euskaraz hitz egiten dutenez, hitz laburpenak egiten dituzte. 

Nire kasuan ere hala gertatzen da.  Etxeko euskalduna naizen aldetik, hitzen laburpena 

egiten dut; hori bai, hori ez dut nik bakarrik egiten, nire alderdian bizi garen gehienek 

ere egiten baititugu. Ikasleei dagokienez, nahiz eta gaztetxoak izan beraiek ere nahiko 

ongi mozten dituzte hitzak; horien artean ondorengo bi hauek adieraziko ditut: 

[beɡíɾa] esan beharrean [bíɾa] esaten dugu. 
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[ekari] esan beharrean berriz [kari] esaten dugu. 

Beraz, puntu honi bukaera emateko, esan nahi dut etxeko euskaldunak garenok hitz 

loturak egiten ditugula jendearekin hitz egiten dugunean. Gainera, automatikoki egiten 

dugun zerbait da, eta ez gara askotan ohartzen horrelako gauzak egiten ditugunik ere. 

Beste batzuetan lotura horiek egiten saiatzen gara, baina ez ditugu behar bezala 

egiten, edota, ahoskatzeko orduan gaizki egiten ditugu. Horregatik, kasu honetan 

etxeko euskaldunen alderdian egonik ikasle askok ez dituzte euskaraz loturak behar 

bezala egiten, etxean hori entzuten ez dutelako. Hortaz, ikastetxeetan horrelako 

ekintzak bultzatzea garrantzitsua dela iruditzen zait, ikasleek komunikatzeko beharra 

dutelako eta transmisio hori behar bezala egiten irakatsi behar diogulako.  

2.2. Yeismoa 

Praktika aldian konturatu naizen beste arazo bat da. Kasu honetan, nik ere yeismoko 

arazoak ditut, hau da, /ʎ/ ahoskatu beharrean /Ɉ/ ahoskatzen dut. Entzuterakoan 

ezberdintzeko gai naiz, baina nik ahoskatu behar dudanean berriz, ez dut ongi egiten. 

Proiektu honen bitartez, yeismoan egiten dudan akats hau zuzentzeko ongi etorri zait, 

orain arte ez bainintzen jakitun hori gaizki egiten nuela. Hortaz, lan honek aukera eman 

dit nik gaizki egiten nuen zerbait ongi egiteko.  

Ikasleek yeismoa ongi edo gaizki egiten duten hau da, /ʎ/ eta /Ɉ/ ongi ahoskatzen 

duten ikusteko bi motatako jarduera probak egin nizkien. Lehenengo eta behin, nik 

hitzak erdaraz erraten nizkien eta beraiek niri euskaratuta esaten zizkidaten. Adibidez; 

nik “nivel” gaztelaniaz esan nien eta ikasleek ozenki beraiek esaten duten bezala esan 

zuten; hau da, batzuk [maʎa] esan zuten eta besteak berriz, [maɈa]. Beraz, gehien 

entzun zena bigarrena izan zen. Honen arrazoia, ikasle askok etxean gaztelaniaz egiten 

dutela da eta berek entzuten dutena ere gaztelaniaz denez, ez dituzte ongi bereizten 

/ʎ/ eta /Ɉ/. Badakit honen emaitzak ez ditudala banaka jaso, baina ongi etorri zait 

ohartzeko ikasle guztiek ez dutela berdin ahoskatzen. Hemen nabarmenen ikusi 

dudana zera izan da, etxean euskaraz hitz egiten dutenek /ʎ/ eta /Ɉ/ren arteko 

ahoskera ezberdintzen dutela. Horretarako, azpiko bi adibideak dauzkat.  
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[miʎa], [biʎa], [iʎa], [daɗiʎa], [maʎua] 

Etxean euskaraz hitz egiten duten ikasle horien artean, Zubietako bat, Iturengo bat, 

Oizko bat, Donamariako bat eta Doneztebeko bat izan dira. Ikasle hauen etxeko giroa 

aztertzen aritu naiz; horretarako, iturri ezberdinak erabili ditut. Ohikoena ikasleei berei 

galdetzea izan zen ea, norekin hitz egiten zuten euskaraz eta ea pertsona hori etxeko 

euskalduna zen. Bestetik, nire gurasoek familia horiek ezagutzen zituztenez, berei 

galdetu nien ea zein hizkuntzatan hitz egiten duten, ea egunerokotasunean euskara 

garrantzitsutzat jotzen duten etab. Azkenik, irakasleei ere ikasle bakoitzaren 

informazioa eskatzen nien, hau da, gurasoak nolakoak diren euskararekiko, zein 

hizkuntzatan hitz egiten duten, etab.  

Orain ikasle hauetako bakoitzaren informazioa azalduko dut, horrela hobeki uler 

daiteke zergatik ez duten yeismoko akatsik izaten ikasle hauek. Zubietako ikaslearen 

kasuan, aitarekin euskaraz hitz egiten du, hau euskaldun zaharra delako eta gainera, 

Zubietan euskaraz ongi hitz egiten denez, yeismoko arazoak izatea zail samarra da. 

Euskara da beren hizkuntza eta herri honek hizkuntza hau bultzatu nahi du, ahal den 

guztian euskaraz eginez; horregatik, gaztelaniaz ahalik eta gutxien hitz egiten saiatzen 

dira. Modu honetan, bertan jaiotzen diren ikasleek bertako ahozkotasuna jasotzen 

dute txikitatik horien artean, ebakitze ohiturak eta hau guztia gaztetan ere mantentzen 

saiatzen dira. Horrela, esan daiteke ez dutela yeismoko arazo handirik izaten.  

Iturengo ikasleari dagokionez, bere ingurugiro guztia euskalduna da. Aita Beintza-

Labaiengoa da eta ama berriz, Usurbilgoa; horregatik gurasoek etxean euskaraz hitz 

egiten dute. Bestetik, aitaren gurasoak ere euskaldun zaharrak dira eta hauek ez dute 

gaztelaniaz ia hitzik ere egiten. Horregatik, ikasle honek gaztelaniaz hitz egiteko orduan 

arazo gehiago izanen ditu; euskaraz, aldiz, ia hitz guztiak ongi ematen ditu. Gainera, 

ikasle honek askotan gelan esaten zuen bere gurasoek euskarazko hitzak modu batean 

esaten irakatsi zizkiotela eta honek bere horretan segitzen du, hau da, gurasoek 

emandako eta gurasoen bitartez ikasitakoa barneratu eta hori erabiltzen du.  
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Oizko ikaslearen ingurua aztertzeko orduan, zailtasun gehiagorekin aurkitu naiz, ezin 

bainuen bere informazioa ongi jaso. Ikasle honetan dakidan guztia zera da, bere ama 

Errusiakoa dela eta aita berriz, Oizkoa, hau da, etxeko euskalduna. Ikasleak berak esan 

zidan aitarekin beti euskaraz hitz egiten duela eta denbora gehien aitaren familiarekin 

pasatzen duela. Horregatik, pentsa dezaket ama kanpotarra izan arren aitaren 

familiarekin euskaraz egiten duela eta hauek ongi hitz egiten dutenez, ikasleak berak 

ere hizkuntza hori ongi hartuko du.  

Hurrengo ikasleari begira, haren gurasoak biak euskaldunak dira baina, aita zein ama 

biak Donamariakoak dira. Hori dela eta, etxean beti euskaraz hitz egiten dute, baina ez 

euskara batuan, herriko euskara mantentzen saiatzen baitira. Alabak bertako euskara 

ikastea nahi dutenez, ahal duten guztia egiten dute alabak denak euskaraz egiteko eta 

gaztelania bigarren mailan uzteko. Modu honetan, ikus daiteke ikasle honek ere 

euskara ongi ikasteko ahaleginak egiten dituela, eta egiten zaizkion edozein probatan 

ahalik eta hobekien egiten saiatzen da. Bestetik, ahozko probetan ahalik eta hobekien 

hitz egiten saiatzen da.  

Azkenik, Doneztebeko ikaslea dago; doneztebearra den arren, zubietarra sentitzen da. 

Gurasoak Zubietakoak ditu eta bere aitona-amonak jaiotzez ez dira zubietarrak, baina 

aspalditik bertan bizi dira. Ikasle honek ez du bere bizitzan gaztelania asko sartzen, 

telebista ikusteko orduan ere euskaraz ikusten du, eta bere lagunekin dagoenean ere 

euskaraz hitz egiteko aholkatzen die lagunei. Etxean dagoenean dena euskaraz egiten 

du nahiz eta, batzuetan, gaztelaniako hitz batzuk botatzen dituen beste guzia euskaraz 

egiten du. Hala ere, bere partetik errazago jartzen du euskara zuzentzeko gaztelania 

zuzentzeko baino. Azkenik, gustatuko litzaidake aipatzea, proba bukatu ondoren 

ikasleak berak esandakoa: “nire etxean denak euskaldun peto-petoak gara”.  

Aurreko guztia azaldu ondoren, esan nahi dut beste ikasleek yeismo arazoa daukatela, 

hau da, ez dira gai ahoz /ʎ/ eta /Ɉ/ ezberdintzeko. Horregatik, arestian jarritako hitzak 

beste modu honetan ahoskatzen dituzte.  

[miʝa], [biʝa], [iʝa], [daɗiʝa], [maʝua] 
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Ez dut aipatu gabe utzi nahi, Oñederrak (2004: 63) yeismoari buruz esaten duena: 

“llabur eta Jon hitzen hasierako kontsonanteen arteko desberdintasuna bakarra da. 

Lehena albokari da; bigarrena berriz, erdiko edo ez-albokari: hurrenez hurren, [λ], [Ɉ]”. 

Bestetik, gero eta euskaldun gehiagok erabiltzen dugu [ɟ] joan hitza esaterakoan; 

lehenago, etxeko euskaldunek bakarrik erabiltzen zuten baina egun, euskaldun berriek 

ere gutxika-gutxika erabiltzen dute. 

Joan [xoan]                   yuan [ɟwan]   

Lehenengo aldiz euskara ikasten dutenek ezkerraldean agertzen den moduan 

ahoskatzen dute hau da, /x/ erabiltzen dute, nahiz eta, /x/ fonema hau leunagoa izan. 

Bestalde, herriko euskaldunek eskuineko modua erabiltzen dugu hitz egiterakoan hau 

da, /Ɉ/ erabiltzen dugu. Hau horrela egiten dugu, /Ɉ/ ahoskatzen dugunean solasaldia  

eztiagoa dela iruditzen zaigulako.  

Honi jarraikiz, egin nuen beste proba pare minimoei buruzkoa izan zen. Nik ere ez 

baititut behar bezala ahoskatzen honen barne dauden hitzak eta modu honetan nik ere 

nire akatsak zuzentzeko aukera izan dut.  

