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SARRERA
Gure eskolan edozein mementotan totelka hitz egiten duen
ikasle batekin topo egin dezakegu. Idatzizko material ugari egon
arren, praktikotasunari begira denbora luze eman dezakegu
ariketak eta jarraitu beharreko pautak biltzen.
Hori dela eta, material hau prestatu dugu. Bertan, gida
praktiko bat egiten saiatu gara, non oinarrizko teoria eta egin
beharreko ariketak jaso ditugun.
Espero dugu eguneroko lanean logopedentzat baliagarria izatea!
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ANAMNESIS

ANAMNESIA

1.DATU PERTSONALAK:

Izena:
Jaiotze data:
Helbidea:
Telefonoa:

Abizenak:
Adina:
Herria:
Helbide elektronikoa:

Aitaren izena:
Amaren izena:
Anai-arrebak:
Familiako beste pertsonak:

Adina:
Adina:
Adinak:

Nork bideratua:
Etxeko hizkuntza:

Behaketa data:

Lanbidea:
Lanbidea:

2.ARAZOAREN EGUNGO EGOERA:
Arazoaren deskribapena:

Toteltasunaren berezitasunak:
a) Aldizkakotasuna
b) Noiz eta norekin ematen da toteltasun egoera
c) Zein egoeretan larritzen edo areagotzen da toteltasuna (noiz
hobeto, noiz txarrago, noiz ez den agertzen)
d) Egoera bereziak:
Bakarrik egonda Etxeko
( )
animaliekin ( )
Taldean ( )
Ozenki
irakurtzean ( )
Sutan
Telefonoz ( )
dagoenean ( )

Umeekin ( )
Abesterakoan ( )

Nekatuta
dagoenean ( )
Emozionatzean ( )

Umore onean
dagoenean ( )

Zer egiten da toteltasun egoera kontrolatzeko edo toteltzea ekiditzeko?:

KONTSULTAREN ZERGATIA ETA BIZIPENA (ikasle1, familia eta
irakasleena):

Zer da inporta zaiena?:

Beren ikuspegitik, arazoaren nondik norakoak:

Arazoaren aurrean daukaten jarrera:

Espektatibak edo espero dutena:

Aurrez, kontsulta gehiago egin al dituzte? Non eta zergaitik?
Izan duten diagnostiko eta tratamendua:

1

Bakarrik ikaslea jakinaren gainean dagoenean.

HISTORIA:

- Toteltasunaren historia:

- Hizkuntzaren garapena:
Hastapen adina (hilabeteetan):
-12

12/17

18/23

24/29

30/35

Erabilera:
Lenguaiaren beste arazo batzuk:
Noiz:
Zein motatakoak:
Logopedarenera joan behar izan zuen:
Gaur egungo egoera:
Tratamenduan dago:
Momentuko lenguaia:

- Historia klinikoa:
Haurdunaldiaren iraupena eta ezaugarriak:
Jaiotzaren ezaugarriak:
Elikadura:
Loa:
Garapen motorea:

36/41

42/48

Autonomia ohiturak:
Gaixotasunak:
Istripuak:
Eskolaratze prozesua:
Lateralitatea:

- Izaeraren deskribapena eta historia psikosoziala:
Nolakoa izan da haurra bere garapena zehar?
Urduria ( )
Amets gaiztoak ( )
Beldurrak ( )
Besteak:

Sensiblea ( )
Gauetan txisa ( )
Azazkalak jan ( )

Erpurua xurgatu ( )
Janari arazoak ( )

Nola ikusten dute orain eta zein zailtasun izan dute?

Besteekiko harremanak, familia – helduak – haurrak:

Jolas motak, badaki
aurreikusten du?

bakarrik

jolasten?

Haurtzaroan gertatutako egoera bereziak:

Arriskua

- Familia historia:
Umea

Familia

Aitaren partez

Amaren partez

Toteltasuna
Ezkertia izatea
Bikiak
Lengoaiaren
beste
arazo
batzuk

3.DATUAK JASOTZEKO TAULAK (Guraso eta Irakasleentzat)

Errefortsuak eta zigorrak:
Epe jakin baten haurrarekin egotean egiten dizkiozun aipamenak
jaso (jaterakoan, bainugelan, ikasterakoan…).
Behaketaren unea:
Data:

Nork behatzen du:

A As Az O Os L
Zoriondu
Zer edo zer eskatzean ezetza eman
Txantxetan ibili elkarrekin farre
egiten
Zuzendu ala egiten duena aurpegiratu
Beste batzuk

I

Besteekiko harremanak:
Ondorengo taulan agertzen aipamenetan oinarrituta:
(X) hitz egiterakoan umeak egin ditzazken akatzak jaso.
(0) akatzik ez badaude jarri.
Data:
A As Az O Os L
Amarekin hitz egiten du
Aitarekin hitz egiten du
Irakaslearekin hitz egiten du
Anaia-arrebekin hitz egiten du
Lagunekin hitz egiten du
Zerbaitegatik kexu egiten du
Baimena eskatzen du
Haserre izaterakoan
Zerbait baztertzen du
Zerbait exigitzerakoan
Zerbaitetaz babestean
Gertatutakoa kontatzen du

I

ORIENTABIDEAK

ORIENTABIDEAK

1.GURASOENTZAKO ORIENTABIDEAK

NOLA LAGUNDU SEME – ALABREN JARIOTASUNA HOBETZEN

SEME – ALABAREN HIZKERAREKIKO GURASOEN JARRERA
1.- Ez atsekabetu seme – alabaren hitz egiteko moduagatik. Umeak
erraztasunez jabetzen dira nagusien animu egoeraz. Umearen hizkeraren
aurrean ez erakutsi pazientzia eza, antsietatea, urduritasuna ,.... adierazten
duten hitzezko zein hitzezkoa ez den keinurik. Mintzairari erantzuna
ematen baldin badiogu, bere hizkerak ingurukoengan hasperenak, ahoarekin
mugimenduak, begi kontaktua saihestea,... bezalako erantzun arraroak
sortzen dituela konturatuko da.
2.- Galdera larregi gabeko elkarrizketa sortu eta tentsiorik gabeko uneetan
umea hitz egitera animatu. Momentu lasai eta erlaxatuak eskaintzea oso
garrantzitsua da.
3.- Umeak egin nahi duena aukeratuko duen momentu berezia eskaini
egunero: ipuinak irakurri, eskolan pasatutakoa kontatu,... Momentu hauek,
posible den neurrian, naturalak izan behar dira. Seme –alabak situazio
berriak aztertu eta kontestu berriak sortu ahal izango ditu, horrela bere
lengoaian adierazpen berriak agertuz. Ekintzak zuzentzea bere esku utziko
dugu, hitz egin nahi duen ala ez argi gelditu ondoren.
4.- Seme –alabak esaten duenari adi entzun, nola esaten duenari
garrantzirik eman gabe. Esan nahi diguna (ZER) garrantzitsuagoa da NOLA
esaten duena baino.
5.- Senitartean egotean, senide guztiek besteei entzun eta bakoitzaren
txanda errespetatzen dutela ziurtatu.
6.- Gazteari adierazten uzteko eta etenik gabe hitz egiteko, esaldia
osatzeko denbora gehiago behar izan baitezake, lasaitasunez entzun.
7.- Berak hitz egitea bukatu ondoren, lasaitasunez, presarik gabe
solastatuko gara berak erabilitako hitzen eredu egokia erabiliz. Adibidez:
“i-i-i-i-ikusi dut u-u-u-u-untxia” esan badu,astiro esango dugu: “bai, bai!
Untxia. Zer polita”.

8.- Ondo hitz egin beharreko edozein ahalegin deuseztatu.
9.Ez eskatu pertsona talde baten aurrean hitz egin edo zerbait
kontatzera.
10.- Umearekin solasean begi kontaktua mantendu, bere hizkerarekiko
aprobazio eza demostratzen duten aurpegiko edozein keinu edo komentario
baztertuz.
11.- Errepikapen eta blokeoen aurrean ez egin zuzenketarik: gure hitzezko
zein hitzezkoak ez diren jarrerak kontrolatzeaz gain, beste inork (familia,
lagunak, auzokoak,...) zuzenketarik egingo ez diola ziurtatuz.
12.- Umeari inork “totela” ez diola deituko ziurtatu. Bere zailtasunei buruz
hitz egin behar baldin bada, blokeo edo errepikapen hitzak erabiliko ditugu,
toteltasunari erreferentziarik egin gabe.
13.- Ez zigortu edo atentzioa deitu duen hizkera totelagatik.
14.- Jariotasunari dagokion akatsak egiten utzi, bera konturatzeko nagusiek
ere akats horiek egin ditzaketela.
15.- Gauza guztien gainetik, seme-alabari bera den bezala onartu eta
erraztasunez egin ezin duen ezer egitera behartuko ez duzula jakinarazi
iezaiozu. Bere autoestima hobetzeko momentu eta gai bakoitzeko puntu
baikorrei eta lorpenei eman garrantzia.
16.- Umearekin erlazionatzeko daukazun era behatu eta ezagutzen saiatu.
Esan edo egiten dituen gauza, ekintzetan arreta jartzen duzula eta
mintzatzeko presarik ez duela hartu behar jakinaraz iezaiozu. Berarekin
elkarrizketa disfrutatu.
17.- Anaia nahi lagun arteko norgehiagoko jolasak ekiditu.

TOTELTASUNAREN
FINKATZEA
EKIDITZEKO
FAMILIAREN BIZIMODUA HOBETZEKO DEKALOGOA.

ETA

1.- Estres fisikoa kontrolatu: umeak behar dituen zainketa guztiak zaindu: lo
egitea, janaria,... Ohiturak gehitu, planifikatu eta zaindu. Lasaitasun
momentuak bilatu.
2.- Estres psikosoziala maneiatu: umearen aurrean berarekiko espektatibak,
exijentziak eta erreakzioak analizatu eta egokitu. Zigorra baztertuz,
estimulu positiboak erabili aurrera egiten laguntzeko. Anai arteko
norgehiagokak eta etxeko gatazkak aztertu eta kontrolatu. Ume totelaren
hizkuntzarekiko isekak eta “borondate oneko” iruzkinak errotik moztu.
Flexibleak izan.
3.- Komunikaziozko estresa gutxitu: umearentzat komunikazio eredu egokia
zaretelaz ohartu eta horri garrantzia eman; nagusiok hizkuntzari zailtasun
semantiko eta sintaktikoak kentzeaz gain, abiadura ere gutxitu. Zuzenketa
egin edo arreta jasotzeko ez egin zaratarik.
4.- Hitz jarioan eragina izango duten ondorengo puntuak baztertu: hitz
egiten daudenean kasurik ez egitea; etenarazi edo hitz ez egiteko eskatu;
hitz egiteko txandagatik lehiatu; azkar hitz egin edo erantzuna azkar
ematea eskatu: nekatuta, urduri edo emozionatuta dagoenean nahiz zigor
edo borroka ostean hitz egitea eskatu edo norbera umearekin solastatu;
ezezagunekin hitz egitea eskatu; galdera zailak egin,...
5.- Eguneko momentu batzuk umearekin bakarrik egoteko aukeratu. Une
hauek jariotasuna indartzeko aprobetxatu, dituen zailtasunak azpimarratu
gabe.
6.- Solasaldiak momentu gozagarri bihurtu: blokeoen aurrean hitzezko zein
hitzezkoak ez diren erreakzioak ezabatu; egunero, umearen mintzaira
hobetzeko beharrezkoa den lasaia, atsegina, presio gabeko eta jolas giro
baterako denbora gorde.
7.- Egunero isiltasun une bat mantendu umearen mintzaira, jariotasuna,
blokeoak eta berarentzat garrantzitsuak diren beste aspektu batzuei buruz
oharrak egiteko.

8.- Gurasoek egin dezaketen hitz jokoak: hitzak eta esaldiak lasaitasunez
eta suabe errepikatu; toteltasunak ezkutatu horretarako umearekin batera
irakurri edo abestuz; hizkera suabea eta lasaia eta txotxongilo, panpina,...
erabiliz ahotsa aldatuz rol – playingak egin; hizkera eta ahotsarekin jolastu.
9.- Ez utzi toteltasunak abantailak izatea: beste edozeinekin bezala
harremanatu; toteltasunaren ondorioz, ez saihestu erantzukizun edo
aukerak.
10.- Ez erakutsi totel ez egiteko trukorik: hitz errazak, kizkuneak,...

GURASOEK ERABILI BEHARREKO HIZKERA

1.- Intonazio arrunta eta ahoskera argidun hizkera lasai luzatua erabili.
Intonazio altua erabiltzea saihestu.
2.- Esaldi erraz eta laburrak erabili.
3.- Isilune asko egin.
4.- Galderak, etenaldi eta hitz egiteko eskariak baztertu.
5.- Pixkanaka hitz egiten hasi elkarrizketa txandak erabiliz.
6.- Umearen mintzaira osatu. Informazioa gehitu bere adierazpenak
luzatzeko.
7.- Umearekin jolasean, atentzioa ez dugu zentratuko hitz egiten dagoen ala
ez. Gure zein umearen ekintzei buruz hitz egiteko, emisioak altuan egindako
komentarioak izan behar dira. Komentario hauek hitzezko komunikazioa
ematea lortzen dute umea hitz egitera behartuta sentitu gabe, eskakizun
maila gutxituz.
8.- Ez aurreratu ezta esatea kostatzen zaizkion hitz eta esaldiak bukatu.

HAUR TOTELARENTZAT JARRERA PAUTAK

Pauta hauek pixkanaka – pixkanaka ezarri behar dira eta kasuaren
arabera puntu batzuk besteak baino gehiago azpimarratuko ditugu:
1.- Lasaitasunez hitz egin, presarik gabe.
2.- Mintzaira oparoa baldin bada, bapateko jariotasuneko mekanismoak
ikasteko auto-behaketa jarriko dugu praktikan.
3.- Ez alboratu sistematikoki toteltasuna. Ez ezazu ahozko egoeretatik ihes
egin. Hitz egin ezazu beharrezkoa den beti. Totel egiteko arriskuari aurre
egin iezaiozu, arazoari sentsibilizazioa galtzen ikasiz.
4.- Ez saihestu solaskidearen begirada.
5.- Mintzairan erraztasuna izateko beharrezkoak ez diren mugimenduak
kentzen joan.
6.- Ordea, jariotasuna errazteko mintzairari lagunduko dion mugimendu
armonikoak erabili.
7.- Totel egitean gertatzen dena behatu eta definitu. Zarrasta emozional
desatseginarekin gelditu beharrean, emozional, motor eta ahozkoak diren
osagaiak kanporatu eta beraien artean desberdintzen saiatu nahastea
hobeto ezagutu eta bere ataletan tratatzeko.
8.- Sinonimoen erabilera gutxitu. Esan nahi diren hitzak esan. Ez ihesik egin
nahiz eta zailak diruditen.
9.- Intonazio eta esfortsu gehiagoz hitz egin.
10.- Ahal den guztietan hitz egin. Ez ekonomizatu ahozko adierazpenean.

SEME – ALABEN AURREAN GURASOEK EZ DUTENA EGIN
BEHAR.

1.- Umearen esaldiak osatu eta/edo esan nahi duena asmatu.
2.- Bukatzeko presioa sartu bere ideiak adierazten dagoenean.
3.- Eten egin hitz egiten dagoenean.
4.- Denbora guztian azkar eta zehaztasunez hitz egin dezan eskatu edo
bultzatu.
5.- Maiztasunez zuzenketak egin; soinuak eta/edo hitzak ahoskatzeko nahiz
hitz egiteko duen forma kritikatu edo aldatzen saiatu.
6.- Azkar hitz egin, gehienbat umeari lasaiago mintzatu behar duela
esandakoan.
7.- Etxean bizi erritmo azkarra mantendu (edo momentu oro “gauza
bakoitza atzo egin behar litzatekeela” bezala sentiarazi edo jokatu).