Pare minimoa (ibid., 128) “unitate bakarrak bereizten dituen hitz bik osatzen dute 

esaterako, gazt. perro/pero, euska. katu/patu”.  

Ikasleei ere horrelako proba txiki bat egin nien, ea zer moduz moldatzen ziren 

horrelako kasuaren aurrean. Behean ikusten diren hitz hauek erabili nituen proba hau 

egiteko. Lehendabiziko ikasleei adierazi nien bi hitz hauetako bat esango nuela eta 

beraiek seinalatu beharko zutela zer hitz esan nuen, adibidez: 

Nik maila hitza esan nuen beraz, ikasleek maila eta mahaiaren artean aukeratu behar 

zuten zer hitz esaten nuen. Baina txikiak garenean ez gara horrelako xehetasunez 

ohartzen eta, horregatik, ahoskatzerako orduan biak berdintsu ahoskatzen direla 

iruditzen zaigu handitzen garenean, aldiz, xehetasun horietaz jabetzen joaten gara. Eta 



25 
 

IRUNE ELIZONDO ECHECONANEA 

normalean ez ditugu gaizki ahoskatzen. Beheko hitz hauek modu honetan ahoskatzen 

dira: 

 Maila [maʎa] Mahaia [maʝa] 

Oiloa [oʎoa] Oihua [oʝua] 

Horregatik, ondorengo puntuan jolas bat proposatu dut ikasleekin praktikatzeko hau 

da, bosgarren mailako ikasleekin jolasteko. Jolas honen bi gaiak yeismoa eta hitz 

loturak dira, hau konpontzeko bide bakarra jolastearen ondorioz konpon daitekeela 

pentsatzen dudalako. Beste bidea ikasleei buruz ikasaraztea izango litzateke, baina 

jakinik haurrak direla, jolasen bidez asko ikasten dutenak, iruditzen zait aukera hori 

eman beharko geniekeela.  

2.3 Proposatutako jokoa 

Goian aipatu bezala, nik praktikak etxeko euskaldun asko bizi diren alderdian egin 

ditut, eta bertan, aurkitu dudan arazorik handiena yeismoaren eta hitz loturen artekoa 

izan da. Nik izandako gela bosgarren mailako ikasleena izan da; horregatik ikasleak 

nahiko helduak direnez, egindako jolasak zailtasun maila bat dakar. Joko hau aurrera 

eramateko, lehenagotik hitz loturen eta yeismoaren inguruko informazioa jasoa izan 

behar dute. Honekin erran nahi dudana zera da, ikasleek lehenagotik jakin behar 

dutela yeismoaren kasuan /ʎ/ erabili beharrean /Ɉ/ erabiltzen dutela, eta hori ez 

dagoela ongi. Bestetik, hitz loturetan ere ikasleek normalean hitz egiten dutenean eta 

gaizki ahoskatzen edo gaizki lotzen dituzten hitzak zuzentzen saiatu behar dira. 

Horregatik, horrelako gauzak lehenagotik jakin behar dute nola egin behar diren eta, 

ondoren, joko honetan hori guztia praktikan jarriko dute.  

Jokoa zerez osatua: jokoa, kartoi meheez eginiko taula bat da. Bertan, hiru zutabe 

daude 10 eskaileretan moztuta. Behean berriz, hiru koloretako sagarrak eta horien 

gainean jolasteko erabili behar diren hiru fitxa. Atzean aldiz, kolore hori eta urdineko 

txartel txiki batzuk daude non bertan, berrogei mota ezberdinetako galderak dauden.  
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Parte hartzaileak: Jolas honetan, lau pertsonak parte hartzen ahal dute. Hiruk jolastu 

eginen dute eta besteak, berriz, galderak eginen ditu. 

Nola jolastu:  Jolas honetan jolasteko, lehendabizi jakin behar da nork eginen dituen 

galderak eta nork parte hartuko duen. Horretarako, irakasleak ikasle bakoitzak nola 

hitz egiten duen jakin beharko du eta, horren arabera, talde bakoitza osatu. Galderak 

egin behar dituenak hitz loturak eta yeismoa hau da, /ʎ/ eta /Ɉ/ ezberdintzen dituen 

batek egitea ongi egonen litzateke, horrela galdera batzuetan eskatzen diren yeismoak 

ongi ahoskatu beharko baititu. Bestalde, jolasten ari diren horiek hitzen bat gaizki 

ahoskatzen badute, modu honetan galderak egiten dituenak hori kontuan hartu 

beharko du, eta galdera txartzat eman. Behin, galdetzailea zein den jakinik, jolastu 

behar dutenak adostu beharko dute bakoitzak zer kolore hartu behar duen, urdina, 

berdea eta gorria.  

Behin parte hartzaileak beren koloreetan daudenean, adostu beharko dute zein hasiko 

den, horretarako, lehenengo egunean kolore gorria hasiko da, bigarren egunean kolore 

berdea eta hirugarren egunean kolore urdina. 

Denak prest daudenean galdetzaileak galderak edota txartelean  eskatzen den jarduera 

errango du. Beste bi jokalarik isilik egon beharko dute eta jolasten ari denari 

erantzuten utzi. Jokalari honek galdera ongi erantzuten badu, aurrera salto bat egingo 

du eta oker eginez gero, bere lekuan geldituko da. Gero, ondoko jokalariarekin berdin 

gertatuko da eta baita hirugarrenarekin ere. Ikasleak eskaileretan daudenean eta 

galdera ongi erantzuten ez badute maila bat atzerago joango dira. Modu honetan, 

helmugara lehenago iristen den jokalariak partida irabaziko du eta besteak galduko. 

Horrela, irabazten dutenak hitz loturak eta yeismoa kontrolatzen dituela esan daiteke 

eta, horren ondorioz, galdetzaile lanetan jar daiteke.  

Arauak: arauei dagokienez, esan dezaket ikasleak ezin diotela elkarri lagundu, hau da, 

jokalari batek galderaren erantzuna ez badaki beste jokalariak isilik egon behar dira. 

Hori errespetatzen ez badute, beraien txanda denean ezingo dute parte hartu, hau da, 

txanda galduko dute. Bestetik, galdetzailea hitz egiten ari denean isiltasuna mantendu 



27 
 

IRUNE ELIZONDO ECHECONANEA 

beharko dute, galderak ongi entzuteko. Eta, azkenik, galdetzaileak galdera gaizki 

dagoela adierazten badu, galdetzailea errespetatu eginen da, eta berak esandakoa 

eginen da, istilurik sortu gabe. 

Txartelak eta txartelaren emaitzak jolasarekin batean eranskinetan daude.    

2.4. Dislalia 

Nik praktikak egin ditudan ikastetxean dislalia kasu bat aurkitu dut. Ikasleak ez ditu 

euskarazko hitzak ongi ahoskatzen eta ez da kontziente gaizki egiten duenean, bost 

urte baititu. Horregatik, hori zuzentzeko nahasmendu honen inguruko mota 

ezberdinetako jarduerak egiten ditu pedagogia terapeutikoko irakaslearekin. Bestetik, 

badira beste bi ikasle euskaraz ongi ahoskatzen ez dutenak, eta hauek ere dislaliaren 

jarduerak egiten dituzte. Ikasle horiei dagokienez, hurrengo ikasturtean ez dira 

pedagogia terapeutikoko irakaslearekin egonen, beren arazoa zuzendu delako. 

2.4.1. Zer da dislalia? 

Fonemen artikulazioko nahasmendua edo mintzamen periferikoan fonema taldeak 

aldaketa funtzionala jasaten duenean: hizkuntza, ezpainak, ahosabai, masail eta 

hortzak.  

Dislaliak edozein kontsonante edo bokali eragiten dio. Hau modu ezberdinetan ager 

daiteke fonema batean edota zehaztu gabeko kopuruan, edo kontsonanteen 

asoziazioan non, hauek silaba batean daudenean. 

 Haurtzaroan maiz aurki daiteke, gehienbat eskolako lehen urteetan. Gero, 

irakaskuntzarekin eta arretarekin kasu gehienenetan desagertu egiten dira. 

2.4.2. Dislaliaren sailkapena 

Dislalia ebolutiboa 

Haurrak txikiak direnean ez dira gai izaten entzuten dituzten hitzak 

errepikatzeko. Honen ondorioz, fonetikaren ikuspuntutik errepikatzen dituzten hitzak 

gaizki esaten dituzte. Eboluzio normalari dagokionez, haurrak heltzen doazela arazo 
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hauek gainditzen dituzte, baina, 4-5 urtetik aitzin ez bada zuzendu orduan patologikoa 

dela esan daiteke.  

Dislalia kasu mota honek ez dauka inolako tratamendu zuzenik, baina 

garrantzitsua da behar bezalako jokabidea mantentzea, haurrari garatzen lagundu ahal 

izateko. Modu honetan, etor daitezkeen arazoak ekidin ditzakegu. Horregatik, 

komenigarria izango da haurrari normal eta argi hitz egitea, eta bere hizkera okerra ez 

imitatzea eta barregarri ez hartzea.  

Dislalia funtzionala 

Hizkuntz artikulazioko garapenean izaten den akatsa da hau, funtzio irregular 

bat gertatzen delako mintzamen periferiako organoetan.  

Dislalia mota hori fonema batzuk ahoskatzerakoan sortzen diren arazoengatik 

izaten da, ondorengo adibideetan ikus daitekeen moduan.  

 Ordezkapena: haurrak fonema bat edo fonema talde bat beste batengatik 

ordezkatzen du. Adibidez: “armairua” esan beharrean “armailua” esaten dute. 

 Huts egitea: haurrak fonema bat edo fonema talde bat kendu egiten du. 

Adibidez: “ikusi” esan beharrean “iusi” erraten du.   

 Txertatzea: fonema bat txertatzea, txertatu behar ez denean. Adibidez: “ahoa” 

erran beharrean “dahoa” erraten dute.  

 Distortsioa: fonema bat distortsionatzea, hau da, euskal fonetikan ez dauden 

soinuak sortzea.  

Dislalia organikoa 

Erreferentzia egiten dio akats artikulatorioari, mintzameneko organo 

periferikoan sortzen diren lesio organikoei hain zuzen ere.  

 Diglosia 

Ondorengo maila hauetan egon daitezke lesio organiko hauek: 

 Ezpainak: “erbi ezpaina”, ezpainetako paralisia … 
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 Hortzak: hortzetako ezarpen txarra … 

 Mingaina: mihiko paralisia … 

 Ahosabai: ahosabai zorrotza, belar paralisia … 

 Sudurra: adenoidea 

Bestalde, hizkuntzako artikulazioko trastornoak nerbio sistema zentraleko lesioak 

badira, orduan disartria deitzen da.  