2. IRAKASLEARENTZAT ORIENTABIDEAK

⇒ IRAKASLEAREN JARRERA

1.- Irakaslearen jarrera positiboa izan behar da, ikasleari naturaltasunez
entzunez.
2.- Irakaslearen jarrerak ikasleari erabat lagundu diezaioke zeren
ikaslearentzat jarraitu beharreko eredua da.
3.- Adieraztera lagunduko dio lasaitasunez kasu egiten bazaio eta
ikaskideek blokeo eta errepikapenetan berezkotasunez jokatzera animatzen
badira.
4.- Beste umeak tratatzen diren bezala tratatu.
5.- Berarekiko errespetu eta maitasuna adierazi.
6.- Eskolako ekintzetan parte har dezan lagundu, horretarako esku –
hartzea zailtasunen arabera sailkatu.
7.- Ume totelarentzat barre, iseka eta bromak mingarriak dira. Horregatik,
guztiz erauziak izan behar dira momentuan.

Ikaskideren batek umea irrigarri utzi edo ekintza batean berataz
barre egiten badu, jarrera horiek ikaskidearengan izan dezakeen ondorioak
azalduko zaizkion aparteko bilera batera deitzea egokia litzateke. Zigortu
beharrean, egoera ulertaraztera lagundu.

⇒ HIZKETA OHITURA EGOKIAK NOLA SUSTATU

1.- EGIN BEHAR DUGUNA:
• Presa gabeko eta lasaia den bizimodua sustatu.
• Mintzatzean erritmo lasai eta erlaxatua erabili artifiziala izan gabe.
• Umearekin solastu eta berari hitz egin.
• Arretaz entzun umeak esan nahi digunari.
• Bere ideiak adierazten utzi.
• Esaten duenari entzun eta ez, esaten duen formari.
• Umea hizketan dagoenean begi kontaktu naturala mantendu.
• Bere komentario edo galderei erantzun aurretik pausa txiki bat
egin.

2.- EGIN BEHAR EZ DUGUNA:
• Ikaslearen esaldiak bukatu, esan nahi duena esatera “lagundu”.
Besteek egin dezaten utzi.
• Presa sartu hitz egiten bukatzeko.
• Denbora guztian zehaztasunez, heldutasunez eta azkar hitz egiteko
eskatu.
• Maiztasunez zuzendu eta bere hizketa nahiz hitzen zein soinuen
artikulazioa kritikatu edota aldatzen saiatu.
• Azkar hitz egin, gehienbat lasaiago hitz egin behar duela esan
diogunean.

GALDETEGIAK

1.IKASLEARENTZAKO TOTELTASUNARI BURUZKO
GALDETEGIA

EGIA

1.- Ez dut ongi hitz egiten.
2.- Batzuetan, hitz egitera noanean, hitzak ez zaizkit ateratzen.
3.- Nik, beste edonork baino gehiago desio dut ongi hitz egitea.
4.- Gelan, irakasleari ez dizkiot galderarik egiten.
5.- Jendea oso urduri jartzen da nik hitz egiten dudanean.
6.- Gelan hitz egitea asko kostatzen zait, nire kideekin hitz
egitea baino gehiago.
7.- Nire kideek ez dute pentsatzen arraro hitz egiten dudanik.
8.- Talde baten aurrean hitz egiten dudan bitartean kideei
begietara begiratzea oso erraza egiten zait.
9.- Hitz egiteko era atsegin dut.
10.- Gelan, inoiz ez naiz boluntario ateratzen ( ez galdera bateri
erantzuteko ezta ikasgaia esateko ).
11.- Pentsatze hutsarekin besteen aurrean hitz egin behar dudala,
beldurtu egiten naiz.
12.- Hitz batzuek besteak baino zailagoak egiten zaizkit.
13.- Jendeak, batzuetan nigatik amaitzen ditu hitzak.
14.- Nire gurasoek atsegin dute nire hitz egiteko era.
15.- Oso erraz hitz egiten dut edozein pertsonekin.
16.- Ia denbora osoan ongi hitz egiten dut.
17.- Ez dut hitz egiten beste umeekin.
18.- Zaila egiten zait hitz egitea.
19.- Hitzak beraiek bakarrik ateratzen dira.
20.- Pertsona ezezagunekin oso zaila egiten zait hitz egitea.
21.- Beste umeek, nik bezala hitz egitea nahiko lukete.
22.- Haur batzuei, barregura ematen die nire hitz egiteko erak.
23.- Norbaiteri nire izena ozenki esatea oso zaila egiten zait.
24.- Izutzen naiz ozenki hitz egin behar dudanean.
25.- Ia pertsona guztiekin ongi hitz egiten dut.
26.- Batzuetan lotsarazi egiten nire hitz egiteko erak.
27.- Nahiago dut hitz egitea, idaztea baino.
28.- Hitz egitea atsegin dut.
29.- Beste haurrek hitz egiten duten bezala hitz egitea nahiko nuke.
30.- Gehienetan urduri jartzen naiz hitz egiten dudanean.
31.- Hitz batzuen aurrean beldurra azaltzen dut.

GEZURRA

EGIA

32.- Gehienetan, hitz egiteko orduan, ez zaidan
ateratzen hitz bat bere sinonimo batengatik
ordezkatzen dut.
33.- Ez zait ardura telefonoz hitz egitea.
34.- Jendeak ez du atsegin nire hitz egiteko era.
35.- Besteei usten diet nire ordez hitz egitea.
36.- Gelan, guztien aurrean hitz egitea erraza egiten zait.
37.- Nahiz eta gehienetan erantzun egokia jakin, beldurra
ematen dit esatea eta isildu egiten naiz.
38.- Batzuetan totelduraren errudun sentitzen naiz.
39.- Inoiz ezingo dut hitz egin toteldu gabe.
40.- Irakasleek, toteldura duten haurrei debekatuta
izan beharko lukete galderak egitea.
41.- Nire toteldura dela eta ez dela, zailtasun
gehiago ditut lagunak egiteko orduan.
42.- Ez banuke totelduko, nota hobeagoak aterako nituzke.
43.- Batzuetan pentsatzen dut atentzioa deitzearren
toteltzen dudala.
44.- Ez dut atsegin nire totelduraz hitz egitea.
45.- Toteltzen duten pertsonek arazo psikologiko edo
emozionalak dute.
46.- Jendea, totelak diren pertsonekin gehiago sartzen
dira, beste edozein arazo duten haurrekin baino.
47.- Batzuetan, besteak ikusten ditut nire totelduraren
errudun.
48.- Pentsatzen dut, batzuetan, nire gurasoak errudun
sentitzen direla nire toteltasuna dela eta.
49.- Toteldura da nire arazorik handiena.
50.- Ez dut uste tratamenduak on egiten didanik.
51.- Irakasleen jarrerak, toteldura areagotu besterik
ez du egiten.
52.- Toteldura berak sortzen didan antsietateak
areagotu egiten du arazoa.

GEZURRA

2.IRAKASLEARENTZAKO TOTELTASUNARI BURUZKO
GALDETEGIA

IKASGELAKO IHARDUERETAN PARTE HARTZEA

•

Burutzen duen totela beste keinuetaz lagundua dago
( buru edo kokoteko tentsioa, tick fazialak, gorputzeko mugimenduak..)

•

Burutzen duen totelaren eraginez, luzatzen duen mezua ulergaitza
bihurtzen da

•

Gelan bakarrik dago eta aktibitaterik gabe

•

Gelan bakarrik dago besteei begira

•

Toteltasunaren eraginez gelan gutxiago hitzegiten du

•

Gelako ekintzetan, bere ahozko parte hartzea ekiditzen du

•

Ekintza sozialetan, bere ahozko parte hartzea ekiditzen du

•

Ume bakarrarekin jolasten du

•

Beste umeren batek berari agintzea onartzen du

•

Beste ikasleen jarrerak gidatzen ditu

•

Bere arazoaz jakitun dela uste dut

•

Gurasoek irakaslearekin hitzegin dute ikaslearen hitz-jario arazoa
dela eta

•

Nire eritziz, jarrera hauek ikaslearen eskola etekinean eragiten dute
Erantzuna baiezkoa bada, zergatik?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

BESTE UMEEKIN ELKARRIZKETAK
•

Ez du hitzegiten

•

Besteei erantzuten die baina berak ez du parte hartzen

•

Bere kabuz beste ikasle bati zerbait kontatzen dio

•

Talde txikian hitzegiten du

•

Bere kexak adierazten ditu

•

Adarra jotzen badiote defendatzen da

•

Beste ikasleei gauzak eskatzen die

•

Talde haundian, beste ikasle guztiei hitzegiten die

• Elkarrizketan txandak errespetatzen ditu

HELDUEKIN ELKARRIZKETAN
•

Hitzegiten zaioenean begirada mantentzen du

•

Espontaneikoki bere esanak adierazten ditu

•

Irakaslearekin elkarrizketa hasten du

•

Irakaslea zuzentzen zaionean erantzuten du

•

Elkarrizketa bat erraztasunez mantentzen du

•

Elkarrizketa bat zailtasunez mantentzen du

•

Irakaslea talde batekin dagoenean hitzegiten du

•

Irakasleari galderak burutzen dizkio gelan

JARRERA OROKORRAREN EZAUGARRIAK

- Komunikatiboa

- Arreta falta

- Uzkurra

- Bere buruarengan ziurtasun eza

- Erasotzaile

- Kolaboratzailea

3.GURASOENTZAKO TOTELTASUNARI BURUZKO
GALDETEGIA
•

Galdetegi honek zuen seme edota alabak hitzegiterako orduan
arazoren bat duen detektatzea du helburu.

•

Irakurri arreta handiz galdetegia. Gero entzun eta behatu zure
seme edota alabaren hitzegiteko era egun batzuetan zehar.

•

Ondoren galdetegia bete zuk egindako behaketa kontutan hartuz.

3.1.Zer motatako disfluentziak ditu haurrak ?
SOINUAREN LUZAPENA: AAAAULKIA
-

Zenbat segundu irauten du luzapen
horrek gutxi gorabehera?
Luzapen horrek irauten duen
bitartean tentsioa nabari da aurpegi,
estarri edo gorputzean ?

SILABA, HITZ EDO ESALDIEN SOINUEN
LUZAPENA: TXO-TXO-TXORIA
-

-

Ze soinu errepikatzen du maizago:
silabak, hitzak edo esaldiak?
Zenbat segundu irauten du
errepikapenak ?
Zenbat aldiz errepikatzen du soinua
( silaba, hitz edo esaldia ) ?
Errepikapenetan aurpegiko,
mingaineko edo gorputzeko atalen
batean tentsioa dago?
Errepikatzen dituen soinuetan
haurrak beharrezkoak ez diren
soinuak sartzen ditu? Adibidez
mm...mm..pu mm..pure

BAI EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

SILABEN ARTEAN EGON BEHAR EZ DIREN
GELDIUNE LUZEAK AGERTZEN DIRA
-

-

Hitzen artean hurrengo hitzaren
hasieran ?
Esaldi artean?
Zenbat segundo igarotzen dira
geldiune batetik bestera?
Aurpegi, estarri edo gorputzeko
tentsioa nabaria da geldiuneak
irauten duen bitartean ?
Mingain, ezpain edo estarriko keinu
adierazgarriren bat egiten al du
momentu horietan?

BAI

EZ

BAI
BAI

EZ
EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

HAURRAREN DISFLUENTZIA MOTA
TIPIKOA ( erantzuna azpimarratu )
-

Hitzaren hasieran blokeatzea
Silaba errepikatu
Hitza errepikatu
Hitza zatitu ( tele-bista )
Beste batzuk, deskribatu

3.2.Zer nolako jokaerak jarraitzen dio disfluentzia horri?
-

-

Disfluentzia horrek irauten duen
bitartean buru, beso, hainka, oin,
esku edo hatzamarretako
mugimenduak egiten ditu?
Zeintzuk?
Disfluentzia horren aurretik,
bitartean edo ondoren arnas
mugimendu arin edo geldoak daude ?
(Arnasa hartu ezin balu bezala edo
arnas nabariegia )
Zeintzuk?

-

-

-

-

Disfluentziak irauten duen bitartean
aurpegiko mugimendurik badago:
sudurra mugitu, begiak mugitu,
“parpadeo”-a, bekokia edo sudurra
tximurtu,...?
Zeintzuk ?
Beharrezkoa ez den soinurik badago
disfluentziak irauten duen bitartean
hitz edo esaldirik: “badakizu,
badakizu” , “eh,eh”,....... ?
Zeintzuk ?
Disfluentzia uneetan soinuen ordez
keinuak erabiltzen ditu ?
Zeintzuk?
Disfluentzia uneetan ahots
aldaketarik badago ( doinu aldaketa,
hitzegiteko erritmo aldaketa,..)?
Zeintzuk?

3.3.Haurrarentzat zein mintza egoera da zailena ?
Egoera bat edo bi azpimarratu gehienez.
HAURRAREN DISFLUENTZIA NABARIAGOA DA :
-

Arreta eskatzen duenean
Galderei erantzuten dionean
Istorio bat kontatzen duenean
Nagusiekin jolas batean lanpetuta dagoenean
Haurrekin jolas batean lanpetuta dagoenean
Altu irakurtzen duenean
Telefonoz hitzegiten duenean
Berarekin haserretu eta azalpenak eskatzen diogunean
Berdin kasu guztietan

HAURRAREN DISFLUENTZIA NABARIAGOA DA
-

Amarekin hitzegiten duenean
Aitarekin hitzegiten duenean
Anai-arrebekin hitzegiten duenean
Haurrekin hitzegiten duenean
Helduekin hitzegiten duenean
Irakasleekin hitzegiten duenean

HAURRAREN DISFLUENTZIAK NABARIAGOAK DIRA
-

Etxean
Eskolan
Kalean jolasten
Etxetik kanpo
Beste batzuk ( zehaztu )

HAURRAREN DISFLUENTZIAK NABARIAGOAK DIRA
-

Beste pertsona batekin hitzegiten duenean
Talde txikian hitzegiten duenean
Gelan hitzegiten duenean
Beste pertsona bati irakurtzerakoan
Gela guztiaren aurrean irakurtzerakoan
Bakarrik altu irakurtzerakoan

HAURRAREN DISFLUENTZIAK NABARIAGOAK DIRA
-

Nekatuta dagoenean
Haserre dagoenean
Bere senetik irtenda dagoenean
Zapuzturik dagoenean
Presa duenean
Zerbait azaltzerakoan
Egoera berri baten aurrean
Urduri edo presionatuta dagoenean

HAURRAK DISFLUENTZIAK EKIDITEKO ZER NOLAKO GAUZAK
EGITEN DITU ( ERABILTZEN DITUEN ERREKURTSOAK ) ?
-

Hitzak ordezkatzen ditu
Ixilik gelditzen da
Erantzun beharrean ez dakiela esaten du
Ahalik eta hitz gutxienak erabiltzen ditu erantzuteko
Telefonoa ez hartzen saiatzen da
Irtetzen ez zaion hitza esateko izugarrizko ahalegina egiten
du, indarra.
Negar egiten du
Beste batzuk ( deskribatu )

3.4.Nola ikusten duzue haurra eta bere arazoa ?
-

Zure seme edo alabaren hitzegiteko moduarekin kezkatuta
zaude ?

-

Urduri jartzen zara zure seme edo alabak esan nahi duena
esateko denbora mordoa erabiltzen duenean ?

-

Familiako beste kideek zure seme edo alabak esan behar
duena bukatu baino arinago moztu egiten diote ?

-

Beste haurrek barre egiten diote hitzegiteko duen eragatik?

-

Zure seme edo alaba kezkatua dago hitzegiten duen
moduagatik?
Gentea harrituta gelditzen da duen hitzegiteko eragatik ?

-

Zure seme edo alabarenganako atsekabea sentitzen duzu?
Gainontzeko jendeak zure seme edo alaba hitzegiten
dagoenean antsietatea sentitzen duela uste duzu?
Terapiak zure seme edo alabaren toteltasuna hobetuko duela
uste duzu?

EBALUAKETA

1.IKASLEAREN EBALUAKETA LOGOPEDIKOA
Toteltasun mota bi daude:
Toteltasun goiztiarra: disfluentzien maiztasuna, mota eta iraupena
ebaluatu. Helburua: ebaluaketa diagnostikoa ( 2 tik 6 urtera).
Toteltasun finkatua: ebaluatu ez bakarrik disfluentziak baizik eta
hauen osagai fisiologiko, kognitibo eta motoreak. Helburua: ebaluaketa
funtzionala ( 6 urtetik aurrera ).
o

o

Ebaluaketa diagnostikoa : ikasleak toteltasun arazorik duen
zehaztu ( disfluentzia hori normala den edo ez erabaki) eta
tratamentu mota eta eskuhartzea nolakoa izan behar den
erabaki baina ez praktikatu.
Ebaluaketa funtzionala: diagnostiko on bat egiteko informazioa
jaso eta tratamentuaren planifikazioa orientatu.

1.1.EBALUAKETA DIAGNOSTIKOA
Lehenik eta behin zera aztertu beharko dugu:
-

-

Toteltasuna fisiologikoa ( disfluentzi normalak) ala
patologikoa ( toteltasun goiztiarra ) den. Diagnostiko
diferentziala egin beharko dugu eta toteltasuna patologikoa
bada nahiz eta ikaslea txikia izan eskuhartu beharko da,
behin toteltasuna finkatua bada askoz ere sailagoa izango
baita eskuhartze hori.
Horregatik toteltasuna patologikoa bada ongi aztertu
beharko dugu hau goiztiarra ala finkatua den.

Diagnostikoaren araberako tratamenduaren aukeraketa:
-

Disfluentzia normala: gurasoei aholku prebentiboak.
Konplikaziorik gabeko toteltasun limitea: gurasoei aholku
preskriptibo eta prebentiboak.
Toteltasun
limitea
konplikazioekin:
gurasoei
aholku
preskriptibo eta prebentiboak. Ikaslearekin terapia laburra.
Toteltasun goiztiarra konplikazio edo konplikaziorik gabe:
zuzeneko terapia ikaslearekin.

1.1.1.Toteltasun goiztiar eta disfluentzia normalen
arteko diagnostiko diferentziala.

Disfluentzia
motak

Hitzegitean
kaltetutako
unitatea
Disfluentzien
maiztasuna
(hitzen %)
Errepikapenen
maiztasuna
(hitzen %)
Luzapenen
maiztasuna
(hitzen %)
Errepikapen
bakoitzeko
aldaketak
Errepikapenen
abiadura

Disfluentzi
normala
Interjekzioak
Berrikusketak

Toteltasun
limitea
Geldiuneak
Hitz eta esaldien
errepikapenak

Toteltasun
goiztiarra
Hitzen zatien
errepikapenak
Luzapenak

Esaldiak edo
esaldien zatiak

Hitzak

Silabak eta
soinuak

<%10 tipikoak

>%10 tipioak

(normalak) eta

edota %2-3

<%2 atipikoak

atipikoak

>%3 atipikoak edo
>%10 osotasunean

%2-4

%5 edo gehiago

%1 baino gutxiago

%2-3

%3 baino gehiago

Bat

Bi edo hiru

Bi baino gehiago

Astiro edo normal

Azkar edo
irregular

%1

Luzapenen
iraupena
Luzapenen tonu
aldaketa
Tentsiozko blokeo
edo geldiuneak
Hitz apurtuak

Oso azkar

Oso gutxitan
azkar edo
irregular
Segundu bat

Inoiz

Ia inoiz ez

Inoiz

Gutxitan

Inoiz

Gutxitan

Iraupen efektua
Frustrazioa
Hizkera geldoa
Begi kontaktua

Ez dago
Ez dago
Ez dago
Normal

Minimoa
Minimoa
Batzuetan
Bazilantea,
batzuetan

Disfluentzietan
egiten duen
esfortzua

Inoiz

Ia inoiz ez

Segundu bat
baino gehiago
Askotan
Batzuetan edo
askotan
Batzuetan edo
askotan
Asko
Agerikoa
Askotan
Ohizkoa

Askotan

1.1.2.Toteltasun goiztiar eta finkatuaren arteko
diagnostiko diferentziala.

Toteltasun goiztiarraren adierazle esanguratsuak:
-

-

Hitzen eta silaben % 10 baino gehiago.
Hitzen eta silaben
%3 edo gehiago toteltasun erako
disfluentziak dira ( disfluencias tipo tartamudez DDT).
Disfluentzien % 25 baino gehiago luzapenak dira.
Hitzbarneko errepikapenen % 25 baino gehiago 2 edo unitate
gehiago dituzte.
Hitzbarneko errepikapenak arinak, irregularrak edo
batbateko amaierakoak dira.
Disfluentzien %33 baino gehiago taldekatuak agertzen dira
( 3 soinu, silaba edo ondoko hitzak (palabras adyacentes)
baino gehiago.
Hitzegiteko tasa arina: 210 silaba baino gehiago minutuko.
Toteldura momentuetan begien mugimenduak alboetara edo
kliskatu ( parpadeatu) egiten ditu.
Hitzegiterako orduan tentsio edo esfortzu seinaleak.
Beste hizkuntz eta hizketa arazoak.

Toteltasun finkatuaren adierazleak:
-

Arazoaz jabetzen da eta aurre hartzen dio toteltasun uneei.
Toteltzeko ikara, lotsa, amorrua edo frustrazioa.
Toteltasuna ekiditeko portaera arraroak ditu ahozkoak nahiz
motoreak.
Egoera edota jende konkretu batekin hitzegitea ekiditu.

2. HAUR TOTELTASUNA EBALUATZEKO METODOAK
-

Gurasoekin elkarrizketa ( anamnesia, galdetegiak, ....).
Ikaslea gurasoekin elkarrekintzan behatu eta ondorengo
puntuetatik zeintzuk ematen diren ebaluatu:
Etenaldiak eta gainezarpenak
Galderak egin eta bigarren galderaren saiakera
egin oraindik haurrak lehenengoari erantzun ez
dionean.
Bere hitz eta esaldiak bukatu.
Umeak esango duena suposatu edo asmatu.
Bere hitzegiteko formari zuzenketak egin.
Disfluentzien aurrean ahozko edo ez ahozko
erreakzioak izan.
Azkar hitzegin txanda aldaketa arinekin.

-

Disfluentzien eta jariakortasunaren indizearen neurketa:
Hitzegiteko lagin bat ( muestra ) hartu testuingurua,
pertsonak, elkarrizketa gaia, komunikazioaren presio
gradu desberdinak eta ariketa kontuan hartuz. Bideo
edo casettea erabili grabatzeko adibidez historio bat
kontatzen,
gurasoekin
eta
logopedarekin
elkarrizketatzen, etxeko grabaketak, eskolakoak
(patioan, gelan,...). Gutxienez 200 bat hitz aztertu.
Hoberena 300 – 500 bat hitz transkribatzea da.
Akatz mota ezberdinen zenbakikotasuna eta
toteltasun eta hitz-jario indizeak kalkulatu: ikasle
txikietan hitzen zenbaketa egitea da baliogarriena
( 2-3 urte), ikasle nagusietan hobe da silabak
kontatzea. Hoberena 200 bat hitzetako laginaren
hasierako eta amaierako hitza zehaztea litzateke eta
ondoren zera neurtu, kontabilizatu :

Neurketa

Interesgarriak diren indizeak

Disfluentzia kopurua

•

Disfluentzia motak

•
•
•
•

Disfluentzien elkarketa

•
•
•

Errepikapenen kopurua

•
•
•
•
•

Luzapenen kopurua
Disfluentzien iraupena

•
•
•
•

Igorritako silaba eta hitz
kopurua

•
•
•

Toteltasuna ekiditeko portaera
Tentsio seinalea

•
•
•
•
•

Patroiaren aldaketa prosodiko
edo komunikatiboa.

•

Igorritako 100 sibala edo hitzetatik totel
esandako hitz eta silaben % .
Disfluentzia kopurua minutuko.
Atipikoak diren edo totel erako disfluentzien % (
DTT)
Tipikoak ( normalak ) edo totel erakoak ez diren
disfluentzien % (DnoT)
Bakoitzaren izaera: errepikapenak, luzapenak,
berrikustapenak,.. badira.
Silaba, hitz edo aldameneko hitz berdinean
taldekatutako disfluentzien %.
Taldekatutako disfluentzien batazbestekoa.
Zorian aukeratutako 10 disfluentzietan agertzen
diren mugimenduen % .
Disfluentzia guztien artean errepikapenen %
Hitzbarneko errepikapenen % eta hauetatik
zenbatek dituzten 2 edo unitate gehiago errepikatuak.
Zoriz aukeratutako 10 errepikapenen artean
errepikatutako unitatearen batazbestekoa.
Errepikapen batean unitate kopururik altuena.
Ikus errepikapen hoiek arritmikoak edo
erregularrak eta azkarrak edo geldoak diren.
Disfluentzi guztien artean luzapenen %
Errepikapenen iraupena eta abiadura.
3 errepikapen eta blokeorik luzeenen iraupenaren
batasbestekoa.
Zoriz aukeratutako 10 luzapen eta blokeoen
iraupenaren batasbesteko.
Hitzegiteko abiadura.
Ama eta ikaslearen hitzegiteko tasaren
ezberdintasuna.
Minutuko silaba eta hitz kopurua egoera
ezberdinetan
Disfluentzia gehien izan dituen soinu eta hitzak.
Ordezkapen eta zirkunlokioen kopurua
Begiak alboetara mugitzea
Disfluentzietan entzun edo ikus ahal den
esfortzuen % zoriz hartutako 10 disfluentzietan.
Hitzegiterakoan tentsioa adierazten duten
mugimendu, soinu edo keinurik.
Mota honetako jokaerarik badago idatzi

TOTELTASUNAREN LARRITASUN MAILA
Disfluentzi
en
maiztasuna

Disfluent
zien
iraupena

Hitzegiterako
an
begibistakoa
den tentsioa

Keinu edo
soinu
arraroak

Oso arina

<% 1

Baterez

Ez

Arina
Arina edo
moderatua
Moderatua
Moderatua
edo larria
Larria
Oso larria

%1-2
%2-5

Oso
azkar
< 1 seg
1 seg

Gorputzeko
beste atal
batzuen
mugimendu
ak
Baterez

Baterez
Piskat

Ez
Oso gutxi

Baterez
Gutxi

%5-8
%8-12

1 seg
2 seg

Zerbait
Zerbait

Batzuk
Batzuk

Batzuk
Batzuk

%12-25
>% 25

4 seg
> 4 seg

Asko
Asko

Asko
Asko

Asko
Asko

Hitzegiteko abiadura kalkulatzeko minutuko zenbat
silaba edo hitz igortzen dituen neurtu behar dugu. .
Horretarako ikasleari minutu batzuk jarraian
hitzegiten grabatuko diogu eta ongi zehaztu ondoren
lehen eta azken hitza zeintzuk diren igorritako silaba
eta hitz kopurua kalkulatu beharko dugu. Gero emaitza
hau minutuekin zatituko dugu eta horrela abiadura
indizea lortuko dugu.
Disfluentzietan ematen den tentsio edo esfortzua
kalkulatzeko puntuazio bat egokitzea proposatzen da
1etik 3ra ( 1= baxua, 2 = moderatua eta 3 =
nabarmena).
Disfluentzien erregistro eta neurketa orriaren eredu
bat.
Anexo 1

DISFLUENTZIEN ERREGISTRO ETA NEURKETARAKO ORRIA
Izena:
Jaiotze data:
Ebaluatzailea:
Ebaluazio data:

Disfluentzien maiztasuna:
DTT: %
Motak:
Besteak: %
Motak:

1. Lagina:

MOTA
Z/G
I
B
EE
HE
S/S ER
L
BL
Besteak
Totala

KOP

%

MOTA
Z/G
I
B
EE
HE
S/S ER
L
BL
Besteak
Totala

KOP

%

MOTA
Z/G
I
B
EE
HE
S/S ER
L
BL
Besteak
Totala

KOP

%

2. Lagina:

3. Lagina

Toteldu gabeko disfluentziak:
Z: Zalantzak/geldiuneak.
I: Interjekzioak
B: Berrikustapena
E.E.: Esaldien errepikapena
H.E.: Hitzen errepikapena
Besteak:

OHARRAK/BEHAKETAK:

Totel erako disfluentziak:
S/S ER: Soinu eta silaben errep.
L: Luzapenak
B: Blokeoak
Hitzegiteko tasa:

sil/minutu

TGD
1
2
3

TED

3. EBALUAKETA FUNTZIONALA

Arazoen kontzientzia duten ume nagusiek, nerabeak eta helduen
toteltasunaren ebaluazioa da, zehaztatzeko:
•
•
•

Toteltasunaren gogortasunaren maila.
Bizitzako esparru desberdinetan sortzen duen eragina.
Disfluentziak eta ihes egiteko eta saihesteko jokaerak eta arazo –
jokaeraren agerpena eta bere mentenua erraztatzen dituzten
aurrekari eta atzekari desberdin arteko dagoen harreman
funtzionala.

Toteltasuna Kronikoaren ebaluaketa funtzionañaren eskema orokorra:
Izena:
Helbidea

Jaiotasun data:
Telefono zenbakia:

1. Arazoen historioa.
1.1. Arazoaren hasiera
1.1.1. Agerpena era.
1.1.2. Zailtasun goiztiarak: mota, maiztasuna.
1.1.3. Guraso eta irakasleen jarrera.
1.2. Garapena eta eboluzioa.
1.2.1. Arazoen aldaketak.
1.2.2. Hitz jarioaren denboraldiak.
1.3. Aurretiko jarreraren faktoreak.
1.3.1. Toteltasuna goiztiarren aurrekari familiarrak.
1.3.2. Faktore organikoak.
1.3.3. Hizkuntza eta/edo mintzamen beste arazo batzuk.
1.4. Lehenagoko tratamenduak.
1.4.1. Lehenengo diagnostikoa.
1.4.2. Lehenagoko tratamenduak.

1.5. Erlazionatutako beste arazoak.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

Hizkuntzaren garapena.
Hizkuntza eta/edo mintzamen beste arazo batzuk.
Gizarte – trebetasunak.
Beste oinarrizko trebetasunak.
Disfluentziaren ondorio funtzionalak.

2. Arazoaren egungo egoera.
2.1. Motor – ebaluazioa.
2.1.1.Mintzamenaren ebaluazioa.
2.1.1.1. Toteltasunaren maila, maiztasuna, iraupena, larritasuna.
2.1.1.2. Disfluentzien deskribapena: akats mota, kokapeta eta
semántika.
2.1.1.3. Gogortasuna eta aldakortasuna: Balbuceograma, aldakortasun
neurriak, gogortasuna /moldaketa.
2.1.2. Elkartutako mugimenduak.
2.1.2.1. Saihestea, ihes egitea, komunikazioa
2.2. Ebaluazio psikofisiologikoa.
2.2.1. Giharren tentsioa eta arnasketa.
2.2.2. Bizkorte subjetiboa.
2.3. Ebaluazio Kognitiboa.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Mintzamena eta toteltasunarekiko jarrerak.
Sinesmenak eta atribuzioak.
Aldatzeko itxaropenak.
Akatsen aurrean pentsamenduak.