 Dislalia audiogenoa 

 Entzumen organoan lesio bat gertatzen denean artikula akatsari erreferentzia 

egiten dio. Gortasuna ere deitzen zaio kasu honi. Dislalia kasu hauek, logopedak 

zuzendu beharrekoak dira; horregatik dislalia funtzionalari garrantzi gehiago emanen 

zaio, hau irakasleek edota beste edozeinek zuzendu beharreko zerbait delako.  

2.4.3 Dislalia funtzionalaren etiologia 

Trastorno kasu hauek ez dira kasu baten eraginaz bakarrik izaten, bestelako 

faktoreen konbinazioak ere ager daitezke ikasleari eraginez. Edozein kasutan esan 

behar da dislalia funtzionala ez dela agertzen sistema nerbioso zentralean lesio bat 

izan delako, baizik eta pertsonaren heldutasun ezaren ondorioz, organoen 

funtzionamendua egokia ez delako. Ondoren, dislalia mota honetako kasuen azalpen 

bat eginen da, gehien agertzen denetik gutxien agertzen denera. 

- Trebetasun motor eskasa 

Hizkuntzaren garapena, garapen psikomotorrarekin hertsiki lotuta dago, 

bereziki psikomotrizitatearekin, hau hizkuntzaren artikulazioarekin jokoan sartzen 

dena baita. Horregatik, erlazioa dago atzerapen psikomotorrean eta hizkuntzaren 

atzerapenean. Akats hauek desagertzen joanen dira psikomotrizitatea garatzen doan 

heinean, haurrak zalutasuna eta mugimenduen koordinazioa lortuko baititu ongi hitz 

egiteko. Horregatik, ez da bakarrik artikulazioa erakutsi behar hau zuzentzeko; 

pertsonaren aspektu psikomotorrak ere garatu behar dira.  

- Zailtasunak denboraren eta espazioaren pertzepzioan 
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Haurrarengan hizkuntza mugimenduen eta soinuen imitazioaren bitartez 

sortzen da. Haurrak hasieratik espazioa eta denbora diren bezala jasotzen ez baditu, 

horrek esan nahi du oraindik ez dituela nozio horiek jaso. Horregatik, haur batek 

mugimendu bat ikusten duenean, ez du mugimendutzat hartuko, ez baita gai 

artikulazio ezberdinak ezberdintzeko. Honek zera esan nahi du, oraindik ez duela 

pertzepziozko garapena ezberdindu.  

Honen ondorioz, pertzepzioan garapena ongi izateak hizkuntzaren bilakaeran 

zerikusi handia dauka.  

- Entzumenean ulermen eta diskriminazio falta 

Haur batzuek zailtasunak izaten dituzte fonemen soinuak besteetatik 

ezberdintzeko; horregatik, ezin izango ditu soinu horiek zuzen imitatu, ez baita gai 

diren bezala diskriminatzeko.   

Dislalia mota hau ez da sortzen haurrak ongi entzuten ez duelako, baizik eta 

entzumena diskriminatzeko hutsa duelako; modu honetan, ez da gai izanen fonemak 

imitatzeko. Haurrak ongi entzungo du, baina ez ditu entzuten dituen fonemak ongi 

aztertu eta integratuko.  

- Faktore psikologikoak eta ingurumeneko faktoreak 

Faktore psikologikoak oso garrantzitsuak dira hizkuntzaren nahasmendu 

sorgailu bezala. Edozein nahasmendu afektibok eragin diezaioke haurraren hizkuntzari. 

Besteak beste, maitasun falta, anai-arreben arteko inbidia eta haurra gurasoetatik  

baztertuta sentitzea izan daitezke horren arrazoiak. Bestetik, haurraren hizkuntza 

garapenaren nahasmendua ager daiteke, hizkuntzaren eta pertsonalitatearen artean 

erlazio estua delako.  

Ingurumenak ere garrantzia dauka hizkuntza garapenean, ondorengo faktoreak 

zerikusia dutelarik: 

o Haurrak daukan maila kultural apala: haurrak erabiltzen duen hiztegia, 

artikulazioa eta aditzen jariakortasuna. 

o Amaren gehiegizko babesa. 
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o Familiako kideen arteko desoreka. 

- Herentzia faktoreak 

Honek nahasmendu artikulatorioarekin zerikusia dauka. Hau familien artean 

ongi hitz egiten ez denean eta gaizki imitatzen denean  gertatzen da.  

- Urritasun intelektuala 

Hizkuntzaren nahasmendu artikulatorioa agertzen da. Hemen ia ez da hitz 

egiten dislalia funtzionalaren inguruan, sintoma gehiago agertzen direnez, hemendik 

haratagoko arazoekin aurkitzen da. 

2.4. 4. Sintomatologia eta pronostikoa dislalia funtzionalean 

 Sintomak: 

Dislalia funtzionalean agertzen diren sintomak fonemetako ordezkapenak, huts 

egiteak, deformazioak eta txertatzeak egiten direnean gertatzen da. Gerta liteke, 

fonema batean baino gehiagotan arazoak izatea eta horrek ulertezin bihurtu dezake 

kasua. Hala ere,  gerta liteke hizkuntza garapena ez izatea, ez atzeratua ezta geldiarazia 

ere.  

Ez da ahoko giharren mugimenduetan zailtasunik ikusten. Kasu askotan, 

bokalak eta diptongoak normalak dira. Ahotsak imitatzeko gaitasuna ere tarte 

normaletan egon daiteke. Horrelako kasuetako haurrak gehienetan geldiezinak, erraz 

distraitzen direnak, batzuetan axolagabeak eta interesik gabekoak dira. Ongi hitz 

egiten dutela uste dute, eta ez dira ohartzen egiten dituzten akatsez. Gutxitan 

gertatzen da, baina gerta liteke gurasoek ere garrantzirik ez ematea, beraien seme 

alabak gaizki hitz egitera ohitu direlako.  

Pronostikoa:  

Dislalia funtzionala sendatzeko bideari dagokionez, esan daiteke ondorengo 

ezaugarri hauek kontuan hartzea garrantzitsua dela: lehenik eta behin, haurrek adimen 

nahikoa izan behar dute; bestetik, entzumen ona, eta nola ez, hau gainditu ahal izateko 

beharrezko adina eta denbora. Nahasmen hau ezin da bere kabuz sendatu, zazpi 
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urtetik goitiko haurrek ezin baitute egiten dituzten akatsak zuzendu. Gaixo horiek 

bizitza serio hartzen ez badute, hau da, bizitzari garrantzirik ez badiote ematen ez dira 

saiatuko nahasmen hori zuzentzen, eta berdin izanen zaie. Aldiz, gaixoak gaizki 

pasatzen badu eta daukan akatsaz ohartzen bada, sendatzeko aukerak anitzagoak dira.  

2.4.5. ¿Qué pueden sentir los alumnos? 

Los niños generalmente piensan que hablan bien, que no tienen ninguna dificultad ni 

problema para hablar, pero en realidad no se dan cuenta de que no hablan bien. Hasta 

la edad de los 7 años, los niños son inconscientes y piensan que hablan bien, hasta que 

en esta edad empiezan a darse cuenta de que hay algún problema y que no hablan 

como los demás. Los niños se dan cuenta de que no están hablando bien porque ven 

que sus compañeros se ríen de ellos, algunos amigos empiezan a contar chistes sobre 

su forma de hablar, y por último la familia e incluso los amigos empiezan hacer 

comentarios sobre su forma de expresarse.  

Ante esta situación, el comportamiento de los niños puede cambiar, generalmente a 

peor. El niño puede tener dos tipos de comportamiento:  

- Puede que el niño sea agresivo, su frustración puede ser tan fuerte para él que 

puede empezar a pegar a los amigos, incluso a los familiares. 

- El otro comportamiento puede ser retraimiento y timidez. Ante esta situación, 

puede que el niño no hable, que le cuesta abrirse con sus amigos, socialmente será 

tímido. Este comportamiento crea un mal hábito, porque a la hora de estudiar y tener 

dudas con la materia, el niño quedará callado, porque si habla se creerá que todos se 

reirán de él y preferirá estar callado. Ante esta situación el nivel escolar del niño puede 

dar un bajón muy grande, ya que teme preguntar las dudas a los profesores.   

Con esto también perderá la confianza en sí mismo, y podrá ser un niño muy callado. 

Además, cuando se encuentre ante un problema personal que pueda ser solucionado 

por él mismo en el momento, el niño se verá perdido, ya que pensará que todo lo hace 

mal. 
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Para finalizar, me gustaría decir que todo esto también puede traer problemas 

familiares, porque en muchas familias, el primer problema que hay suele ser no 

aceptar el problema que tiene el niño.  

2.4.6 Zer egin daiteke honen aurrean? 

Horrelako trastorno baten aurrean hainbat motatako jarduerak egin daitezke. 

Horrelako kasuak logopedak eta pedagogia terapeutikoko irakasle laguntzaileak 

zuzentzen dituzte. Nire esperientziaren arabera, betidanik uste izan nuen gaizki 

ahoskatzen zuten ikasleak kanpora ateratzen zituztenean ahoa behin eta berriz 

mugitzen zutela, eta horrela eginez, beraiek zuten arazoa zuzentzen joaten zela.  

Praktikak egin ditudan honetan, pedagogia terapeutikoko irakaslearekin egoteko 

aukera eman zidaten eta berak bost urteko haurrei laguntzen zien. Ikasle horiek 

ahoskatzeko orduan arazoak izaten zituzten, eta horregatik hainbat motatako 

jarduerak erabiltzen zituzten. Egia da errutina bat eramaten zutela; arazo ezberdineko 

haurrak zeudenez, bakoitzak bere modura landu beharra zuen, eguneroko errutina 

baten bitartez. Hasieran agurra, ondoren ipuina, gero xurgapena patatekin eta, klaseari 

amaiera emateko, mota ezberdineko jarduerak.  

Ahoskatzeko zailtasunari dagokionez, bi motatako arazoak daude, batetik gurasoekin 

etxean gaztelania egiten dutelako eta, bestetik, ikasleek berek dislalia moduko 

trastornoren bat dutelako. Pedagogia terapeutikoko klasean bi mota hauetako arazoak 

neuzkan; horregatik, banan-banan bakoitza nola den azalduko dut.  

Bi haurrek etxean gurasoekin erdaraz egiten dutenez, nabaria da haur hauek hitz asko 

ez dituztela etxeko euskaldunek egiten dituzten bezala egiten, edota ez dutela 

euskaldunek bezala esaten. Horren haritik, kontuan harturik haur hauek esaten 

zituzten hitz batzuk erdararekin zerikusia zutela, esan daiteke, adibidez, [ts] ebaki 

beharrean [tś] edo [tʃ] ahoskatzen zutela: 

Adibidez ondorengo hitz hauek: 

[horʦa] > [horʧa] 
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[eʧea] > [ećea] 

[Ɉarʦeko] > [хarʧeko] 

[eguskia] > [eguθkia] 

Bestetik, esan behar da horrelako ahoskatze arazo baten aurrean gaudenean, nire 

ustez zuzentzeko modurik hoberena irakasleak ikasleak gaizki esan duen hitza behin 

eta berriz ongi esatea dela, eta ikasleari berari ere ongi ahoskatzera behartzea. 