2.4. Egoeraren ebaluazioa.
2.4.1. Pertsona eta egoerako hierarkia.
2.4.2. Gizarteko interakzioa.

3. Motibazio – ebaluazioa.
4. Gizarteko laguntzaren ebaluazioa.
5. Tratamendurako errekurtsoak.

Tratamendua hasi baino lehen lortu behar den informazioa:
•

Arazoaren historioa: informazioa, elkarrizketa baten bidedz lor
daiteke, bai nagusiarekin bai gurasoekin. Eskema orokorrean
elkarrizketan lortu behar dugun informazioa zehaztatzen da.

•

Gaur egungo arazoaren egoera (hizkeraren eta elkartuta dauden
beste kondukta motoreen ebaluazioa). Egoera komunikativo
desberdinetan 200-300 hitz-laginak lortu behar dira, transkribatu
eta totelka hitz egitearen zenbakia eta ezaugarriak aztertu. Hitz –
jarioa egoera ugari eta desberdinetan baloratu behar da (saioen
barruan eta saiotik kanpo).

Hizkearen ebaluaketa egiteko pausoak:
1.- Bideoa eta/edo audioa prestatu.
2.- Pazienteari zer egingo dugun eta zergaitik azaldu.
3.- 200 hitzetako zati bat ozenki irakur dezala eskatu.
4.- Ikastetxeari buruzko pazientearen bakarrizketa, ... (2-3 minutu, 300500 silaba).
5.- Pazienteari eskatu telefonoa erabiltzeko beste pertsona ezezagun
batekin hitz egiteko.
6.- Terapeutarekin elkarrizketa.
7.- Etxean, lagun edo senide batekin elkarrizketa.
8.- Ikastetxean elkarrizketa (gela, jolastordua, jantokia, ...)
9.- Egoera bakoitzeko toteltasunaren indizea kalkulatu.
10.- Disfluentzia luzeen iraupena neurtu.
11.- Hizkearen tasa osoa kalkulatu (SPM: 2 minututan hitz egindako silabeen
zenbakia / 2).

Adina

SPM (rango)

6 urte
8 urte
10 urte
12 urte

140 – 175
150 – 180
165 – 215
165 - 220

Hizkeraren tasa

Hitz / minutu

Silabak / minutu

Hizketan
Irakurketa

115 - 165
150 - 190

162 - 230
210 - 265

Lortu behar diren neurriak:
1.- Disfluentzien zenbaki osoa.
2.- Disfluentzia mota bakoitzaren maiztasuna eta gustiarekiko ehunekoa
(disfluentzia mota bakoitza / disfluentzia zenbaki osoa x 100).
3.- Totelka hitz egindako silabeen ehunekoa (hitz zatiak, soinuen luzapena,
etenaldi (gogorrak, urduriak, larriak) hitz apurtutak, blokeoak) umeekin
lortutako era berekoa.
4.- Totelka hitz egitearen iraupena: hiru luzeen iraupena. Disfluentzia
bakoitza ez da zehatz – mehatz neurtu behar, baizik eta gutxi
gorabeherako balio bat eman. Hau da, segundu bat, bi segundu, ...
5.- Hizkeraren tasa: minutu batean hitz egindako silabak (laginaren silabeen
zenbakia / laginaren iraupena (segundotan) X 60). Balio hau, bai
mintzamenean, bai ozenki irakurtzerakoan lortu behar da. Errepikapenak ez
dira zenbatuko silabak bezala; berrikusteak, ordez, bai.
6.- Disfluentziak gabeko batezbesteko mintzamen –luzapena. Hau da,
disfluentziarik gabeko luzapena, silabatan neurtuta. Hau lortzeko, neurri
erraz bat eta baliagarritasun berekoa mintzamen arinaren ehunekoa da. Hau
lortzeko: 100 – disfluentzien ehuneko guztira.
7.- Mintzamenaren kalitatearen gutxi gorabeherako balioespena, bere
naturaltasuna, prosodia, erritmoa, intonazioa, ahaleginak, eta komunikazio –
etenaldien gaitasuna.

8.- Akatsen maiztasunik handiena bilatu (hitz – hasiera, esaldietan,
bokaletan, kontsonanteetan, ... mamiko – hitzak, hitz luzeak edo laburrak,
trabadak, sinonimoak, erabiltzen diren makulu – hitzak, saihesteko
adierazpenak, ...).
9.- Disfluentzien gogortasuna.
10.- Laginen bidez, beste alde batzuk behatu behar dira:
•
•
•
•
•

Terapeutarekin hitz egiten duenean, begiratzen duen ala ez.
Hitzaren luzapena.
Hitz egiterakoan ahalegin eta tentsioaren maila.
Elkartuta dauden beste keinu motoreak; aurpegiko imintzioak,
buruko eta gorputz – adarretako mugimenduak.
Saihestu eta ihes egiteko jokaeren funtzioa, bai ahozkoak, bai
imintzioak).

Beste alde garrantzitsu bat hizkeraren ebaluaziorakobalbuzeograma da;
totelka hitz egiteen neurketa, egoera eta hizkera mota desberdinetan.
-

Bere kasako hizketa; ipuin bat kontatu, marrazki bat
deskribatu.
Bere kasako hizketa xuxunlaka.
300 – 400 hitzeko testu baten irakurketa, ozenki, eta
emozio – edukinik gabe.
Irakurketa batera eta oihartzunean. Terapeutak testu
bera, silaba batzuk beranduago irakurtzen ditu.
Itzaldutako mintzamena eta irakurmena (Aurikular
batzuen soinua).
Ahozko sailak eta mintza automatikoa: zenbakiak
zenbatu, astearen egunak, bere abizenak, ...

Ariketa hauen bidez lortu eta baloratu nahi duguna da:
-

Toteltasunaren adierazgarria.
Mintzamena edo irakurmenaren abiadura.
Akatsik gabeko denboraldirik handiena.
Disfluentzi luzeen batezbesteko iraupena.
Gainera,
proba
hauen
errepikapenak
memento
desberdinetan
iraunkortasun
/
moldaketaren
adierazgarria ezartzeko baliogarria izan daiteke
(akatsen aldiberekotasuneko %a / totelka hitz egiteen
maiztasun pixkanaka gutxitzea).

Azkenik, ez dugu ahaztu behar, beste alde batzuk daudela, aipatutakoak
bezain garrantzitsuak, galdeketa, elkarrizketa, auto – erregistroak,
zuzeneko behaketa, portaeraren probak, behaketa – eskalen bidez baloratu
behar direnak. Hauek izango dira:
-

-

Gizartea saihesteko eta kominikatzeko kondukteen
ebaluazioa.
Arnasketa eta giharren tentsioa baloratzeko ebaluazio
psikofisiologika.
Pazienteak toteltasunari aurre egiteko dituen jarrerak,
sinesmenak, eta itxaropen baloraketa.
Arazo – kondukta eta maiztasun handiagorekin edo
iraupen eta intensitate desberdinarekin agertzen diren
egoeraren artean dagoen erlazioa baloratu.
Tratamendu luze samarra hasteko eta mantentzeko,
baita bere garapenerako dituen errekurtsoak ere,
pazientearen motibazio – maila baloratu.

TRATAMENDUA

TRATAMENDUA

1.TOTELTASUN GOIZTIARRAREN TRATAMENDUA
•

Disfluentzia normal baten aurrean egonez gero tratamendua
prebentzio terapia deitzen da. Prebentzio terapiaren helburua
zera da, jarioan eragin dezaketen giro baldintzak gutxiagotu eta
jarioa larritzen duten eraginak ezabatu.

•

Kronikoa bihurtu ditzakeen alderdiak ez egonean, arazorik gabeko
muturreko toteltasunean eta toteltasun goiztiarrean tratamendua
terapia preskriptiboa da. Tratamendu honek giro baldintzetan
eragina dauka eta aldi berean gurasoei zuzendua dago. Aholku
prebentiboaz gain, aktuazio zuzenaren bidez gurasoen hizkeraren
moldaera bilatzen da eta baita logopedaren bidez giroaren
moldaera aldaketa erradikalak lortzeko. Honela eskaerak
murriztea eta jarioaren gaitasunak areagotzea bilatzen da.

• Terapia integrala edo orokorra toteltasun goiztiarra kronikoa
bihurtzeko arrisku eraginekin datorrenean erabiltzen da edo baita
hasieratik jarrera datara arte garapen negatiboa izan denean ere.
Terapia orokorrak aurreko bi terapien tratamenduaz gain
haurraren hizkeran eragin zuzena izango du

a) Prebentzio terapia:
Disfluentzia normalean ondorengo interbentzio pausuak ematen dira:
-

Gurasoei seme edo alabaren jario ezaren informazioa eta aholkua
eman.
Aholku psikologikoa haurraren jarioa hobetzen duten pauta
eraginkorrak emateko.

Tratamendua haurraren ingurunean zuzenki zentratzen da eta
aldaketarako gurasoen lana hartzen du ontzat. Gurasoak ez dira
umearen jario ezaren arduradunak baina hizkera zuzena lortzeko
biderik onena izan daitezke.

Tratamendu laburra da, malgua baina estrukturatua eta protagonista
nabariak gurasoak dira. Modu honetan, ez da haurra logopedarengana
joango, bakarrik jarraipena eta tratamendu bukaeran ebaluaketa
egiteko. Logopedak saio gutxi batzuk erabiltzen ditu umearekin
komunikazio eta hizkera era egokiak proposatzeko, gurasoen ekintzak
nola burutu diren gainbegiratzeko berauek baitira terapia ezartzen
dutenak, sortu daitezkeen arazoei bide ezberdinak emateko eta
toteltasunaren beherakada ebaluatzeko.
Honakoak prebentzio terapiaren ezaugarriak dira:
-

Hizkera eta lengoaiaren garapenari buruzko informazioa ematea
eta baita toteltasunari buruzkoa ere.
Enpatizatzea; gurasoen pertzepzioak, sentimenduak eta jarrerak
aztertzea.
Lasaitzea eta kulpa sentimenduak baztertzea.
Disfluentziak eta gurasoek beraiekiko dituzten erreakzioak
normalizatzea.
Hizkera larritzen dituzten elementuak eta jarioa hobetzen
dutenak bereiztu.
Jarioa hobetzeko aholkuak ematea eta hizkera ekintza
atseginekin lotzea.
Beharrezkoa izanez gero, tratamendu alternatibak eman edo
beste profesionalei bideratu.

Gerta daiteke gurasoak pentsatzea beraien jarrerak haurraren
disfluentzian eragina izan duela eta kulpa sentsazioa sortaraztea.
Hori ez da zuzena eta ideia hau ezabatu behar da tratamenduarekin
hasteko. Eragin hori ekiditeko gurasoek umearen hizkerarentzat onak
diren ekintzak eta jarrerak goraipatu behar dira.
Tratamenduan zehar gurasoei ematen zaien informazioak printzipio
batzuk jarraitu behar ditu:
-

Gurasoei

feedbacka

eman:

logopedak lengoaiaren garapena
deskribatzen du eta haurraren hizkera normalean disfluentzia
nola ematen den azaltzen du. Umearen ebaluaketan lortutako
hizkera datuen bidez gurasoei diagnostikoa azaltzen zaie eta baita
umearen disfluentzia momentu horretan normala eta ohikoa den
ere.

-

-

-

Lan egiteko erak eztabaidatu: lehendabizi deskribatzen dituzten
jarrera egokien eta baikorren errefortzua egiten da. Ondoren,
gurasoek umearekin lan egiteko modu ezberdinak eztabaidatzen
dira eta balizko etekinak aztertzen dira.
Estres komunikatiboaren ulermena areagotu: gurasoei adin
honetako umeek denbora gehiago behar dutela esan nahi dutena
pentsatu eta ahoz adierazteko azaltzen zaie. Horregatik,
hizkeraren txandak errespetatu behar dira, haurraren garapena
errespetatu behar da eta hizkera eredu onak eman behar
dizkiote, inoiz inork hitz egiten duenean moztu egiten dutenak
izan gabe edo gainez jartzen direnak edo gutxienez baimena
eskatzen dutenak adibidez “barkatu” esanaz...

Gurasoek haur txikien hizkera eta lengoaiaren garapenarekiko
duten ezagutza handitu: haurra garapen normala baino muga
baxuagoan egonez gero, gurasoei ahoskapen garapenerako edo
garapen fonologikoan eragiteko laguntza batzuk ematen zaizkie.

-

Idatzizko informazioa eman:
Zer da toteltasuna? Noiz dira ohikoak disfluentziak?
Jarioaren garapenean ingurugiroaren eragina.
Toteltasunaren eragileak; jarioa hobetu edo txartzen duten
elementuak.
Toteltasunaren aurrean irakasle, guraso, familia, beste ume
batzuk... nola jokatu behar duten.
Jarioa hobetzeko nola jokatu eta zer egin toteltasunak
jarraitzen badu.
Nola jokatu disfluentzien aurrean eta zer ez den egin behar.
Laguntza non bilatu.

b) Terapia preskriptiboa:
Terapia preskriptiboa edo gurasoen entrenamendu sistematikoa
beraien hizkera aldatu eta estilo komunikatiboa hobetzeko,
muturrekoa eta ohikoa ez den disfluentzietan aukeratzen den
tratamendua da, beti ere beste arazo linguistiko, ahoskatzekoa edo
jarrerazkoa ez dagoenean.
Terapia
preskriptiboan
interbentzioa
haurraren
inguruneko
baldintzetan ematen da gurasoen hizkeraren eraldaketa lortuz.
Logopedak eragiten du aldaketa hauetan. Beraz, berriro gurasoak
dira giroaren aldaketaren eragile garrantzitsuenak.
Tratamenduaren plangintzaren barne ondorengoa legoke:
-

45/60 minutuko asteroko edo hamabosteroko 6-8 saio.
Saioetako helburuen azalpena.
Saietara ama, aita eta umea joan behar dira.
Egunero lanerako 20 minutu ezarriko dira. Denbora horretan
saioan azaldutako ekintzak sistematikoki burutuko dira.
Ondorengo saioetan hizkera eta lengoaiaren garapenaren
informazio graduala emango da. Muturreko toteltasuna, toteltasun
goiztiarra eta ezarritako toteltasunaren arteko ezberdintasunak
argi gelditu behar dira.

Informazioaz gain, gurasoak beren umearen disfluentzia mota
ezberdinak bereizteko prestatzen dira eta baita toteltasun uneak
sortarazten dituzten aldagaiak aztertzeko ere.
Gainera, gurasoei ohikoak ez diren disfluentzia uneak aztertzeko
pautak ematen zaizkie, adibidez:
-

Haurrarekin hitz egiten duen pertsona eta esaten duen mezua.
Akats mota eta berarekiko kontzientzia.
Entzulearen erreakzioa.
Haurraren jarioa oztopatzen duten eragileekiko ondorioak.

Logopedak gurasoei aurreko alderdi bat edo bi aukeratzeko eskatzen
die eta deskribatutako aldagaien arteko eragin funtzionalak
aztertzen dira normalean aurre egiteko moduaz gain balizkoak diren
beste aurre egiteko bideak planteatuz. Etxeko lana zera litzateke:
proposatutako estrategia ezartzea eta jarioan bere ondorioak
aztertzea. Emaitza horiek ondorengo saioetan aztertuko dira.

Estres eragileei aurre egiteko bide eraginkorrak aurkitzen direnean,
tentsioa eta arazoa gutxiagotzen dira eta jarioa hobetzen da.
Toteltasunari buruzko informazioa eman ondoren eta disfluentzia
uneen azterketa egin ondoren, logopeda eta gurasoak prest daude
zein aldaketa ezarri behar diren erabakitzeko, batez ere hizkera
patroian eta estilo komunikatiboan, jakinda zergatik eta zertarako
egiten diren. Horrez gero astero saioak planifikatuko dira eta bertan
bi zati bereiz daitezke:
-

Logopedak haurrarekin egiten duena.
Gurasoekin egiten duena edo gurasoek beren umearekin egiten
dutena.

Logopeda eta umearen arteko harremana gurasoen aurrean ez bada,
ez du sentsurik.
Helburua ahozkoa den eta ahozkoa ez den interakzio eredu bat
ematea eta jarioaren garapena hobetzen duten jarreren erakusketa
da:
-

geldoago hitz egin,
galdera zuzenen kopurua gutxitu eta komentarioengatik
ordezkatu,
galdera zuzenak galdera itxiengatik aldatu,
esaldi motzak erabili,
komentarioei erantzuteko umeari denbora eman,
galderak eta arauak,
umeak hitz egiten duenean erantzuna eman,
“eko” egin,
umearen komentarioei erantzun baino lehen etenaldi txiki bat utzi,
umeak esaten duenarekiko arreta eta interes handia erakutsi,
begietara begiratu,
modu jarraian eta geldoan gehiago toteldu duen esaldi baten
“ekon” errepikatu,
umeak zerbait ondo egitean ahoz errefortsatu.

Saioaren bigarren atalean gurasoek umearekin jolastu eta hitz egiten
dute, aurrez ikasitakoa aplikatuz eta bukaeran logopedarekin
haurraren jarioan nabaritutako eraginak komentatzen dituzte.

Azkenik, familia errutinetan eta bizi estiloan aldaketak proposatzen
dira jarioan eta komunikazioan eragiten duten estres eragileak
ezabatzeko, umearen nekea, urduritasuna edo antsietatea handitzen
dutelako. Aldaketa hauek ebaluaketan nabaritutako inguru
elementuekin lotura dute.
Bide onetik joanez gero, azkeneko saioa arazoaren berpizte uneetan
oinarritzen da eta aztertu behar da ea patroi zahar eta
estresanteetara bueltatu den.
Familia bizi estiloa hobetzeko eta toteltasunaren ezartzea ekiditeko
dekalogoa:
-

Estres fisikoa kontrolatu.
Estres psikosoziala maneiatu.
Estres komunikatiboa gutxitu.
Jarioan eragina duten estres eragileak minimora gutxitu.
Haurrean “inbertitu”.
Hitz egiteko egoerak esperientzia atseginak bihurtu.
Hizkeraren erregistroak egin.
Gurasoak egin ditzaketen hizkera ekintzak planteatu.
Ez utzi toteltasunak onurak sortzea.
Ez toteltzeko trukuak ez erakutsi.

C) Terapia integrala:

Esku hartze sistematikoaren hasieratik, haur toteltasunerako hizkera
terapiaren prozedimentu guztiak zuzenak edo zeharkakoak bezala
sailkatzen dira.
Zeharkako tratamendu gisa ulertzen dugu ikaslearen hizkuntza
jariakortasunean zuzen eraginda moldatu edo aldatu nahi ez duen
tratamendua. Terapeuta ikaslearengan eta honen inguruan oinarritzen
da, bereziki gurasoengan.
Bestetik tratamendu zuzena dago, ikaslearen hizkerarengan esku
hartze zuzena burutzen duena, isurpen eza eta elkartutako jarrerak
moldatu asmoz. Gurasoen parte hartzearekin ere lan egiten du
tratamendu

zuzenak

baina

beti

ere

logopediako

saioetan

ikasitakoaren orokortzerako euskarri gisa.
Hizkera arazoetan esku hartzea nola egin behar denaren eztabaida
irekia da, honetarako aukera ezberdinak daudelarik. Lan honetan bi
aukera

aurkezten

dira;

zeharkako

moldeamentua

eta

hizkera

jariakorraren kontrol eraginkorra.
Astean zehar saio ezberdinak izango ditugu ikaslearekin, 30-45
minututakoak bakoitza. Saio batzuetan gurasoek zuzenean parte
hartuko dute, bai beraiek hartu beharreko jarrerak lantzeko zein
lanaren orokortzea hobetzeko aldaketak proposatzeko. Astero edo
hamabost egunero bakarkako elkarrizketa izango dugu gurasoekin.
Terapeuta batzuek, toteltasun goiztiarraren kasuetan ere gurasoekin
terapia prescriptiva mantentzea proposatzen dute, eta helburuak
lortu ezean, bigarren aukerara pasatzea, hizkeraren esku hartze
zuzena.

GURASOEKIN ESKU HARTZEA:

Gurasoei

informazioa

bueltatzeko

burutuko

dugun

elkarrizketan

ikaslearen diagnostikoa eta hau erabakitzera eraman gaituzten arrazoien
berri emango diegu.

Era berean, tratamendurako proposamena luzatuko diegu, helburuak,
faseak azaldu eta beraiek tratamenduan zehar burutu beharreko lanaren
berri emango zaie, ingurugiroak eta aldaketa pertsonalek toteltasunean
duten eragina aditzera emanez.

Toteltasun

maila

altueneko

egoerak

behatu,

erregistratu

eta

aztertzeko modua erabakitzen da, akatsak eta toteltasun une handiko
ingurugiro aldagaiak detektatu asmoz. Puntu honetatik aurrera terapia
prebentiboa eta preskriptiboan antzera jokatuko da.

Helburua zera da, gurasoei ulertaraztea zergatik den garrantzitsua
beraiengan eta beraien seme-alabarengan esku hartzea, zein izango den
beraien papera ikaslearen garapenaren eragile nagusi bezala eta zertan
datzan zehazki lortu nahi dugun hizkera jariakorra.

Gurasoak laguntzeko prest daudela esango dugu ondorengoa argi
daukatenean:
-

Egunero denbora zehatz bat erabili behar dutela beraien semealabarekin hitzegiten eta terapeutarekin ikasitako aldaketak
praktikara eramaten.

-

Hitzegitea erraza den ingurugiro erlajatu eta atsegin baten
sortzaile nagusiak direla.

-

Ondorioz, beraien hizkera eta komunikazio eran aldaketak
barneratu behar dituztela.

-

Behin ikaslearekin esku hartzea hasita, lorpenen mantenimentu
eta orokortzerako beraien terapeutaren laguntzaile papera
ordezka ezina dela.

Ingurugiroan esku hartzea gurasoekin egin beharreko tratamenduak terapia
prebentiboa eta preskriptiboaren pauso berdinak jarraitzen ditu.

HIZKERAREN ZEHARKAKO MOLDEAMENTUA:

Toteltasun goiztiarra duten haur txikiekin toteltasuna ezabatzearen
helburua

planteatzea

posible

da,

hau

da,

bapateko

hizkuntza

jariakortasunera heltzea. Ingurugiroan esku hartzeak eskaera alturik
gabeko komunikazioa ahalbidetzen du eta ikaslearekin burututako lan
zuzenak hizkuntza jariakortasunerako patroia ezarriko du, haur totelak
sistematikoki ikasiko duelarik.

Jarraian aurkeztuko diren bi programek aipatutako helburuak dituzte,
terapia integrala osatzen dutelarik:

-

Jolasean euskarri garrantzitsua dute; zeharkako moldeatuaren
kasuan, terapeutak eta gurasoek etxerako, burutzen ari den
lanaren sistematika oso ondo ezagutzen dute eta honen garapen
zuzenerako egokienak diren tresnak erabiltzen saiatzen dira:
umea

jolasten

dago,

hizkuntzarekin

jolasten

,

hizkuntza

iharduera hauek hizkera modu berrian bapateko erabileran
sartzeko era eraginkorra izanik.
-

Parte hartze aktibora gonbidatzen du: saio bakoitzean luzatzen
diren ezagupenak ikasleak bere inguru naturalera trasladatu
beharko ditu.

-

Komunikazioaren
komunikatzeko
hitzegiteko.

funtzionaltasuna
hitzegiten

bait

dugu,

mantentzen
ez

dute:

jariakortasunez

Programa oinarritzeko tresna teknikoak ondorengoak dira:
-

Hizkuntza modelatua.

-

Etengabeko hurbiltasunezko moldeamentua; adibidez, golpeekin
silabeatzea.

-

Laguntzak kentzen joatea.

-

Norbere autokontrolean entrenamendua eta komunikazio egoera
zail ezberdinen aurrean esposatzea gutxinaka.

-

Zeharkako jarrera, sujetuak arazoaren kontzientzia hartu gabe
hizkeran zuzenean eragin.

-

Lorpenak orokortzeko eguneroko planifikazioa.

-

Hizkuntza jariakortasunerako balio duten ariketen prestaketa,
ariketa hauek mezuaren prestaketa, arlo semantikoa eta
artikulazio ariketak hobetuko dituztelarik.

Terapeutaren jarrera aurreko saioetan azaldutakoaren berdintsua da.
Tratamentuaren lehen urratsa totelarekin batera ezina den modu bat
bilatzean datza, honetarako hizkera modu ezberdinak frogatuko direlarik,
arintasuna eta doinua konbinatuz. Aztertzen diren hizkuntza patroien
artean silabeoa, silabeoa golpearekin, hizkuntza geldoa eta hizkuntza geldoa
doinuarekin daude.

Hizkuntza era hauek aztertzeko “partxis” erako jolasak erabiltzen
dira, non lauki bakoitzak lurralde, planeta...ezberdin bat irudikatuko duen.
Hemengo biztanleek modu “arraro” batez hitzegiten dute, gurearekin
alderatuz ezberdina dena, terapeutak eredua luzatuko duelarik jolasaren
parte balitz bezala eta ikasleak imitatu.

Behaketa bukatutzat joko dugu ikasleak gustora dagoen hizkuntza era
bat aurkitzen duenean, zeinakin zuzenketa gehiegirik gabe gustora
sentituko den, eta nola ez, totelik gabe:

-

Epe

motz

eta

luzeko

helburuak

jarri

behar

dira

eta

berrerorketak ekiditu.
-

Helburua, orokortzearen lorpena izango da: honek zera dakar,
etxerako lanak, gurasoak aurrean ez daudenerako hizkuntzaren
autokontrolerako

plangintzaren

eraketa

eta

ikasitako

une

ezberdinetan praktikara eramatea.

Ondorengo saioak aukeratutako hizkuntza patroiaren automatizazioan
erabiltzen dira, hizkuntza suspertze ariketak ere tartekatzen direlarik.
Saio batzuetan gurasoak egon behar dira, hasteko seme-alabaren hizkuntza
modu berria ikasteko , bestetik zuzenketak nola egin behar diren ikasteko
eta azkenik etxean jarrai daitekeen jolas bat ikasteko.

Hizkuntza ereduarengan eta zeharkako moldeatuaren teknikarengan
kontrola daukagunean hirugarren fasera pasatuko gara, zeinaren helburu
nagusia

hizkuntza

modu

automatizatutik

hizkuntza

prosodia

arrunt

batetarako moldeatua burutzea izango delarik.

Modelatuko

saioetan

erritmo

prosodikoak

aldatuz

joango

dira,

jolasaren dinamikak lagunduta. Era honetan, hizkera automatizatzen da eta
berarekiko kontrol motorra entrenatzen da. Garrantzitsua da gehitzen
doazen aldagarriekin hierarkia bat egitea: melodia, doinua, esaldi luzeagoak,
silabeoaren martxa azkarragoa...

Lorpenen orokortzea garrantzitsua izan da tratamenduaren hasieratik,
baina

ikaslea

normaltasunetik

hurbil

dagoen

hizkera

era

bateko

erraztasunez erabiltzen hasten denean helburu nagusi bilakatzen da, hemen
oinarrituaz esfortzu guztiak.

HIZKUNTZAREN JARIAKORTASUNAREN KONTROLA
ERAGINKORRA GURASOEN ALDETIK; Lidcombe programa.

Metodo hau zuzenean ikaslearen hizkeran oinarritzen da. Umearen
ingurunean esku hartzerik ez egitearen arrazoia ez da garrantzitsua ez
deritzolako, baizik eta tratamenduak eguneroko bizitzan ahalik eta gutxien
eragitearren.

Lidcombe programa ikaslearen hizkera gurasoen bidez aldatzen
saiatzen da, hauei erantzun posibleak ematen irakasten zaielarik beraien
seme-alabaren hizkera jariakorreko uneak ahoz indartuz eta hizkera totela
zuzenduaz. Programa bakoitza kasu konkretuaren araberakoa da, ondorioz
gurasoek komenigarri deritzoten ingurugiroko aldaketak burutu ditzazkete.

Gurasoen

entrenamenduan,

seme-

alabaren

hizkeran

eragiteko

erantzunez gain toteltasun maila neurtzen irakasten zaie ebaluapenerako
eskala grafiko erraz baten bidez. Bestalde, gurasoak prestatzen dira baita
beraien seme-alabari irakasteko bere toteltasunaren autoerregistroa eta
autoebaluaketa egiten. Kontrol eraginkorraren bidez toteltasun goiztiarra
ezabatzeko osagarriak ondorengoak dira:
-

Hizkera jariakorraren errefortzua eta totelen zuzenketak.

-

Gurasoei entrenamendua.

-

Hizkera, jariakortasun eta naturaltasunaren neurketa.

-

Totelen

autobalorapenerako

entrenamendua

aldetiko zuzenketen autokontrola.
-

Arazoen konponketa.

eta

umearen

Seme-alabak totel egin gabe hitzegiten badu gurasoek zera egin
dezakete:
-

Erantzun jariakorra baloratu.

-

Laudorioz erantzuna ospatu.

-

Umeari erantzuna ebaluatzeko eskatu.

Laudorioak emoziozkoak eta zintzoak izan behar dira.
Totel ugari burutzen dituen ume batetan, totelik gabeko hitz bat edo
bi errefortzatu daitezke eta totel gutxiko ume batengan totelik gabeko bi
edo hiru esaldiren ondoren.

Seme-alabak totel egiten badu gurasoek zera egin dezakete:
-

Erantzuna, hizkera jariakor ezeko erantzun gisa onartu.

-

Eredu zuzena eman eta zuzentzeko eskatu.

Arreta berezia jarri behar da, errefortzuak zuzenketak baino gehiago
izan daitezen.
Gurasoek “ gerta daitezkeenen “ sistema ondo erabili dezaten, haiekin
burutu beharreko entrenamendua tratamenduaren lehen asteetan egingo da.

Etxean, hizkeraren ebaluaketa gurasoek burutuko dute. Amak edo
aitak zera egin dezakete:
-

Egun horretan, umearen hizkeraren suspertze orokor bat
burutu.

-

Umearen hizkeraren suspertze bat burutu 10 minutuz.

Saioaren hasieran, gurasoek eta terapeutak umearen une horretako
toteltasun graduaz akordua bilatu behar dute. Umea hitzegiten entzun
ondoren, gurasoek zein terapeutak hizkera jariakortasuna neurtu beharko
dute 1-10 arteko eskala erabiliz. Adostasuna dagoela esango dugu batzuen
eta besteen artean puntu 1-eko aldea baino gehiagorik ez badago.

Esan bezala, tratamendua gurasoek etxean landu eta indartuko dute.
Horretarako, 10-15 minutuko saio txikiak prestatuko dira “ elkarrizketa
plangintzatuak “ deituak. Hizkuntza egoera arruntak ere aurrera eramango
dira egunean zehar, “ elkarrizketa ez plangintzatuak “ deituak.

Elkarrizketa plangintzatuak egunero burutu behar dira. Honetarako,
hizkuntza jolasak edo errefortzurako jolasak erabiliko dira, zuzenketek
beste jolas batzuen bidez edo ipuinak begiratuaz. Argi izan behar dugu
motibazioa mantentzeko ekintzak aldatu behar direla, baita orokortzea
ziurtatzeko ere.