Gainera, pedagogo terapeutikoak horrela egiten zuen ikasleen aurrean, hau da ikasleek 

gaizki ahoskatzen zutenean ozenki hitza errepikatzen zuen; horrela ikasleek 

automatikoki hori errepikatzen zuten. Bestalde, garrantzitsua iruditzen zait aipatzea bi 

ikasle hauek eskolan hasi zirenean ez zutela euskaraz ere ia hitzik egiten eta orain 

berriz, ez direla isiltzen. 

Beste ikaslearen kasuan berriz, ahoskatze arazo larriagoarekin aurkitzen ginen. Ikasle 

honek ez zuen ia hitz egiten eta hitz egiterakoan berriz, gaizki solastatzen zuen. Esan 

dezaket [r] egin beharrean [ð] egiten zuela. Horren adibide gisa ondorengo hauek jarri 

ditut: 

[kaɾameloa] > [kaðameloa] 

[gojlaɾa] > [gojlaða] 

[beɾoa] > [beðoa] 

Egia esan, ez dakit zergatik izan litekeen ikasle honek horrelako akatsa egitea, baina 

pertsonala izan daiteke, hau da, ikasleak berak arazo psikologikoren bat edo izatea eta 

oraindik ere inork ez diagnostikatu eta detektatu izana. Bestetik, ikasle honen 

ahoskerako akats larri hauek zuzendu ahal izateko, erabiltzen genituen teknikak oso 

praktikoak eta motibagarriak ziren. 

Goian aipatu bezala, lehenik eta behin, agurrarekin hasten zen irakaslea, eta ikasle 

bakoitzari banan-banan zera esaten zion “egun on Asier”, eta ikasleak berriz “egun on 

irakasle” esaten zuen. Modu honetan, ikasleen ahoskatzea hobetzen dihoan edo ez 
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ikus daiteke. Ondoren, ipuina kontatu ahal izateko ikasle guztiek ondorengo kantu hau 

kantatzen zuten: 

“Dilin Dalan, Dilin Dalan, 

Ipuinaren ordua da,  

Dilin Dalan, Dilin Dalan,  

Ipuinaren ordua da.” 

Bestetik, bestelako kantak ere kantatzen dituzte, ikasleak berak motibatu egiten 

direlako eta, ondoren, klasea gusturago jarraitzen dutelako. Ahoskatze larria daukan 

ikasleari begiratuz gero, ikus daiteke kantatzeko orduan lehenengo hitzak bakarrik 

ahoskatzen saiatzen dela eta ondoren heldu diren hitzak, berriz, zirriborro moduko 

batean kantatzen dituela. Azpian dagoen abesti hau klasean bertan pedagogo 

terapeutikoko irakasle laguntzarekin abesten zutela. 

“Ran Rober Ran, 

Po po po po po po po po, 

Ran Rober Ran,  

Po po po po po po” 

Ahoskatze arazo larriak dituen ikasleak, berriz modu honetan kantatzen du abestia: 

[ɾa ɾobe ɾa] 

[po po po po po po] 

[ɾa ɾobe ɾa] 

[po po po po po po] 

Goian aipatu dut ikasle honek [ɾ] soinua ahoskatu beharrean [ð] soinua ahoskatzen 

duela, baina, abesti honetan ikusten da, [r] egin beharrean [ɾ] egiten duela. Pentsatzen 

dut, ikaslea ez dela gai <rr> egiteko eta, horregatik, <r> egiten duela. Modu honetan 
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pentsatzen dut ikasleak berak bere burua defendatzeko duen teknika bat dela, horrela 

bere ikaskideei jarraitzeko gai delako eta atzean geldituko ez delako. Oraindik ere 

gazteegia da eta ez da ohartzen gaizki ahoskatzen duela.  

Gainera, lan egiteko moduari dagokionez, eta jakinik ahoskatze arazoa ahoan dagoela, 

irakasle laguntzaile honek hainbat motatako jarduera praktikoak egiten zituen. 

Horretarako, gusanitoak deituriko patatak ekartzen zituen klasera eta ikasle bakoitzak 

10 hartu behar izaten zituen; modu honetan zenbakiak ere praktikatzen zituzten. 

Behin, bakoitzak berea hartua zeukala ikasle bakoitzak gusanitoak xurgapenaren 

bitartez hartu behar zituen, hau da, ezpainak gusanitoaren ondoan jarri eta ahoaren 

barnetik zintz moduko bat egin behar zuten, gusanitoa aho barrura eramateko. Modu 

honetan, ahoan dauzkagun muskulu eta nerbio guztiak ditugu eta ahoskera zuzentzeko 

bide bat dela ere esan dezakegu.  

Bestetik, nozilla deituriko txokolatea ere goiko ezpainaren eta sudurraren azpian jarriz 

gero, ikasleek mingainaren bitartez txokolate guztia bukatu egin behar dute. Nire 

kasuan, nik hau nire lehengusina bati egiten diot, berak ere sei urte ditu eta ahoskatze 

arazoak dituelako. Modu honetan ere, aho barneko muskulu, nerbio eta organoak 

mugitu egiten ditugu eta ahoskatze egoki batera irits gaitezke.  

Bukatzeko esan nahiko nuke, ahoskatze arazo hau konpontzeko beste bide bat ere, 

eranskinetan dauden irudiak imitatuz lor daitekeela. Horretarako, hurrengo adibidean 

bezala, atzean aurkitzen diren laminak praktikatu egin beharko dira. Adibidez, irudian 

bi pertsona musuka ari badira, ikasleak musu nola ematen den adierazi beharko du hau 

da, musuaren soinua egin beharko du.  

2.5 Ahoskatzeko arazoak saihesteko jarraibideak 

Nafar Gobernuak, entzumen eta hizkuntza moduluaren bitartez, haurren mintzamen 

egokia garatzeko jarraibide batzuk argitaratu zituen. Jarraibide hauek gehienbat 

gurasoei zuzendutakoak dira, hauek baitira haurren mintzamen zuzena bultzatzen 

saiatu behar dutenak. 

Alderdi orokorrei dagokienez, esan behar da elikaduran biberoirik ez erabiltzea komeni 

dela. Jatekoak berriz solidoak izan behar dira, xehatzearen bitartez artikulatzen 
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laguntzen duelako. Bestetik, txupeteak ez eramatea ongi legoke, txupetearen 

gehiegizko erabilerak aho-barrunbea eta hortzen posizioa desitxuratzen ditu, eta 

haurrak adierazteko dituen uneak gutxiagotzen ditu. Eta azkenik, arnasbideen 

higienea, bertan, irakatsi behar zaie zintz egiten eta sudurretik arnasa hartu behar 

dela.  

Mintzamenaren garapen normalean, denek kontuan hartu behar dute ikasle bakoitzak 

bere garapen erritmoa duela, eta garrantzitsua dela norberaren garapen erritmoa 

errespetatzea. Bestetik, eskakizun maila egokitu behar zaio mintzamenaren garapen 

mailari: ez dugu beraien partez hitz egin behar eta ez ditugu gehiegi interpretatu behar 

beraiek keinu edo seinaleen bidez jakinarazi nahi dizkiguten desioak eta beharrak. 

Gainera, ohikoak dira hizkuntza sinplifikatzeko prozesuak (fonemak ordezkatzea, hitz 

gutxiago erabiltzea …). Haur batzuek goizago gainditzen dituzte prozesu horiek, eta 

beste batzuek, beranduago.  

Mintzamenaren garapenean blokeo egoerak egon daitezke, horregatik garrantzitsua 

da:  

 Tarte bat ematea galderei erantzuteko, eta hizketan ari denean ez 

moztea. 

 Haurrak hasitako esaldiak berak bukatzea. 

 Gure larritasuna ez erakustea, eta etxean gertatzen diren tentsio 

egoerak saihestea. 

 Ez errepikaraztea. 

 Hitz egiteko duen moduagatik trufak saihestea. 

Bestetik, denek ohitu behar dugu haurrari ahots tonu normalean hitz egitera eta, 

horregatik, etxean, eskolan eta bestelako lekuetan oihurik ez egiten saiatu behar gara, 

gu baikara beraien eredu. Otitis kasuren bat gertatuz gero, ikastetxeari jakinarazi behar 

zaio, entzumen mailak behera egiten duenez, nahitaezkoa da ikasgelan estrategia jakin 

batzuk erabiltzea.  
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Komunikazioa laguntzeko eta sustatzeko, garrantzitsua da ikasleei ondorengo 

jarraibide hauek normaltasunez eta egoki adieraztea. Horrela, mintzamenean 

daukaten arazoari bukaera edo sendatzeko bidea eman diezaiokegulako. Hortaz, 

ondorengo puntu hauek lantzea garrantzitsua izanen litzateke: 

 Adibide egokia ematea: 

o Haurraren hizkuntza zabaltzea eta berrantolatzea: “Betu! Aitalen 

autoa!”. Haurrak horrelako zerbait esaten duenean, guk “bai, 

aitaren autoa da” erantzun behar diogu. 

o Zeharka zuzentzea: “Jali tapata” izanen da haurrek esanen 

dutena; guk orduan “bai, jarriko dizut zapata”. 

o Haurrei luze eta zabal hitz egitea, tonu eta erritmo egokia 

erabiliz, horrela, esan behar duena entzun nahi dugula sentituko 

duelako. 

 Hizkera sinpleegia erabiltzea ez da komenigarria, ezta txikigarri gehiegi 

erabiltzea ere: gurasoek askotan “nahi duzu tete?” esaten diote beraien 

seme-alabei; horregatik “nahi duzu txupetea?” esan behar da. 

 Haur bakoitzaren garapen prozesuari hizkuntza maila egokitu behar 

diogu. 

 Joko sinboliko gehiago sustatzea ere ongi legoke. Jakinik gaur egun 

teknologia berria   erabiltzen dela, eta joko sinbolikoak bigarren mailan 

daudela, haurrak mintzatzeko aukera gutxiago izango du. Horregatik, 

teknologia berria alde batera uztea egoki egonen litzateke.  

 Beste tokietara joaten denean adibidez, dendan, autobusean edota 

telefonoz, beraiei hizketan uztea komeni da, nahiz eta, hirugarren 

pertsonaren laguntza egon behar den.  