Elkarrizketa “ ez plangintzatuetan “ terapia hizkeraren jarioa
indartzen eta bapateko elkarrizketetan hutsuneak zuzentzen oinarritzen
da. Une honetan oso garrantzitsua da terapeutaren gainbegirapena egunero
burutu behar diren errefortzu eta zuzenketak koordinatzeko.

Azken fasea lorpenak mantentzea izango da, hau ikaslearen silaba
totelen kopurua oso txikia denean hasiko delarik. Saioak elkarrengandik
banatzen joango dira gutxinaka, hauetan toteltasuna neurtuko delarik,
horrela zer egin erabakiaz.

ESKU HARTZERAKO BESTE AUKERA BATZUK:

Toteltasuna beste artikulazio arazo batekin elkartzen den egoeretan,
hizkeraren kontrol motorrean oinarritutako prozedimenturen bat aplikatu
daiteke edo zuzenean artikulazioaren entrenamendu bat.

“ Hizkeraren entrenamendu motorrak “ jakintzat dakar toteltasun
goiztiarra aurkezten duten ume askok hizkeraren kontrol motorreko
sistema gutxi garatua edo ta guztiz funtzionala ez dutela, honen ondorioz
kontrol motorra hobetzera bideratutako tratamenduak hizkera jarioa,
mugimenduen automatizazioa eta arnasketa – fonazio – artikulazio arteko
koordinazioa hobetuko dutela, tentsiorik gabeko hizkera jariakorrera
bideratuaz.

Hasiera batetan oso astiro errepikatzeko eskatuko diogu ( 1 silaba /
seg), gero astiro produzitzeko ( 2 silaba/seg ) eta azkenik arintasun normal
batetan ( 3 silaba/seg). Saiakera guztiak errefortzuarekin bukatu behar
dira.

Maila bakoitzerako, arintasuna goraka doan entrenamendua mantentzea
da:
-

Saiakera bakoitzerako silaba kopurua (1etik 4 ra).

-

Saiakera bakoitzean kontsonante gorren kopurua (de todas
sonoras a todas sordas).

-

Silabaren osaketa (zuzenak, inbertsak, trabatuak eta silaba
bakoitzeko soinu kopuru bat).

Maila batetik hurrengora pasatzea erabakitzen da ikasleak hiru aldiz
jarraian ondo errepikatzen duenean saiakera bat.

Artikulazioan eta jariakortasunean esku hartzea tartekatzen duen
beste programa bat ere bada, honetan ikasleari izendatu behar dituen
irudidun fitxa serieak aurkezten zaizkio. Irudiak ageri duen hitza trabatu
gabe esaten badu hurrengora pasatuko gara baina trabatzen bada
terapeutak – geldi! – esango dio, ixiltasunean behar dituen segunduak
aprobetxatu eta totel egin gabe berriro hitza esaten saiatzeko.

Kasu hauetan totelik gabeko denbora gero eta luzeagoak mententzera
animatuko dugu ikaslea, baita hizkeraren arintasuna gutxinaka igotzera ere,
hizkera normal batetara hurbilduz.

Bai aipatutako metodo honek, zein Lidcombe metodoan gurasoekin
burutzeko kontrol eraginkorreko metodoa, zein hizkeraren entrenamendu
motorrak hitzegiteko bakoitzaren jarreren kontrol eraginkorra onartzen
dute, ondorioz inoiz ez da hizkera moldeatuko hitzegiteko era berrien
irakaskuntzaz.

TOTELDURA KRONIKOAREN PARTEHARTZEA
Mintzamenaren partehartze zuzenean 2 teknika mota desberdin bereiz
genezake:
1.- JARIOTASUNAREN ERALDAKETA
Teknika honetan umeak azaltzen diren blokeo horiek kontrolatzen ikasten
dute jariotasuna delarik erdigunea. Hiru jariotzasun mota desberdin bereiz
genezake:
BEREZKO JARIOTASUNA: Ez du esan nahi ez direnik akatsik
egongo, baizik eta mota honetan, hitz egiteko era leuna, ritmikoa,
tentsio gabea eta esfortsu gabekoa izango da.
JARIOTASUN KONTROLATUA: Hemen umea adi egon behar da
bere hitz egiteko erarekin. Besteen belarrietan hauen hitz egiteko
era “ normala “ izan behar delarik.
TOTELDURA ONARGARRIA: Kasu honetan disfluentzia nabariak
ditu, baina ez dira oso larriak. Bere hitz egiteko erarekin gustora
dago nahiz eta toteldurak egon.
Teknika honen helburua
kontrolatua dela esan genezake.

berezko

jariotasuna

edo

jariotasun

Saiatu behar gara toteltzen ez duen mintzamenen bat aurkitzen eta
umeak barneratzea eguneroko bizitzan. Honetarako prozedura mota
desberdinak aurkitu genezake. Adibidez: silabikoa, mintzamen motela,
enmaskaramendua, RAD edo metronomoa, mintzamenaren luzapena eta
arnasketaren kontrola eta koordinazioa artikulazioan eta fonazioan

ANEXO 2

JARIOTASUNA ETA DISFLUIENTZIAK KONTROLATZEKO TEKNIKA.
•

SILABIKOA: Umea hitz egiterako orduan silabak markatzen ditu.
Hasieran, oso poliki eta tarte haundia utziko du silaba batetik
bestera. Pixkanaka – pixkanaka silaban harteko denbora laburtzen
joango da, hitz egiteko era normal bat lortu harte. Metronomoa
erabil genezake erritmoa eramateko. Prosodia pixkanaka sartzen
joango garelarik.

•

MINTZAMENAREN ABIADURA MOTELA: Umeari normalean hitz
egiten duen baino polikiago hitz egitea eskatzen zaio. Beranduago
abiadura azkarragoa hartzen joango gara, entonazioa eta prosodia
zainduz.

•

ZURRUMURRUZKO MINTZAMENA: Hemen sahiatuko gera oso
baju hitz egiten, honela artikulazioan ditugun tentsio horiek
gutxituz, batez ere hasierako mintzairan. Hasiera batean, umeari
esan genezake hitz egiteko inolako soinurik atera gabe. Gero eta
intentsitate gehiagoz hitz egingo du,baina artikulazio maila oso
bajua izango delarik.

•

ENMASKARAMENDUA: Umea hitz egiten dagoen bitartean
zarata nahiko altua entzungo da fondoan, umearen mintzamena
estaltzen duen bitartean ( adibidez, irradiaren emisioa gaizki
hartuta balego bezala ).

•

RAD EDO METRONOMOA : Honekin lortu nahi duguna zera da:
umeek toteltzeko duen maiztasuna jeistea. Eragina duelarik bere
mintzamenean. Hau leuna eta motela izando delarik.

•

MINTZAMENAREN LUZAPENA: Sortzen ditugun soinuen
luzapena.
Normalean
bokalikoak
direlarik,
nahiz
eta
kontsonanteekin ere egin. Eskatzen dena zera da: soinu edo silaba
batetik bestera hitz egiteko era leuna eta motela izatea.
Garrantzitsua da modelatu teknika erabiltzea. Eraldaketa ere
erabili genezake: nahigabeko totelduraren ordez toteldura sinplea
erabiliko genuke. Hemen nahita luzatuz hitzaren hurrengo bokala.

• HASIERA LEUNEKO INSPIRAZIOA: Arnasketaren kontrola
artikulazioan zehar: ahozkatzen hasi baino lehen arnasa hartuko
dugu era kontrolatu batean, fonazioa era leun batean hasiko
dugularik. Haize guztia ez agortzen zaindu behar dugu. Hasiera
batean arnasketaren entrenamendua silabekin hasten gara ,
ondoren hitz solteekin jarraitzeko. Poliki – poliki luzatzen joango
gara esaldi osoak esan harte.
•

IRAKURMEN GIDATUA EDO OHIARTZUNA: Irakurketaren
jarraipena: lehenengo logopeda irakurtzen hasten da eta silaba
batzuek beranduago umea hasten da textu berarekin. Logopedak,
mintzamen ohiartzun espontaneoa sor dezake.

•

KANPORA DENBORA: Bi aukera daude:

_ Kanpora denbora hitz egiterako orduan: umeak toteltzen
duenean, segundu batzuek ixilik egon beharko du.
_ Erantzunaren kanpora denbora. Umea, ixildu egingo da
nabaritzen duenean aleginak egiten hari dela ez toteltzeko, blokeoak
disimulatzeko…
•

ERLAXAMENDU MUSKULARRA: Hitz egiteko orduan, parte
hartzen duten muskulu guztien erlaxamendua( laringea, espeinak
…).

•

HASIERA LEUNA : Hitz egiten hasiko gara geldiune baten
ondorioz. Hemen arnasa hartuko dugularik. Hitz egiten hasten
garenean motel, leun eta tonu baxuaz egingo dugu.
Entrenamenduko azkeneko fasean hitz egiteko tonu normala edo
altua izan daiteke lehenengo silabatik.

•

FONAZIO JARRAIA: Geldiuneak ezabatuko ditugu, fonema bat
bestearekin elkartzen da jarraipena ez delarik erantzuna; hau da,
berdin da elkarketa hori hitz berdinean edo beste hitz batekin
egiten badugu. Beste aukera bat egon liteke: ahots kordak
denbora osoan dardaka mantentzea, honela fonema gorrak
soinuetan bihurtuko genuke.

•

DEUSEZTAPENA, ADOREA ETA AURRERAPENA: 3 fasetan
bereiz genezake:
1. toteldu dugun hitzaren aldaketa ahozkatzerako orduan.
Adebidez: luzapena eginez, zurrumurrua, silabeoa …
2. teknika hauek erabiltzea toteldura nabaritzen dugun
momentutik.
3. estrategia bat erabiliko dugu badakigunean toteldu egingo
dugula, baina oraindik ez dena azaldu.
•

ESALDI LABURRAK: Silabak esanez hasiko gara, ondoren hitz
monosilabikoetara
pasako
garelarik.
Beranduago
hitz
multisilabikoetara, esaldi laburretara, esaldi luzeetara eta
elkarrizketa luzeetan bukatzeko.

•

ARTIKULAZIO ARINEKO KONTAKTUA: Hitz egiteko orduan
tentzio muskularra murriztu behar da eta batez ere soinu
oklusiboetan. Hitz egiteko era leuna izan behar da, artikulazio
egoki bat mantentzen, baita abiadura eta tonuak ere. Hasiera
batean esaldik laburrak izan behar dira, bokalak eta frikatibak
izan behar dituztelarik. Ondoren esaldiak luzatuko ditugu
oklusibak eta silaba trabada asko erabiliz.

•

GEHIEGIZKO ARTIKULAZIOA: Aurrekoaren antzekoa da,
baina kasu honetan hitz egiteko erak entrenatzen direlarik.
Ahoa asko irekitzen da eta fonemen artikulazioa asko
nabarmenduko dugu. Baita ere, oklusibak leundu genezake (
oklusiba leundu egiten dugu, baina hitzaren jarraipena normala
izango da ).

Guzti hau irakurketa, bakarrizketa eta elkarrizketaren bidez froga
genezake. Guk logopeda bezala, modelu bat emango diogu eta umeak denbora
hartu eta ikusi behar du zein eredurekin dagoen erosoen. Oso garrantzitsua
da umaek gure eredua beti aurrean izatea.
Gelan, lehenengo gauza egin behar duguna zera da: aztertu
hauetariko zein teknika erabili behar dugun umearekin. Izan daiteke
jariotasun haundiago bat lortzeko edo dituen toteldurei aurre egiteko.
Hemendik aurrera eredu orokor bat aukeratzea edo beste bat umearen
helburuaren barne dago, ebaluapenean emandako erantzunetan eta
jariotasun motaren araberakoa delarik ( berezko jariotasuna, jariotasun
kontrolatua edo toteldura onargarria ). Guzti hau elkartu genezake,
garrantzitsuena, umearen mintzamena hobetzea delarik eta entrenamendua,
toteldurak azaltzen direnean jakin dezan nola jokatu. Toteldura hauek
normalean: hitz konkretu batzuen aurrean, egoera batzuen aurrean edo
urduri daudenean ateratzen direlarik.
Umeak toteltzen ez duen mintzamena aurkitzen duenean, hemendik
aurrera mintzamen motela deituko dioguna, sahiatu behar gara eredu
batzuek ematen nahigabeko toteldurak azaltzen direnerako.Adibidez:
lehenengo bokalaren luzapena edo kontsonantea leundu.... Hauek mintzamen
berrian totelduz gero erabiliko ditugu.
Mintzamen berria ongi aukeratuz gero ez du zertan toteldura askorik
egon behar, baina gero ikus genezake praktikan ez dela horrela gertatzen.
Hasieran ( automatizazio fasean ), etxerako lanak bidaltzen dira. Lan
hauek irakurketak izaten direlarik ( irakurketa ozenak izan behar dira ).
Umea bakarrik dago eta sahiatuko da ahalik eta denbora gehien egoten.
Bigarrengo momentu batean, familiko norbaiteri esan genezake parte
hartzeko etxeko lan horietan. Honek gogorarazi behar dio umeari leun eta
poliki hitz egin behar duela. Inondik inora umeak hitz egin dezake era
honetan ( artifiziala bait da ), entrenamendu orduetaz aparte.
Tartekatu genezake arnasketa diafragmatikoak eta koordinazioa
arnasketa, fonazioa eta etenen hartean. Eten hauek lortzen dute hitz
egiteko era moteltzea eta aldi berean toteldurak murriztu edo ezabatzea,
jariotzasuna kontrolatu behar duelarik.

Umeak mintzamen motelaren estrategia guztiak barneratu dituenean
eta gai denean elkarrizketa luzeak ( 30 mintukoak gutxi gora behera )
egitea eraldaketa teknikari hasiera emango diogu. Teknika honetan lan
antzekoak egiten dira: ozenkiko irakurketak, elkarrizketak eta
bakarrizketak. Aldatzen den gauzetariko bat abidura delarik. Hasiera
batean silabikotik silaba arin batetara pasatzen da, ondoren silabei tonuera
bat ematen zaie, eta bukatzeko mintzaira prosodiko normal batetara
pasatzen delarik. Azkenengo honetan sahiatu behar delarik abiadura
azkarra eramaten eta artikulazioa ahalik eta argiena izaten.
Metronomoa erabili badugu, oso errasa da adiadura aldatzea.
Arnasketa lantzen jarraitzen dugu, artikulazio koordinaketa eta
erlaxamendu muskularrarekin batera.
Toteldura gabeko iraupena pixkanaka-pixkanaka luzatzen joango gara
tratamenduan zehar. Baita ere abiadura azkartu, irakurketa saioak luzatu
eta sailagoak aukeratu, naturaltasun haundiagoa eta toteldura maila ahalik
eta txikiena izatea ( zerotik gertu ahal bada ) da lortu behar duguna.
Tratamenduan aurrera egiteko helburuetariko bat umeak ahalik eta
naturaltasun gehien lortzea izango da. Beste helburuetariko bat, ahalik eta
denbora gehien toteldu gabe irautea da.
Eraldaketa teknika honetan oso garrantzitsua da bideoarekin edo
zintarekin grabaketak egitea. Ondoren zinta hauek bai logopedaren eta
umearen artean aztertuko direlarik. Batez ere, jariotasuna aztertzeko,
helburuetan aurrerapenik egon diren edo ez ikusteko...
Ez dugu ahaztu behar umeak esfortsua egiten duenean, errefortsu
positiboak eman behar dizkiogula. Hau oso garrantzitsua da.
Saio batzuetan mintzaira aldaketa azkarrak egin genazake:
mintzamen moteletik mintzamen prosodikora. Toteldurak azalduz gero,
mintzamen motelera bueltatzen gara eta denbora bat igarotzen dugu
hemen, ondoren berriro mintzaira prosodiko batera bueltatuz.
Eta azkenik, umeak egoera mota desberdinetan, hau da, lehen
beldurra zituenetan, aurre egiten sahiatu behar da.