Gainera, gurasoak haurrarekin bakarka egotea ere motibagarria da. Horrela, gurasoen 

maitasuna hurbilagotik sentitzen dute eta horrek berak ere laguntzen du mintzamena 
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hobetzen. Horregatik, komenigarria da gurasoak egunean ordu erdi haurrarekin 

bakarrik egotea. Horretarako, mintzamen eta hizkuntza jarduera anitz egiteko aukera 

dago. Horien artean, jolasak partekatzea: memoria jolasa, mahai jokoak, dominoak, 

eraikitze jolasak, etab., betiere egiten ari dena kontatuz. Bestetik, argazkiak eta 

marrazkiak dituzten liburuak ikusi behar dituzte, baina hemen beraiek ikusten dutena 

izendatu behar dute. Lo egin behar dutenean aldiz, ipuinak kontatu eta behin eta 

berriz errepikatu behar dituzte, pixkanaka berak bakarrik kontatu arte.   

Egin daitekeen beste zerbait kantu laburrak, asmakizunak eta errimak ikastea izanen 

da, baita hizkuntzarekin jolastea ere. Hemen, asmakizunak asma ditzakete, jarraibideak 

jarraituz. Azkenik, putz egitera ere jolastu behar da beraiekin, horrela, aho inguruko 

giharrak eta organoak mugi ditzakegu eta bertan sor daitezkeen arazo larriak saihestu.  

Egunean zehar, jakinik gurasoak eta irakasleak eredu garela, egiten dugun guztia 

adieraziko diegu, eta berak ere gauza bera eginen du. Horien artean, haurrak egiten 

duena modu laburrean esango dugu, adibidez “ura edaten ari zara! Ona dago gero!”. 

Ondoren eginen dena ere aurretik esan behar da, beraiek jakin dezaten egunean zehar 

zer eginen den. Arestian esan bezala, oihu egitea ez da komenigarria eta, hortaz, 

jarraibide xumeak eman behar ditugu: “jaso berokia, jantzi pijama eta garbitu hortzak” 

alegia. Honi bukaera emateko esan behar da, garrantzitsua dela bazkalorduan egunean 

zehar egindakoa adierazteko momentu egokia dela. Era berean, behatzarekin edo 

keinuekin zerbait eskatzen duenean probokatu egin behar dugu. Horretarako, bi modu 

emanen ditugu: alde batetik, aukerak emanez eta, bestetik, galderak eginez.  

Mintzamen egokia bultzatzeko jarraibideari bukaera emateko, etxeetan egon 

daitezkeen elebitasun egoerak ere kontuan hartzea garrantzitsua da. Horregatik 

gurasoek beraien baitan hartu beharreko puntuak ondorengo hauek dira: 

 Gurasoek seme-alabekin erosoen hitz egiten duten hizkuntzan hitz egin 

behar dute, afektiboagoak eta komunikatiboagoak diren hizkuntza 

horretan.  

 Gurasoek hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten badute, gurasoetako 

bakoitzak hautatu beharko du seme-alabarekin zein hizkuntzatan hitz 
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eginen duen, eta hizkuntza bera mantendu beharko du lehenbiziko 

urteetan. 

 Hizkuntza bat menperatzen ez bada ez erabili haurrarekin 

komunikatzeko.  

 Pertsona berak ez ditu bi hizkuntzetako hitzak eta egiturak nahastu 

behar. Erdizka hitz egitea ezta komenigarria, nahitaezkoa delako 

haurrari hizkuntzaren eredu zuzena ematea.  
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

Para finalizar este proyecto, he llegado a algunas conclusiones. Primero, me gustaría 

decir que no todos somos perfectos, es decir, que todos cometemos errores y de ellos 

vamos aprendiendo. Por ejemplo, cuando estamos hablando cometemos 

inconscientemente ciertos fallos. Por eso, los padres, los profesores, los colegios y 

tanto las personas como las instituciones que están a nuestro alrededor deberían 

tenerlo en cuenta, ya que el colegio puede ser un buen lugar para corregir los errores. 

Para eso, tenemos que corregir muchas cosas, pero muchas de ellas no están en 

nuestras manos. Una sería el currículum.  

Pienso que este es un tema que está en manos del gobierno; por eso, hay que 

solucionar los problemas en los colegios, porque los niños van a aprender. Pero, creo 

que en el currículum hay que darle más importancia al idioma, pero en concreto a la 

fonología y a la fonética. Desde siempre se le ha dado mucha importancia a la lectura, 

a la comprensión lectora y a la escritura, pero no tanto a la oralidad.  

En nuestro caso, aunque vivimos en la zona vascófona de Navarra, también muchos de 

nosotros somos yeístas en euskera, como he dicho durante todo el proyecto, no 

pronunciamos siempre de manera correcta los encuentros de consonantes. En el caso 

de los alumnos de educación infantil, muchos de los niños no han nacido en familias 

vascohablantes y muchos de ellos después tienen problemas con el euskera. Por eso, 

pienso que si hablamos más de estos temas, podremos enriquecer el idioma, y los 

hablantes podrían hablar mucho mejor.  

Dado que yo en el futuro voy a ser profesora, estoy a favor de este tema, y me gustaría 

solucionar los problemas que puede haber en mis clases. Considero que los juegos son 

imprescindibles, porque motivan a los alumnos y porque pueden aprender mucho de 

ellos. Además, se pueden trabajar mucho mejor las capacidades de los alumnos, ya 

que de esta manera pueden aprender a trabajar en grupo. Pueden, igualmente, 

conseguir más autonomía personal y respetarse mutuamente.  
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Por otro lado, me gustaría hablar de un tema que me preocupa bastante: muchas 

veces me parece que dejamos en segundo plano el euskara, dándole más importancia 

al castellano. Sin embargo, muchos de los padres piensan que sus hijos deben de 

aprender mejor el castellano y el inglés antes que el euskara. Además, en nuestra zona 

el euskera es lengua habitual y, por ello, no resulta difícil lograr una pronunciación 

adecuada. Para eso, tenemos que tener en cuenta a los abuelos, a los padres, a los 

tíos, a la gente mayor de los pueblos, hablando y practicando el euskara, porque 

podríamos llegar a hablar mucho mejor. Deberíamos preguntarnos, sin embargo, si 

nuestra competencia en castellano es suficiente, ya que es posible que algún día 

tengamos que salir fuera.  

En mi caso, cuando empecé a hacer este trabajo creía que el tema de la Fonética y 

Fonología y de la pronunciación de los sonidos era un tema menor, sin mucha 

importancia. Pero, cuando empecé a hacerlo y a hablar con mi tutor, me di cuenta de 

que yo misma tenía problemas en este ámbito, y entonces me percaté que estaba ante 

una situación seria. Por eso, conforme iba haciendo el trabajo, me iba dando cuenta de 

que los niños que tenía que observar cometían los mismos errores que yo. Se suele 

decir que vemos las faltas ajenas, pero no las propias, y por eso me acordé de esto. No 

era consciente de los fallos que hacía yo, pero si de los de los demás.  

 Por eso, cuando empece a recopilar la información de este tema, y cuando tuve que 

preparar las pruebas de los alumnos, me di cuenta de que primero tenía que 

corregirme a mi misma. Así, cuando preparaba los trabajos de los niños primero tenía 

que hacerlos yo misma, porque en la clase podrían surgir problemas y dudas, y así yo 

los podría solucionar.  

Para terminar con las conclusiones y cuestiones abiertas, pienso que hay que idear 

más juegos sobre la fonología y la fonética. Siempre se piensa que esta clase de 

problemas sólo los tienen los niños, pero esto no es así, los mayores también 

cometemos ciertos errores, aunque no nos demos cuenta. En resumen, y para 

terminar, reitero que en mi opinión los juegos resultan fundamentales. De esta 

manera, entre padres y niños podrán encontrar el modo de solucionar los problemas 

analizados en este trabajo, con lo que esto supone para el enriquecimiento del idioma.  
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ONDORIOAK  

Proiektu honi bukaera emateko, hainbat ondorio atera ditut. Lehendabizi esan nahiko 

nukeena zera da, denak ez garela perfektuak hau da, denok egiten ditugu akatsak eta 

horien bitartez ikusten dugu. Kasu honetan, hizketan ari garenean ere akatsak egiten 

ditugu nahiz eta, askotan ez garen jakitun. Horregatik, gurasoak, irakasleak, 

ikastetxeak, eta hainbat pertsonak eta instituziok hau kontuan hartu behar dutela 

iruditzen zait, hau da, ikastetxea leku egokia dela akatsak zuzentzeko. Baina, 

horretarako, gauza franko zuzendu behar ditugu, eta asko ez daude gure eskuetan. 

Horietako bat curriculuma da.  

Gobernuak kontuan hartu beharreko gaia dela iruditzen zait, hau da, ikastetxeetan 

akatsak zuzendu behar dira, horregatik joaten baitira haurrak eskolara ikastera. Baina, 

horretarako iruditzen zait curriculumean garrantzi handiagoa eman behar zaiola 

hizkuntzari eta zehatzago esanda, fonologia eta fonetikari. Hortaz, ikastetxean 

fonologia eta fonetikaren inguruko hainbat eduki jartzearen alde egongo nintzateke. 

Betidanik, garrantzi handia eman zaio irakurketa, ulermena eta idatzizkoari baina, 

ahozkotasunari ez zaio behar bezalako garrantzirik eman.  

Gure kasuan nahiz eta euskal alderdian bizi, hemen ere euskaraz akats dezente egiten 

ditugu, proiektu guztian aipatu dudan bezala, hau da, yeismoa eta hitz loturak 

adibidez. Haur hezkuntzako ikasleei dagokienez, haur asko ez dira euskaldun familietan 

jaio eta horiek ere euskararekin arazoak izaten dituzte. Hortaz, horrelako gaiak 

gehiagotan aipatzea ongi legokeela iruditzen zait, horrela hizkuntza aberastu egiten 

dugulako. 

Beraz, ni irakasle izanen naizenez, gai honi garrantzi handiagoa aitortzearen alde 

egongo nintzateke, eta nire klaseetan horrelako arazoak daudenean denon artean 

konpontzen saiatuko ginateke. Horretarako, jolasak oso baliagarriak zaizkigu, ikasleak 

motibatu egiten ditugulako eta horien bitartez asko ikasten ahal dutelako. Gainera, 

ikasleen gaitasunak hobeki landu daitezke, eta baita talde lana zer den irakatsi ere. 

Honen haritik esan nahi nuke jolasen bitartez ikasleek autonomia ere lortzen dutela, 

berek elkarri lagunduz ikasi ahal dutelako eta, horrela, beste kideek ere berak 

errespetatzen ikasiko dutelako.  



 
 

  Arlo fonetiko-fonologikoaren azterketa gelan 

  
 

Bestetik, kezkagarria iruditzen zaidan gaiaz hitz egitea ere gustatuko litzaidake.  

Askotan iruditzen zait euskara bigarren mailara botatzen dugula eta gaztelaniari bidea 

errazten diogula. Guraso askoren aburuz euren seme-alabak gaztelaniaz eta ingelesez 

jakitea garrantzitsuagoa da, euskaraz jakitea baino. Gainera, gure alderdian euskaldun 

zahar asko dago eta horien bitartez asko ikas dezakegu bai gure hizkuntzari buruz bai 

eta, gure hizkuntza ongi ahoskatzeari buruz ere. Horretarako, aitona-amonak, 

gurasoak, izeba-osabak, herriko adin handiko pertsonak, etab., kontuan hartuz eta 

horiekin euskaraz praktikatuz orain hitz egiten dugun baino askoz ere hobeki hitz 

egitera irits gaitezke. Baina hori baino garrantzitsuagoa jotzen dugu kanpora joaten 

garenean gaztelaniaz hitz egiten jakingo ote dugun edo ez. Modu honetan, gure 

hizkuntza galtzeko bidean egon gaitezke, baina hala ere, ematen du ez zaigula asko 

inporta.  

Nire kasuan, lan hau egiten hasi nintzenean berdin zitzaidan edo txikikeriatzat hartzen 

nuen fonologia eta fonetikaren inguruko arloa. Baina lan hau egiten eta tutorearekin 

mintzatzen hasi nintzenean ikusi nuen nik ere arlo honetako arazoak nituela eta, 

orduan, egoera larrian nengoela. Horregatik, proiektua egiten ari nintzela ohartzen 

joan nintzen nik egiten nituen huts asko egiten zituztela nik behatzen nituen ikasleek. 

Beti esan ohi den bezala, errazago ikusten da lagun hurkoaren akatsa norberarena 

baino. Hasieran ez nintzaien ene akatsei ohartzen, baina bai gero, ikasleenak aztertzen 

hasi nintzenean. 

Beraz, gai honen inguruko informazioa bilatzen hasi nintzenean eta ikasleei probak 

egin behar nizkienean, lehenengo eta behin, nire burua zuzendu behar nuen. 

Horregatik, prestatzen nituen probak lehendabizi nik egiten nituen, ikasleei egin behar 

nizkienean, arazorik eta zalantzarik ez sortzeko ezta izateko ere.  

Proiektu honen ondorioei bukaera emateko, fonologia eta fonetikaren inguruan jolas 

gehiago prestatu behar direla uste dut. Hala ikasleek nola helduek honetan arazo asko 

ditugu, nahiz eta gu ez garen ohartzen. Horregatik, honi bukaera emateko eta behingoz 

horrelako akatsak zuzentzeko, jolasak erabiltzearen alde nago. Modu honetan, 

gurasoak seme-alabekin elkartuko dira eta euskaran sor daitezkeen arazoak 

konpontzeko bidean egongo gara, bai eta hizkuntza aberasteko bidean ere. 
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ERANSKINAK 
 

Eranskinak I: Fonetika eta fonologia arazoak nola detektatu ikasgelan  

Lau urteko plon proba: 

 

Izena:       Jaiotza data: 

Adina:    Herria:   Kurtsoa: 

Norekin:    Pasazioa:   

Nork:     Data: 

  EMAITZAK 

 

 Zuzena Tipika 

Itxura:   

Fonologia:   

Morfosintaxia 

Esaldi errepikapena 

Batbateko jarioa  

Itxura puntuazio orokorra 

 

 

 

 

    

 (Gehienez 5 puntu)  
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(Gehienez 6 puntu)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frogaren puntuazio orokorra…………………………………………. 

  

 

 

   

Edukina:   

lexikoa   

Lexikoa 

Koloreak 

Espazio-kokapena 

Aurkakoak 

Oinarrizko beharrak 

Edukien puntuazio 

orokorra 

 

 

 

 

 

 

Erabilpena:  

Bat-bateko jarioa: lamina  

Bat-bateko jarioa: puzzlea 

Erabilpenaren puntuazio 

orokorra 

(Gehienez 3 puntu) 
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 Emaitzen perfila 

 

 

 Itxura Edukia Erabilpena orokorra 

Normala     

Hobetu 

beharra 

    

Atzerapena     

 

   

FONOLOGIA: 

Materiala: koaderno urdina 

Kontsigna: 

Begira: argazki hauek zer diren erran behar didazu. 

  

 4 URTE BEHEKO MAILA 

 

Fonema Hitza Ahozko emaitza 

/b/ Botoia  

/tx/ Txoria  

/k/ Kaiola  

/m/ Mamua  

/p/ Pala  

/t/ Titia  

/ie/ Iepa!  
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/ua/ Teilatua  

/st/ Hostoa  

/sk/ Eskiak  

 

 

 4 URTE 

Fonema Hitza Ahozko emaitza 

/d/ Dadoa  

/f/ Foka  

/g/ Giltza  

/l/ Bala  

/z/ Zanahoria  

/j/ Jirafa  

/il/ Ilargia  

/r/ Burua  

/s/ Astoa  

/in/ Sorgina  

/io/ Lehioa  

 

MORFOSINTAXIA 

1. Esaldien errepikapena 

Kontsigna: orain nik erraten dudan esaldia errepikatu ezazu: 

Entrenamendu itema: “pasatzea gustatzen zait” 

Esaldiak: 

 a) Katuak patioan sagu bat harrapatu zuen. 
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  Emaitza: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Hitz kopurua:  

 b) Nere maistrak gelan liburu asko ditu ikusteko. 

  Emaitza:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Hitz kopurua: 

2. Bat-bateko jarioa 

Kontsigna: Orain marrazki bat erakutsiko dizut. Ongi begiratu gertatzen den guztia.  

 Konta iezaidazu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     Esaldi kopurua:  

 

HIZTEGIA 

1. Ulermen maila 

 “Jarri behatza…”  

    

Kortinan + - 

Sugean + - 

Kabian + - 

Semaforoan + - 

Sardeskan + - 

Kohetean + - 
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2. Adierazpen maila 

“Erran behar didazu zer den hau” 

Gitarra + - 

Botak + - 

Udarea + - 

Zubia + - 

Apoa/igela + - 

Kaiola + - 

Plantxa + - 

 

     Lexiko orokorra: …………… 

 

I. KOLOREEN ERABILPENA 

 

Gorria + - 

Berdea + - 

Urdina + - 

Horia + - 

 

II. ESPAZIO ERLAZIOAK 

Kotxearen gainean + - 

Kotxearen azpian + - 

Kotxearen aurrean + - 

Kotxearen aurrean 

                    Aitzinean 

+ - 

Kotxearen ondoan + - 
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Kotxearen atzean 

                    gibelean 

+ - 

 

III. KONTRAKOAK 

“Orain bion artean esaldi bat esan behar dugu: Ni hasten naiz eta zuk bukatu” 

 

- Entrenamenduko itemak: 

“Nire anaia mutila da, nere ahizpa/arreba da ……. 

 

1. Erraldoia handia da.  

      Ipotxa da …………… 

 

2. Zopa beroa dago 

    Izozkia ……. dago 

 

3. Jeikitzen gara goizez 

    Oheratzen gara ……. 

 

4. Kotoia biguna/ guria da,  

    Harria ……….. da 

  

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 
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OINARRIZKO BEHARRAK: INGURUNEMEKO EZAGUPENA 

Zer egiten duzu 

Logale zarenean? + - 

Gose zarenean? + - 

Egarri zarenean? + - 

Hotz zarenean? + - 

 

ERABILPENA 

I. Irudi baten aurreko bat-bateko jarioa: 

Izendatu  

Deskribatu  

Kontatu  

 

 II. Manipulatzeko ariketa baten aurreko bat-bateko jarioa: Puzzlea. 

 

Kontsigna: Orain saiatuko gara puzzle hau egiten ea ateratzen zaigun. 

Denbora: 1-3 minutu  

 

Informazioa eskatzen du + - 

Adimena eskatzen du + - 

Bere eginkizuna 

erregulatzen du 

+ - 

 

  

 Erabilpen orokorra: …………. 
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Bost urteko plon proba: 

 

Abizenak:      Izena:  

Jaiotze data:      Adina: 

Ikastetxea:     Maila:    Tutorea:  

Azterketaren data:  

 

  EMAITZEN LABURPENA 

 

Froga Puntuaketa Behaketa 

 Zuzena Tipika  

- FORMA     

Morfologia- Sintaxia  
- Esaldien 

errepikapena 
- Bat-bateko 

ahozko 
adierazpena 

   

PUNTUAKETA OROKORRA 
(gehienez 5 puntu) 

   

- EDUKIERA    

Kategoriak    

Ekintzak    

Gorputzeko atalak    

Agindu errazak    

Erabilpena 
- Ulemen maila 
- Adierapen maila 

   

PUNTUAKETA OROKORRA 
(gehienez 6 puntu) 

   

- ERABILPENA    

Irudiaren bat-bateko 
adierazpena 

   

Puzzlearen bat-bateko 
adierazpena 

   

PUNTUAKETA OROKORRA 
(gehienez 3 puntu) 
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PROBA GUZTIAREN 
PUNTUAKETA OROKORRA:  
(gehienez 14 puntu) 

   

 

   EMAITZEN PERFILA 

 FORMA EDUKIERA ERABILPENA TOTALA 

Normala     

Hobetu 
beharra 

    

Atzerapena     

 

 

FORMA  

Fonologia:  

Materiala: marrazkiak 

Konsigna: “marrazki hauek zer diren esan behar didazu”. 

 

5 URTE 

Fonema Hitza Bat-bateko 
adierazmena 

Errepikapena 

/d/ Dinosaurioa   

/nd/ Mendia   

/f/ Telefonoa   

/g/ Ogia   

/l/ Limoia   

/k/ Aulkia   

/z/ Zapata   

/z/ Zezena   

/zt/ Gazta   

/s/ Sua   

/sk/ Eskua   

/r/ Ura   

/tx/ Txoria   

/d/-/r/ Udarea   

/rt/ Tarta   

/r/ Txakurra   

/r/ Harriak   

/pl/ Platera   

/pr/ Prakak   
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/gr/ Tigrea   

/fr/ Fruta   

/dr/ Ladrilua   

/tr/ Trena   

/au/ Autobusa   

 

Puntuazioa: 

- Puntu 1: bere adineko fonemetan akatsik ez. 

- 0 puntu: bere adineko fonemetan akatsak 

EDUKIERA 

I. KATEGORIAK 

Materiala: 3 lamina (borobildu) 

Konsigna: “jarri behatza…” 

Janariak + - 

Jantziak + - 

Jostailuak + - 

 

Puntuazioa:  

- Puntu 1: bi edo gehiago asmaturik 

- 0 puntu: elementu bat asmatuta edo gutxiago 

 

II. EKINTZAK 

Materiala: 3 txartel 

Konsigna: “zer egiten du neskak”? 