Guzti hau lortu ondoren programa berezi bat egiten dugu
mantenimenduari jarraipena emateko. Umeak ahalik eta denbora gehien
praktikatu behar du. Barneratu behar duena zera da: jariotasuna gero eta
kontrolatuagoa izan, orduan eta erlaxatuagoa egongo da. Nahi duen
guztietan erabili dezake, baina zekula ez da obligazio bat izan behar. Ez du
zertan deseroso egon behar.
Umea eguneroko egoeretara aurre egiten duenean, logopedarekin
dituen saioak murrizten joango gara, baita denbora ere. Alderantziz,
ebalueketetan eta saioetan ikusten badugu umeak ez duela aurrera pausurik
ematen, aztertu beharko dugu ea zer ari garen egiten eta non dagoen errua
eta agian momentua da tratamendua aldatzeko edota beste teknikara
pasatzeko ( modifikazio teknikara )

2.- TOTELDURAREN MODIFIKAZIOA
Teknika honetan esfortsuari eta totaldurak eragiten dituen blokeo
horien sahiespenari ematen zaio garrantzia. Honekin lortuko dugu umea
tentsiorik gabe gotea, ondorioz bere hitz egiteko era leunagoa eta
erlaxatuagoa izango delarik.
Laburtzeko esan genezake, erakusten zaiela ohartarasten. Teknika
honetan bi jariotasun mota bereiz genezake:
BEREZKO JARIOTASUNA: Ez du esan nahi ez direnik akatsik
egongo, baizik eta mota honetan, hitz egiteko era leuna, ritmikoa,
tentsio gabea eta esfortsu gabekoa izango da.
JARIOTASUN KONTROLATUA: Hemen umea adi egon behar da
bere hitz egiteko erarekin. Besteen belarrietan hauen hitz egiteko
era “ normala “ izan behar delarik.
Bi elementu garrantzitsu daude modifikazio tratamenduan:
- Toteldurak eragiten dion beldurra ezabatzea.
- Nahigabeko toteldurak, tentsiodunak eta luzapenezkoak
ordezkatuko ditugu toteldura leunago eta sinpleago
batengatik.
Teknika honetan lan egiterako orduan hurrengo pausu hauek kontutan izan
behar ditugu:
IDENTIFIKAZIOA: Logopedak eta umeak aztertzen dute umearen
toteldura, mota, iraupena, disfluentzien frekuentzia..... Baita ere
ahozko erreakzioak, motoreak eta emozionalak blokeoen aurrean eta
guztien artean dagoen erlazioa. Umea bere toteldura esagutzea
izango da helburua.
DESENTZIBILIZAZIOA: Toteldura berak, umeari, eragiten dizkion
konparaketak eta honek sortzen dizkion limitazioak. Tratamenduko
zatirik zailena da.
MODIFIKAZIOA: Aldatuko dugu umeak gaur egun duen toteldura
tentsioduna toteldura simple eta jario baten ordez. Hemen egiten
diren ariketak izaten dira umeak identifikatzeko hitz baten aurrean
noiz sahiesten duen ( ordezkapenak, errepikapenak edo luzapenak
erabiliko ditugu toteltzen duen fonemaren aurrean ).

ESTABILIZAZIOA: Logopedak ariketa batzuek prestatzen ditu
umearentzat, hauek ahozko heziketan, kognitiboan eta motorean
orokortu behar dituelarik. Pixkanaka-pixkanaka sailtzen joango
direlarik.
Orain ikusiko dugu partehartze zuzenaren protokolo bat non umeari
toteldura motelaren teknika erakutsiko dioguna, hau da, gaur egun dituen
disfluentzien ordezkapenak, honek sortzen bait dizkio izugarrizko tentsio
muskular eta ahaleginak irtenbide egokiena lortzeko.
Honen ordez umeari erakutsiko diogu toteldura leun eta errez bat,
non, bai beretzat zein beste umeentzat toteldura ez da arazo bat izango.
Metodoaren helburua ez da toteldura ezabatzea, baizik eta lortzea
toteldura mota bat, non umeak tentsiorik ez duena. Umeak zenbat eta
gehiago kontrolatu are eta konfidantza gehiago izango du bere buruarengan,
honekin batera toteldura maila ere gutxitu egingo delarik.
Tratamendua bi zatitan banatu genezake:
Tentsio gabeko toteldura. Hemen,
mintzaira ez da naturala.
Ikaskuntzaren zatirik zailena da.
sinplea,
lengoai
normal
batetara
gerturatuta.
2. Toteldura
Eraldaketaren metodologian erabiltzen dute hurbilpenerako.

1.

Toteldura sinplean ( TS ) egiten duguna zera da: hitzaren lehenengo
silabaren luzapena ( adibidez: “ aaaaaaa – nimalia “ “ animaliaren “ ordez.
TS ikasteko beharrezkoa da ahalik eta polikien lantzea. Lehenengo
silaba luzatu egingo dugu, mintzamenaren abiadura motela izango delarik.
Honek ekartzen du ez ohizko mintzamen bat.
Teknika barneratzea da garrantzitsuena, kalean ez bait dugu gero
erabiliko. TS-ren entrenamenduari hasiera emateko zenbat eta ustekabeko
hitz gehiago hartu are eta hobeagoa izango da. Hitz hauek ez dute zertan
esan behar umea trabatzen direnak. Helburua, teknika edo TS
automatizatzea da eta ahalik eta gehien modulatzea.
Bigarrengo momentu batean hitz sahilagoak ezarri genezake (
adibidez: oklusibas hasten diren hitzak edo oklusiba + bokala edo normalean
toteltzen duen hitzak ). Eraldaketaren oinarria luzapenaren denbora
laburtzea da, tentsio edo jario gabeko toteldura mantenduko dugularik.

Bukaeran, umeak ohizko berbaldiak ikasiko ditu, hemen ordezkatzen
dituelarik hitz bera, baina sahiatuko da TS erabiltzen. Hau da, disfluentziak
aldatuko ditu eta TS erabiliko du.
Badaude beste 3 kontzeptu argitu behar ditugunak:
FALTZIFIKAZIOA: Jakinaren gainean dagoen hitz bat esango du.
Suposatzen da hitz honetan ez duela toteltzen, honek ekarriko
diolarik hitz horren toteldura faltzifikatzera.
ERALDAKETA: Benetako toteldura bat, toteldura simple batengaitik
aldatuko du.
OKLUSIBEN LEUNKETA: Soinu zailenetara zuzendua dago. Egin
behar duena da, oklusibak ahalik eta leunen esan eta gelditzen diren
silabak TS erabiliko du ( adibidez: “koto” esango zuen “ (k)oooooo-to”.
Seinu honek () leuntasuna adierazten du. )
Beste aukera bat, hitza alderantziz hastea irakurtzen izango da. TS
metodoa erabiliz aurrera eginez ( adibidez: “ooooooo-to”; “()ooo-to “; “(k)ooto” ).
Oklusiba hitza erdian balego:
1.
2.
3.
4.

Lehenengo silaba normal ahozkatuko genuke.
Oklusiba leundu egingo genuke..
Hurrengo bokala luzatu egiten genuke.
Gelditzen dena normal ahozkatuko genuke ( adibidez; “ embarazo “
esango genuke “ em – (b)aaaaaaaaaaaa – razo ).
5. Irwinen programak gutxienez 5 fase ditu eta fase bakoitzak
gutxienez aste bateko iraupena du.

LEHENENGO FASEA: TS ezagutu, nola sortu, sahiakuntzak nola egin
eta soinua da abiapuntua.
Etxean eta gelan lan bera egingo dugu: Ustekabeko hitz batzuek
hartuko ditugu eta lehenengo silabaren luzapenaren ariketak egingo ditugu.
Egunkarian azaltzen diren lehenengo hitzan aukeratuko ditugu. Hitz hauekin
faltzifikazioaren entrenamendua egingo dugularik.

Toteldura sinplearen eta oklusibak nola leuntzen direneko adibide
batzuek ditugu hemen:

Ficha
Zumo
Chorizo
Jota
Luna
Llama
Robo
Limón
Cesto
Fin
Formal
Secreto
Chufa
Chispa
Jaque
Yelmo
Blusa
Mal
Globo
Natural
Flecha
Flotador
Sol
Plancha
Teléfono
Gracias
Embrollo

/ f......i......cha /
/ z....u......mo /
/ ch....o.....rizo /
/ j.....o......ta /
/ l......u.....na /
/ ll.....a....ma /
/ r....o.....bo /
/ l...i....món /
/ c....e.....sto /
/ f.....i.....n /
/ f.......o.....mal /
/s......e.....creto / o / se (cr)e.....to/
/ ch.....u.....fa /
/ ch.......i......spa /
/ j.......a.......ke /
/ y.......e.......lmo /
/ (bl)u.......sa /
/m......a.....l /
/ (gl)o......bo/
/n.....a....tural /
/ f....l....echa/
/ f....lo.....tador /
/ s....o....l /
/ (pl)a....nha /
/ (t)e....léfono /
/ (gr)a.......cias /
/ em(br)o.....llo /

BIGARREN FASEA: Aurrekoaren antzekoa da. Baina kasu honetan
lagun edo familiko pertsona bat egon daiteke. Pertsona honeri,
lehenago, azaldu behar zaio zertan datza tratamendua. Ez da
bakarrik TS eta noña aplika genezake, baizik eta pertsona honek
lagundu behar dio umeari ahalik eta hoberen bete dezan
tratamenduarekin. Umearentzat pertsona hau eredu izango da. Honek
kontrolatuko duelarik faltzifikazioetan denboraren luzapena eta hitz
egiterako orduan pilatzen duen tentsio muskularra.

HIRUGARREN FASEA: Eraldaketa. Hemen pasatu da toteldura
errealetik, toteldura sinplera. Hasieran, irakurketa ozena mantentzen
da, lagun edo familiko baten aurrean. Neurrizko abiadura eramango
duelarik, baina oraingoan ez da faltzifikaziorik egongo; bakarrik TS
erabiliko da, toteldurak errealak direnean. Blokeoa azaldu bezain
pronto, segundu baten geldiunea egingo dugu eta hitza berriro esango
dugu, baina oraingoan TS erabiliz. Lehenengoan ez bazaio ateratzen
behin eta berriz errepikatu beharko du TS-n lortu harte.
Eraldaketa kontrolatzen duenean, etxean saio batzuetan nahastu
dezake eraldaketa eta faltzifikazioa. Egunkaritik esaldi bakoitzetik
lehenengo hitza hartuko dugu eta nahita, lehenengo silaba luzatuko dugu.
Momentu honetan, benetako toteldurak azalduz gero gelditu egingo
ginateke eta aldatu.
LAUGARREN FASEA: Irakurketa ozenarekin jarraituko dugu. Baita
ere eraldaketa eta faltsifikapen batzuekin. Hemen TS eguneroko
mintzairara bideratu behar dugu.
Hasiera batean, logopeda eta familiko pertsona batekin hasiko da. TS
metodoa erabiliz. Beti feedback-a izango duelarik. Pertsona honekin,
irakurketa lantzen egongo delarik. Disfluentziak azaltzen direnean eralda
dezake TS-ra, baina bakarrik momento finko batzuetan ( adibidez:
bazkarietan ). Ez dezagun ahaztu pertsona hauei azaldu egin behar diogula
tratamenduaren nondik norakoak. Azalpen hauek derrigorrezkoak dira,
umeari lagundu nahi badiogu behintzat. Pixkanaka – pixkanaka TS beste
pertsona batzuekin erabiltzen joan beharko da, baita ere textu sailagoak
non jariotasuna sarriagotan azaltzen dena. Tentziodun toteldurak azaltzen
direnean, pertsona hauek gogorarazi behar die umeari zer egin behar duen
eta seinale baten bidez adieraziko die TS erabili behar dutela. Beste alde
batetik, umeak ez badu toteltzen animatu egin behar diogu toteldurak
faltzifikatzen, honela TS metodoa barneratu duen ala ez ikusiko dugularik.
Azkenegoz, umea sahiatuko da ahalik eta denbora gehien TS erabiltzen
eta ikusten duenean toteldu egin behar duela, bera bakarrik TS erabiliz
hitza berriro esango du. Inondik inora tratamenduko atal honek bi aste
baino gutxiago iraun dezake.

BOSTGARREN FASEA: Fase honetan orain harte sahiestu dituen
egoerei aurre egin behar die. Egoera hauek normalean honako hauek
izaten direlarik: denda eta tabernetan eskatu, ezezagunekin eta
jendearen aurrean hitz egin, telefonotik hitz egin …. Beraz, saiatu
behar da egoera, pertsona eta mintzamen mota desberdinetara TS
orokortzea eta erabiltzea. Bestetik, TS erabiltzeko denbora
laburtzen joango delarik apurka – apurka.
Etxean jarraitu dezake ozenkiko irakurketarekin, baina orain denbora
laburtu egingo dugularik 5 – 10 minututara.
Ondoren 8 saio ikusiko ditugu, non TS erabiltzen dena:
LEHENENGO SAIOA: Umeak ustekabean seinalatzen ditugun hitzak
errepikatuko ditu TS metodoa erabiliz. Beste aldetik kontrolatuko dugu
tentsioa azaltzen denean umeak TS erabil dezan. Konturatu behar da
teknika oso erraza dela eta hau erabiliz tentzioa dezagertuz doala. Honekin
batera toteldura gutxitu egiten delarik.
Beste aldetik, abiadura azkarra ez dela frogatu behar dugu eta hala bada
abiadura gutxitu beharko dugu.
Bukatzeko, zerrendatxo bat prestatzen da egoera desberdinekin eta
umeak pixkanaka TS erabiltzen sahiatuko da.
Gutxienez 8 saio eman beharko zaizkio, ikusteko ea mesedegarria den
tratamendua edo ez. Saio bakoitza astean behin eta 30 minutoak izango
direlarik.
BIGARRENGO SAIOA: Umeari azalpenak ( adibideekin ) emango
dizkiogu TS-ri buruzkoak. Ondoren hezitzen hasteko. Umeari argi geratu
behar zaio teknika hau gaur eguneko toteldura ordezkatzeko erabiliko
duela. Honen ordez berak nabaritzen duenean sahiatu behar da TS teknika
barneratzen eta erabiltzen.
Oinarrizko kontzeptu linguistikoetaz hitz egingo diegu, desberdinduz
soinu oklusiboak ( /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/ ) eta jarratuak ( /m/, /n/, /ñ/,
/f/, /z/, /s/, /l/, /ll/, /y/, /r/, /rr/ eta bokalak ). Oklusibekin eta
kontsonante taldeekin sahiatuko gara fonema leuntzen edo soinurik gabe
ahozkatzen, hurrengo soinuari luzapena emanez. Faltzifikapenaren eta
eraldaketaren harteko desberditasuna azalduko diogu eta adibide moduan
ariketa batzuek egiten ditugu.