  

Moztu + - 

Saltatu  + - 

Margotu + - 

 

Puntuazioa: 

- Puntu 1: bi edo hiru elementu asmaturik 

- 0 puntu: ekintza bat edo bat ere ez. 
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III. Gorputz atalak: (borobildu) 

Konsigna: “Seinalatu... (gorputz atalak esan)” 

Burua + - 

Belauna  + - 

Besoa  + - 

Lepoa + - 

Oina + - 

Ukondoa (edo koxkorra) + - 

Eskua + - 

Orkatila (txonboloa) + - 

 

Puntuazioa: 

- Puntu 1: lau elementu asmaturik. 

- 0 puntu: hiru elementu edo gutxiago asmaturik. 

IV. AGINDUAK (borobildu) 

Materiala: kotxea eta margoa 

Konsigna: “orain, nik agindutakoa egingo duzu: jar ezazu kotxea aulki horretan, gero 

piztu gelako argia eta gero ekarri margo hura”.  

1. agindua + - 

2. agindua + - 

3. agindua + - 

Orden egokian + - 

 

Puntuazioa:  

- Puntu 1: hiru agindu eta sekuentzi egokia 

- 0 puntu: bi agindu edo gutxiago eta sekuentzia gaizki 

 

V. ULERMEN MAILA (borobildu) 

Materiala: 4 lamina 

Konsigna: “seinalatu… balio duen gauza bat” 

 

Ez bustitzeko + - 

Margotzeko + - 
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Argazkiak egiteko + - 

Jolasteko + - 

Aurrera joateko edo 
gelditzeko esaten duena 

+ - 

 

Puntuazioa:  

- Puntu 1: elementu guztiak ongi seinalaturik 

- 0 puntu: elementu bat edo gehiago oker seinalaturik. 

 

V.  ULERMEN MAILA (borobildu) 

Konsigna: “esaidazu zertarako balio duten …(atalak adieraz)”. 

Begiak + - 

Ahoak + - 

Sudurrak + - 

Belarriak + - 

Eskuak + - 

  

Puntuazioa:  

- Puntu 1: lau funtzio zuzen edo gehiago 

- 0 puntu: bi funtzio oker edo gehiago 

 

EDUKIERA OSOTARA: ___________________________ 

 

ERABILPENA 

I. BAPATEKO ADIERAZPENA IRUDI BATEN AURREAN 

Puntuazioa: morfologia- sintaxia, II. atalaren 2 puntuan egindako kontaketaren ahozko 

adierazpen maila baloratuko da. (ikusi zuzentzeko irizpidea) 

Izendatu + - 

Deskribapena + - 

Narrazioa + - 

 

Puntuazioa:  
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- Bi puntu: narrazioa 

- Puntu bat: deskribapena 

- Zero puntu: izendaketa 

II. BAPATEKO ADIERAZPENA PUZZLE BAT EGITEN ARI DEN BITARTEAN 

Materiala: bost zatiz osaturiko puzzle bat. 

Konsigna: “orain, puzzle hau egingo dugu, ea ateratzen zaigun”.  

Denbora: bat edo hiru minutu. 

Informazioa eskatzen du + 

Atentzioa eskatzen du + 

Auto-erregulatzen da + 

 

Puntuazioa: 

- Puntu 1: positibo bat edo gehiago. 

- 0 puntu: positibo bat ere ez.  

 

ERABILPENA OSOTARA: ___________________ 

 

MORFOLOGIA- SINTAXIA:  

1. ESALDIEN ERREPIKAPENA: 

Konsigna: “orain nik esaten dudan esaldia errepika ezazu”. 

Adibidea: “umeak patioan jolasten ari dira”. 

 

ESALDIAK: 

a)  “Nire lagunak, asko abesten duen txori bat dauka”. 

Adierazpena:____________________________________________________________

_____________________. 

 

Hitz kopurua:   
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b) “Lutxo eta Lupita oso pozik zeuden opari bat jaso zutelako”. 

Adierazpena: 

_______________________________________________________________________

____________. 

 

Hitz kopurua:  

 

Puntuazioa esaldi kopuru bakoitzeko: 

- Puntu 1: zazpi elementu edo gehiago errepikaturik. 

- 0 puntu: sei elementu edo gutxiago errepikaturik. 

 

2. BAPATEKO ADIERAZPENA: 

Konsigna: “orain marrazki bat erakutsiko dizut. Ongi begiratu eta kontatu istorio bat”. 

Adierazpena: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Esaldi kopurua:  

 

Puntuazioa:  

- 2 puntu: hiru esaldi edo gehiago. 

- Puntu 1: bi esaldi. 

- 0 puntu: esaldi bat edo zero esaldi. 

 

MORFOLOGIA – SINTAXIA OSOA:_________________________________ 
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FORMA OSOTARA:___________________________________ 

Sei urteko plon proba: 

 

Izena:       Jaiotze data: 

Adina:    Herria:     Kurtsoa: 

Norekin:    Pasazioa:      

Nork:     Data: 

 

   EMAITZEN ERRESUMENA 

- Itxura  Oharrak 

Fonologia   

Morfologia   

Sintaxia   

Errepikapena   

Orokorra   

- Edukia   

Lekutik kanpo   

Aurkakoak   

Kategoriak   

Hitzen definizioa   

Orokorra   

- Erabilpena    

Absurdo edukia   

Absurdo itxura   

Metaforaren ulermena   

Ordenatu eta kontatu   

Ulermena eta 
egokitzapena 

  

Planifikazioa   

Orokorra   

   

FROGA OSOAREN 
EMAITZAK (14 puntu 
gehien) 

  

 

   

EMAITZEN PERFILA 
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 Itxura Edukia Erabilpena  Orokorra 

Normala     

Hobetu 
beharra 

    

Atzerapena     

 

FONOLOGIA 

/m/ mamu, ume 

/p/ pala, tipula 

/b/ bota, kabi 

/d/ dado, udare 

/t/ tomate, pilota 

/z/ zapata, zezena, ezpain, moztu, eguzki 

/f/ foka, elefante 

/s/ suge, uso, ispilu, pastela, saski 

/l/ luma, eliza, txandal, kolpe, salto, aulki, koltxoi, boltsa, galtzerdi 

/n/ negu, banana, edan, panpina, amantal, konketa, danbor, kandela, lehengusu, 

hontza 

/r/ udare, negar, karpeta, karta, arkume, garbitu, dordoka, ilargi, urtxintxa, jertse, 

hartz 

/rr/ robot, erreka/ 

/tx/ txori, etxe 

/ts/ otso 

/tz/ idatzi, arkatz 

/il/ pailazo 

/in/ oina 

/k/ katu, botika 

/g/ gona, ogi 

/j/ jan, pijama 
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/x/ xaboi, taxi 

/pl/ plater 

/bl/ blai 

/fl/ flan 

/gl/ globo 

/kl/ klarion 

/gr/ grapa 

/pr/ praka 

/br/ brotxa 

/fr/ fruta 

/kr/ kromo 

/tr/ tren 

/dr/ dragoi 

/ai/ zuhaitz 

/au/ autobus 

/ei/ hodei 

/eu/ euli 

/oi/ baloi 

/ui/ ipuin 

/io/ indio 

 

 

 

 

 

FONOLOGIA EMAITZAK 
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p- -p- np- sp- zp- rp- lp-     

t- -t- nt- st- zt- rt- lt-    -t 

k- -k- nk- sk- zk- rk- kl-    -k 

b- -b- nb- sb- zb- rb- lb-     

d- -d- nd- sd- zd- rb- lb-     

g- -g- ng- sg- zg- rg- lg-     

f- -f-          

z- -z-         -z 

s- -s-          

j- -j-          

x- -x-         -x 

tx- -tx-          

 -ts-    rtx-      

 -tz-    rts- lts-     

 -tz- ntz-   rtz- ltz-     

m- -m-          

n- -n-         -n 

l- -l-         -l 

 -il-          

 -in          

rr- -rr-          

 -r-         -r 

pl bl fl gl kl       

pr br fr gr kr tr dr     

ai au ei eu oi ui Io     

 

ITXURA 

1. MORFOLOGIA 

2.1 “berea”  

Izenordea 

Materiala: 5 lamina 

Azalpena: “orain, sudurra ukitu behar dugu”  

Begira, nik nire ukitzen dut, zu zurea eta berak?______________________ 

 

2.2 Zurekin 

Izenordea 

Materiala: 6 lamina 
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Azalpena:  

“Haur hau eskolara egunero nirekin etortzen da; bai? Norekin etortzen da haur hau 

egunero eskolara?___________________________________ 

Erregistroa 

Berea Zuzen Oker 

Zurekin Zuzen Oker 

 

Puntuazioa: 

- 0.25 zuzena 

- 0 okerra 

 

2. SINTAXIA 

3.1 Denborazkoa 

Azalpena: 

“Ana merendatu ondoren jolastatzera joan da.” Noiz joaten da Ana jolastatzera? 

 

 

3.2 Kausala 

Azalpena:  

“Jon jostetan zebilen. Harri batekin trabatu eta erori zen.” Zergatik erori zen Jon? 

 

 

3.3 Erlatibozkoa 

Azalpena:  

“Nire izebak oparitutako pilota hautsi zait.” Zein pilota hautsi zait? 

 

3.4 Baldintzazkoa 
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Azalpena: 

“Asko jaten baduzu haundituko zara. Haundituko zara 

 

 

Erregistroa: 

Ondoren Zuzen Oker 

…delako Zuzen Oker 

…tako Zuzen Oker 

Nire izebak oparitutakoa Zuzen Oker 

Asko jaten badut Zuzen Oker 

   

Puntuazioa: 

- 0.25 zuzena 

- 0 okerra 

 

ITXURA OSOTARA:  

 

II. EDUKINA 

1. Lekutik kanpo 

Materiala: 7, 8 eta 9 laminak 

Azalpena: 

“Orain marrazki batzuk erakutsiko dizkizut. Ongi begiratu eta erraidazu hauetako zein 

dago soberan.” 

Erregistroa:  

Baloia + - 

Txoria + - 

Urdaiazpikoa + - 

 

 

Puntuazioa: 

 



 
 

  Arlo fonetiko-fonologikoaren azterketa gelan 

  
 

- Puntu bat: bi erantzun zuzenak 

- 0 puntu: erantzun bakarra edo 0 

 

2. Aurkakoak 

Nik esaldi bat hasiko dut eta zuk bukatu behar duzu. 

Trebatzeko itema: erraldoia ez da txikia, erraldoia da…………… 

 

   Erregistroa  

Barraskiloa ez da azkarra, 
barraskiloa da ……….. 

+ - 

Kotoia ez da gogorra, 
kotoia da ………… 

+ - 

Fideoa ez da lodia fideoa 
da ……….. 

+ - 

 

Puntuazioa:  

- Puntu ta erdi: hiru erantzun zuzenak  

- Puntu bat: bi erantzun zuzenak 

- Zero puntu: erantzun bakarra edo 0 

 

3. Kategoriak 

Trebatzeko itema: esaidazu abereen bi izen 

Azalpena: “esaidazu bi……………….. izen”. 

    Erregistroa 

Herramientak + - 

Garraioak + - 

Altzairuak + - 

 

Puntuazioa: 

- Puntu bat: bi edo hiru erantzun zuzenak 

- 0 puntu: erantzun bakarra edo 0 
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4. Hitzen esanahia 

Orain zer den eta zer esan nahi duen zuk azaltzea nahi dut 

Erregistroa  

Mailua + - 

Lepokoa edo bufanda + - 

Josi + - 

Solastu + - 

Ederra + - 

Konten + - 

 

Puntuazioa: 

- Bi puntu: bost edo sei erantzun zuzenak 

- Puntu bat: bitik laura erantzun zuzenak 

- Zero puntu: erantzun bakarra edo 0 

 

EDUKIA OSOTARA:  

 

 

III. ERABILERA 

1. Mami gabekoak 

Azalpena: “Gaizki dauden esaldi batuzk irakurriko ditut, esaidazu zergatik gaizki 

dauden”.  

Trebatzeko itema: nik oinekin ikusten dut… Zergatik dago gaizki? 

   Erregistroa 

Nik musika entzuteko 
irradia itzaltzen dut 

+ - 

Hozkailura noa eta zapatak 
hartzen ditut 

+ - 

 

 

 

2. Itxura gabekoak 
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Azalpena: “Gaizki dauden esaldi batzuk irakurriko ditut, esaidazu zergatik gaizki 

dauden”.  

Trebatzeko itema: txoriek hegan egiten du 

Atzo zinera goaz + - 

Juanek borobila zen pilota 
bat hartu zuen 

+ - 

 

Puntuazioa: 

- Puntu bat: bi erantzun zuzen 

- Zero puntu: erantzun bakarra edo 0 

 

3. Metaforaren ulermena: 

Azalpena: “Orain beste gauza bat eginen dugu. Lehenengo aditu: Susanaren ilea 

urrezkoa zen. Susana zer zer errubioa edo beltzaran? 

Erregistroa  

Errubioa  + - 

 

Puntuazioa: 

- Puntu bat: erantzun zuzena 

- Zero puntu: erantzun okerra 

 

4. ordenatu eta kontatu 

Materiala: azalean dauden istorio baten hiru biñetak. 

Azalpena: orain hiru marrazki desordenaturik (A, L, S). Zuk ordenatu egin behar dituzu 

eta gero kontatu niri hor gertatutakoa.  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Erregistroa 
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Ordena (SAL) + - 

 

Puntuazioa:  

- Puntu bat: ordena eta juntagailuak zuzenak. 

- Zero puntu: ordena eta/edo juntagailuak okerrak 

5. Ulermena  

Azalpena: 

“Zer egin behar duzu…?” 

Konturatzen bazara 
berandu ailegatuko zarela 
eskolara. Zer egin behar 

duzu? 

+ - 

Errepidea gurutzatu nahi 
duzu. Zer egin behar duzu? 

+ - 

 

Puntuazioa: 

- Puntu erdia: erantzun zuzen bakoitzeko. 

6. Planifikazioa: 

Azalpena: “Izkutatzera jolasten badakizu? Ongi pentsatu eta nahi duzunean, azaldu 

behar didazu ea nola jolasten den izkutatzera.”  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Puntuazioa: 

- Puntu bat: sekuentzia eta soluzioa. 

- Puntu erdia: sekuentzia edo soluzioa. 

- Zero puntu: ez sekuentziaturik ezta soluziorik ere ez.  

 

Erabilera osotara:  

 

BEHAKETA OROKORRA 
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1. Artikulazioa solas espontaneoan 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Solasaldi espontaneoa frogan zehar 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Izaera jokabidea frogan zehar 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eranskina II: Fonemekin jolasean 
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/d/ dadoa 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

/g/ eguzkia 

 

 

 

 

/f/ foka 
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/f/ elefantea 

 

 

 

 

    /d/ ardia 

 

 

 

     /g/ giltza 
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/st/ hostoa 

 

 

 

 

 

 

/il/ ilargia 

 

 

 

 

 

/tx/ kotxea 
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/r/ sagarra 

 

 

 

 

 

 

/k/ mokoa 

 

 

 

 

 

/io/ lehioa 
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/b/ 

liburua 

 

 

 

 

 

 

 

/tx/ txoria 

 

 

 

 

 

 

/s/ astoa 
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/p/ pala 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ua/ teilatua 

 

 

 

 

 

/b/ botoia 
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/l/ bala 

 

 

 

 

 

/z/ 

zapata 

 

 

 

 

 

 

/m/ 

ama 

 

 

 



 
 

IRUNE ELIZONDO ECHECONANEA 

 

 

 

 

 

 

 

/z/ 

azanahoria 

 

 

 

 

 

/m/ mamua 

 

 

 

 

 

 

/p/ apoa 
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/in/ sorgina 

 

 

 

 

 

/j/ jirafa 

 

 

 

 

 

 

/sk/ eskiak 
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/k/ kaiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/l/ lorea 

 

 

 

 

 

 

 

j/ erlojua 
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Eranskinak III:  

 

Proposatutako jokoa 
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Jokoan erabili behar diren txartelak. Ezkerreko txartelak jokatzekoak dira eta 

eskuinekoak berriz, emaitzak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hau ahozkeran nola esango 

duzu? 

Zure lagunak ez zizun hori 

esan? 

Bi hitz hauetako zein esan 

dut? 

Maila edo mahaia 

Bi hitz hauetako zein esan 

dut? 

Oihua edo oiloa 

Nola esango duzu esaldi hau 

ahozkeran? 

Ezkurrik ez den urtean negua 

ezti. 

Esaldi hau ongi ala gaizki 

dago? 

Ez naiz kanpora aterako nire 

familia bai dator. 

 

Zure lagunak etzizun hori 

esan? 

 

Maila 

 

Oiloa  

 

Ezkurrik ezten urtean 

negua ezti 

Gaizki. Enaiz kanpora 

aterako nire familia 

baitator 
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Esaldi hau ongi ala gaizki 

dago? 

Nire amonak ez zizun ezer 

esango. 

Esaldi hau ongi ala gaizki 

dago? 

Mikelek erran ziten. 

Gaizki. Nire amonak 

etzizun ezer esango 

 

Gaizki. Mikelek 

errantziten 

Bi hitz hauetako zein esan 

dut? 

Mallua edo Mayua 

Nola esango duzu esaldi hau 

ahozkeran? 

Ezin zara etxera etorri 

Hau ahozkeran nola esango 

duzu? 

Zure lagunak esaldi hau 

horrela egin zuen. 

 

Zure lagunak esaldi hau 

horrela egintzuen 

 

Mallua  

 

Ezintzara etxera etorri 
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Hau ahozkeran nola esango 

duzu? 

Hori horrela dela erran duzu? 

 

Hau ahozkeran nola esango 

duzu? 

Zu parkera ez zarela etorriko 

esan dute. 

Hau ahozkeran nola esango 

duzu? 

Ez zara bestara etorriko? 

 

Hori horrela dela 

errantzu 

 

Zu parkera etzarela 

etorriko esan dute 

 

Etzara bestara etorriko? 

Euskaratu: 

Mil. 

 

 

Milla 

 

Esan ahoz esaldia ongi: 

Ez zara galduko. 

 

Etzara galduko 
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Bi hitz hauetako zein esan 

dut? 

Miya edo milla  

 

Milla 

Nola esango duzu esaldi hau 

ahozkeran? 

Ez nintzen kanpora atera, 

laguna etorri bait zen. 

Esaldi hau ongi ala gaizki 

dago? 

Gu laurak ezkara mendira 

joango. 

Esan ahoz esaldia ongi: 

Ez zarela etorriko esan 

didate. 

 

Enintzen kanpora atera 

laguna etorri baitzen 

 

Ongi 

 

Etzarela etorriko esan 

didate 

 

Nor zara edo nortzara zu? 
 

Nortzara 



 
 

IRUNE ELIZONDO ECHECONANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirenek lau haur ezpazituen 

mendira joanen zen. 

Ongi edo gaizki dago? 

 

Ezkara edo ez gara 

ikastetxera joango? 

 

Esan ahoz eta ongi ondoko 

esaldia: aldi joana ez da 

itzultzen. 

Gu laurak ezkara etorriko 

zure etxera. 

Ongi edo gaizki dago? 

 

Aldi joana ezta itzultzen 

Gaizki. Mirenek lau haur 

ezpazizueten mendira 

joanentzen. 

 

Ongi  

 

Ezkara ikastetxera joango 

 

Letreiatu oiloa 
 

o-i-l-o-a 
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Ongi esana dago? 

Amari egindako zorrak ez dira 

inoiz ordaintzen. 

 

Euskaratu ondoko hitza: 

Mesa  

Gaizki. Amari egindako 

zorrak eztira inoiz 

ordaitzen 

 

Mahaia  

 

Nik egingo dut hori, 

perfektua bait naiz.  

 

Nik egingo dut hori, 

perfektua bainaiz. 

 

Letreiatu oihua 

Zure amak emantziten 

oparia. 

Ongi edo gaizki dago? 

 

Milla edo miya euro eman 

dizkizute? 

 

Milla euro eman 

dizkizute 

 

Ongi 

 

o-i-h-u-a 
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Euskaratu ondoko hitza: Nivel 

 

Maila  

 

Mallua edo Mailua? 

 

Letreiatu billa 

 

Nola esango duzu; etzarela 

edo ez zarela etorriko? 

 

Ez naiz kanpora aterako. 

Ongi edo gaizki dago? 

 

Gaizki. Enaiz kanpora 

aterako 

 

Mallua 

 

b-i-l-l-a 

 

Etzareka etorriko? 
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Euskaratu ondoko hitza: 

Muerto  

Ez zara  lan hori ongi egiten 

ari. 

Ongi edo gaizki dago? 

 

Gaizki. Enaiz ari lan hori 

egiten ari. 

 

H-i-l-l-a 

 

Nire aita bilerara joan zen. 

Ongi edo gaizki dago?  

 

Gaizki. Nire aita bilerara 

joantzen. 

Esan aho zeta ongi ondoko 

esaldia: 

Aditu nahi ez duenak, ez du 

esan behar  

 

Aditu nahi eztuenak, eztu 

esan behar 
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Eranskinak IIII:  Zer egin daiteke honen aurrean? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oihu egin. 

Ahoa zabaldu. 

Ezpainak dardar 

egin. 
Doministiku egin. 

Gargarak egin. 
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Negar egin. Zurrupatu. 

Zerbait gustatzea. 

Zintz egin. 
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Ahapetik kantatu. 

Isiltasuna eskatu. 

Txistu egin. 



 
 

  Arlo fonetiko-fonologikoaren azterketa gelan 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irri egin. 

Musu eman. Zurrunka egin. 

Eztul egin. 
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