Etxerako lanak bidaltzen dizkiogu. Zerrenda bat prestatuko dugu non
oklusibak eta jarraituak azaltzen diren. Sahiatu behar da faltsifikapenaren
bidez irakurtzen. Ariketa hau egunean behin edo birritan egitea
komenigarria izango litzeteke. Saio bakoitza 15 – 20 minututakoak izango
direlarik. Eguneroko jardueretan ( berezko mintzairan ) disfluentzia
errealak azaltzen dabira, umeak ez dizkio kasurik egingo, beraz, ez du TS
erabiliko ( ez faltzipikapena ezta eraldaketa ere ).
HIRUGARRENGO SAIOA: Oklusiben eta jarraituen faltzifikapenean
zentratzen gara kasu honetan. Hasiera batean, etxeko lanak berrikusiko
ditugu. Umeari eskatuko diogu faltzifikapena erabiliz zerrenda batetako
hitzak TS teknikarekin irakurtzea. Umeak irakurri ondoren, guk irakurtzen
ditugu, feedbacka emanez, eta zuzenketak egingo ditugu behar izanez gero.
Harreta jarriko dugu soinuen luzapenean ematen duen denboran, baita
oklusibak eta kontsonante taldeak leuntzeko eran. Umeak argi izan behar
du, hitz egiteko era berri hau ezin duela kalean erabili.
Etxerako lanak aurreko saioko berak dira, baina kasu honetan TS
erabiliko du faltsifikapena egiteko. Hitz zerenda bat prestatuko diogu non
oklusibak eta kontsonante taldeak azalduko direlarik. Ariketa hau egiteko
hiztegiaren erabilpena eskatzen da.
LAUGARREN SAIOA: Talde kontsonantikoekin faltsifikapenean
zentratuko gara. Hasiera batean etxeko lanak birpasatuko ditugu, ondoren
hasiera emango diogularik entrenamenduari. Egunkaria irakurriko du
faltsifikapena erabiliz. Guk, logopedok, eredua emango diogu: denbora,
luzatu behar dituen soinuan kantitatea, oklusibak eta talde kontsonantikoak
esaterako orduan ahozkatzeko indarra… Ariketa bera etxean egingo du.
BOSTGARREN SAIOA: Saioak eta etxerako lanak aurrekoaren
antzekoak dira. Baina kasu honetan lagun edo familiko baten aurrean egin
beharko du ( egunkaria irakurri faltsifikapena erabiliz ). Totaldura errealak
ignoratu egiten ditugu eta eskatzen zaio teknika hau ez erabiltzea inoren
aurrean, ez bada logopeda, familikoa edo tratamendura etortzen den lagun
horri.
SEIGARREN SAIOA: Hemen eraldaketa erabiltzen da, irakurketan
toteldura errealak azaltzen direnean TS erabiliko dugularik. Saioari hasiera
emateko etxeko lanak birpasatuko ditugu ( ozeneko irakurketa
faltsifikapena eginez TS erabiliz ). Behar izanez gero zuzenketak egiten
dizkiogu eta ongi baldin badago errefortsu positiboa emango diogu.
Ondoren, eraldakuntzaren entrenamenduarekin hasiko gara. Umeari

eskatuko diogu: hitzaren lehenengo silaban faltsifikazioa erabiltzea, baina
baita ere toteldura ezaltzen denean TS erbiltzea. Eraldaketa metodoa
ohizkoena da: konturatzen denean edo toteltzen duenean, segundu baten
geldiunea egingo du eta berriro hasiko da irakurtzen, baina oraingoan TS
erabiliko du toteltzen duen hitzean.
Etxean egunkaria jarraituko dugu irakurtzen. Zerrenda bakoitzeko
lehenengo hitzaren lehenengo silaba faltsifikatu egingo du. Blokeoren bat
nabaritzen duenean, irakurketa gelditu eta TS metodoa erabiliz hitza
berriro irakurriko du.
ZAZPIGARREN SAIOA: Faltsifikazio teknika ezabatuko dugu,
ikusten dugunean umeak TS menperatzen duela. Ala ere, komenigarria da
denbora bat horretara ematea. Umea ausarta bada, sahiatu daiteke familiko
edo lagun baten harteko elkarrizketan faltsifikapena sartzea.
Saio barnean gutxinaka – gutxinaka TS eraldatzen joango da eta
sahiatuko gara gerturatzen mintzaira normal batetara. Batzuetan bi saio
behar izaten dira hau barneratzeko.
Etxean, eraldaketa hau irakurketan landuko da. Familiko edo lagun bat
ondoan duelarik. Irakurketa hauetan luzapenaren denbora laburtzen joango
da. Komenigarria da batzuetan toteldurak azaltzea, honela entrenatu egingo
da eta TS teknika finkatuko du aldi berean.
ZORTZIGARREN ETA AZKEN SAIOA: Saio honetan logopedarekin
izango ditu elkarrizketak. Honek eredu bat emango diolarik, feedback
prozedura egongo da, akatsak zuzenduko dizkio eta batez ere sahiatuko da
umeak luzapenaren denbora azkarregi ez laburtzen. Luzapen laburraren
teknika barneratzen duenean, ardua da ikasitakoa mintzamen egoera
normaletara eraldatzea.
Saiotik kanpo pentsatua dauden ariketak, oraintxe momentuan
esandakoarekin zerikusia dute. Gutxinaka – gutxinaka TS teknika
textuinguru desberdinetan erabiltzen hasi beharko da.
Umeari argi eta garbi azaldu behar zaio teknikak sailkatasunak dituela
eta batzuetan ezertarako ez duen balioren sentsazioa izango duela.
Toteldura azaltzea interesgarria izango da, honela aukera izango de TS
praktikan jartzea.

Guk, logopedok, sahiatu behar gara errefortsu positiboa ematen. Adi
egon behar gara tratamenduaren abiadurak hartzen duen erritmoarekin. Ez
bait da ez polikiegi ezta azkarregi joan behar. Honela umeak ikusiko du
laguntza gero eta gutxiago behar duela teknika barneratzen doan einean,
honek teknikaren autokontrolean lagunduko diolarik.

TRATAMENDU
ARIKETAK

1. ARNASKETA

2. PUTZA

3. ERLAJAZIOA

ERLAJAZIOA
Helburua gorputz osoko giharren eta fonazioan parte hartzen
duten giharren erlaxazioa lortzea da.

ERLAJAZIO OROKORRA:
Erlajazioaz hasi baino lehen komeni da giroa egokia izatea zarata, argi eta
erosotasunari dagokionez. Arropa erosoa izan behar da, nasaia. Musika
lasaiak lagundu dezake.
-

Jacobson-en metodoa:
Epe labur batez (5-10 segundo), gihar multzo bat tentsioan jarri eta
bat-batean eten hasierako tentsioa eta bukaerako erlaxazioaren
arteko ezberdintasuna nabaritzeko.
Fonazio giharrerian, sorbaldetan eta zonalde klabikularrean oinarritu
behar da bereziki.
Lehendabiziko saioetan etzanda hasi daiteke eta geroago eserita
egotera pasatu.
Zonalde distaletatik hurbiletara aurreratzen da: oin eta bernetatik
hasi, zonalde pelbikoarekin jarraitu, besoak, zonalde torazikoa eta
bizkarrarekin segi eta disfemikoarentzat erlaxatzeko zailagoak diren
zonaldeekin jarraitu, sorbaldak, lepoa eta aurpegia.

- Schultz-en metodoa:
Gorputz sentsazio kontrastatuan oinarritutako sugestio metodoa
(hotz-beroa, arina-pisutsua, ea.)

FONAZIO GIHARREN ERLAJAZIOA:

- Wintreber-en metodoa:
Etzanda, inspirazio lasaiak egin eta hamar arte zenbatu.
Atseden
labur
baten
ondoren
errepikatu,
baina
intentsitatea gradualki gutxituz. Ondoren buruan pentsatuz
egiten da, mentalki. Denboran ahotsaren intentsitatea
handitu behar da, arnasketa erregular batekin amaituz.

- Erlajazio pasiboa:
Masajeak lepo eta sorbaldetan, batez ere dagoen tentsioarengatik
beharrezkoa denean (mesoterapia).
Masajerako pozizioa: pertsona eserita egon behar da, bizkarra zuzen
duelarik, sorbalda eta besoak tentsiorik gabe beherantz eta bernak
90ºko angeluan gurutzatu gabe. Baraila erlaxatua egon behar da.
Krema erabiliko da eta arropa erosoa behar da lepoa eta sorbaldak
agerian gelditzeko.

Lepo eta zonalde zerbikalaren masajea:
- Atzamar puntak juntatu kokots azpian. Eskuak beherantz eta
gorantz doaz Adanen intxaurra inguratuz eta inoiz zapaldu gabe.
Jaisterakoan presioa handiagoa da.
- Belarri azpietan bi eskuak atzamar puntak batera daudelarik. Lepo
alboetatik jaitsi klabikularaino eta igo. Jaisterakoan presio
handiagoa egin.
- Kokote azpian bi eskuak jarri atzamar puntak batera daudelarik.
Sorbaldetaraino jaitsi baina bizkar hezurra ukitu eta zerbikalak
ukitu gabe. Gora eta behera aritu.

Sorbaldaren masajea:

- Atzamar potoloekin bizkar gaina jarraitu lepo amaieratik
sorbaldetaraino eta itzuli. Indar gehiago ezarri
mugimendua kanporantz egiterakoan (sorbaldetarantz).

- Atzamar potoloarekin lepo azpian mugimendu zirkular
txikiak egiten hasi barrutik kanporantz. Poliki-poliki
zirkulu horiek handitzen joan ahalik eta beheren hasita
eta sorbaldetaraino luzatuz zirkulua.

- Erlajazio aktiboa:
Ariketak zutik edo eserita egiten dira eta komeni da ispiluaren
aurrean izatea.
Bizkarra zuzen mantenduko da eta sorbaldak baxu eta erlaxatuak
mantenduko dira.
Mugimendu geldoak izan behar dira baina jarraian eta behin baino
gehiagotan errepikatuak; mugimendu batetik bestera hasierako
posiziora itzuli behar da.

Sorbaldetako giharren erlajazioa:
- Sorbaldak ahalik eta gehien jaso gorantz; goian presio
handia jasan eta bat-batean askatu (logopedak sorbaldak
estutuz lagundu dezake).
- Aurreko ariketa baina sorbalda bakoitza banan-banan.
- Sorbalden errotazioak, bai aurrerantz zein atzerantz.

Gihar zerbikalen erlajazioa:
- Burua aurrera kokotsarekin bularra ukitu
mantendu; burua atzerantz eta erlaxatua utzi.

nahian;

- Burua atzetik aurrera (erortzerakoan tira egiten du
lehenengo orno zerbikalean); behera heltzean kokotsa
eskuinetik ezkerrera mugitu.
- Burua eskuinetik ezkerrerantz eraman sorbaldetan
tentsiorik gabe; alboetan epe laburrez mantendu.
- Burua eskuinetik ezkerrerantz eraman belarriak
sorbalda ukitzeko intentzioarekin; alboetan mantendu.
- Burua eskuinetik ezkerrerantz eraman begirada
sorbaldara eginez; mantendu posizioa alboetan.
- Lepoaren tentsio-erlaxazioa tartekatu.
- Burua eta lepoaren errotazio osoa bai eskuinerantz
hasita zein ezkerrerantz hasita.

Aurpegiko giharren erlajazioa:
- Ispiluaren aurrean, aurpegia puntuz puntu erlaxatu,
tentsioak sortutako zimurrak kenduz eta adierazpen
erlaxatua mantenduz.
- Aurpegiko puntu guztien tentsioa eragin, mantendu eta
erlaxatu.
- Ahoa ireki ahalik eta gehien; mantendu eta barailaren
posizio normalera itzuli.
- Baraila erortzen utzi poliki-poliki. Hilda dagoenean,
eskuinetik ezkerrerantz eraman erlaxazioa mantenduz.

- Barailaren masajea atzamar puntekin zirkuluak egiten
erlaxatzeko eta kolpetxoak ematen odol irrigazioa
hobetzeko.
- Baraila mugimendu zirkularrak.
- Ahoa itxita dagoelarik, aharrausi egin.
- Beheko baraila aurrera eta atzera mugitu.
- Aurpegiko masajea gomazko pilota txikiekin eta presio
ezberdinak ezarriz. Masajea lepora eta zonalde
zerbikalera luzatu.

Matraila eta ezpainen erlajazioa:
- Aurpegia dardarka jarri “uuuu” soinua esanez.
- Atzamarrekin matrailak presionatu, kolpetxoak eman eta
masajeatu.
- Airez bete ahoa matraila barruko aurpegia presionatuz
eta atzamarrekin kanpotik presionatu hustu arte.
Ondoren berdin baina matraila bakoitza banan-banan.
- Aurpegiekin keinu edo imintzuak egin eta barre egiten
saiatu (asko erlaxatzen baitu).
- Barrutik irribarre egin.
- Inozo aurpegia jarri.
- Irribarre gehiegizkoa egin.
- Muxuak bota.
- Ezpainak estutu; mantendu segundo batzuk; erlaxatu.
- Ezpainak luzatu (muturrak atera) eta uzkurtu (hortzik
gabe bezala).
- zurgapen mugimenduak egin.

Belo, mingain
erlajazioa:

eta

zonalde

faringo-laringeoaren

- Mingaina lasaitu “la,la,la” soinua esanez.
- Mingaina luzatu ahalik eta gehien; zuzen mantendu
segundo batzuk; lasaitu.
- Aho sabaiaren puntu altuenean
presionatu, mantendu eta lasaitu.

mihi

- Mingaina gora eta atzerantz bideratu
zonalderantz), mantendu tentsioa eta askatu.

puntarekin
(beloaren

- /r/ anitza ekoiztu segundo batzuetan, lasaitu eta
errepikatu.
- Gargarak egin aho sabaiko beloa lasaitzeko.
- /r/ guturalaren ekoizpenak.
- Ahoa itxita aharrausi egin.
- Tentsioa sortu aharrausi egiteko: eskuak toraxaren
gainean jarri, ukondoan kanporantz sarritan luzatu
intentsitatearekin diafragman tentsioa sortu arte.
Lasaituz besoak jaitsi eta aharrausia egiten saiatu.
- Masaje laringeoa: eskuz egindako masajea da, laringe
zonaldearen tentsioa murrizteko eta bere gihar oreka
hobetzeko. Hobekuntza pertsonaren araberakoa izaten
da.

Kontutan izan beharrekoa: masajea hioidez hezurrean
hasten da eta beherantz jarraitzen da. Hioidea eta
laringea zentzu berdinean mugitzen dira. Masajea egiten
den bitartean pertsonak /a/ bokala esango du.

Masajearen teknika:
1. Atzamarrekin tiroidearen erliebea aurkitu. Bere
gainetik hioidez hezurra dago.
Mugimendu zirkular
masajeatuko da.

txikien

bitartez

hezurra

2. Espazio
tirohioideoa
bilatu
(tentsio
dagoenean aurki ezina izan daiteke).
Mugimendu
lasaitu.

zirkular txikien bitartez

ugari

zonaldea

3. Atzamarrekin tiroide kartilagoa biratu, bere goi
mugan kokatuz.
Beherantz eta alboetarantz mugimendu zirkular
geldoak egin.

4. FONO-ARNASKETA
KOORDINAZIOA

FONO-ARNASKETA KOORDINAZIOA

Toteltasuna duen pertsona arnasketa ariketara egokitu denean fonoarnasketa koordinazioaz hastea garrantzitsua da.
Putza kontrolatzeak hitz egiterakoan putza kontrolatzea suposatuko du,
orokorrean luzeagoa egoera espontaneo batean eta aldez aurre aginduak
eman gabe. Horrek, aldi berean, arnasketa hizkerari modu egokian ezartzea
baimenduko du (irakurketarekin hasita eta ondoren hizkera espontaneoan).
Fono-arnasketa koordinazioaren ariketak bide ona bihurtzen dira prosodia
lehen kontzeptuekin hasteko (toteltasun hizkeran faltan den elementu bat).

ARIKETAK:
-

Airea hartu eta /m/ soinua esan airea ateratzerakoan (arnasketan
airea hartzen denean kontutan izan den teknika erabiliko da).

-

Airea hartu eta /y/ moduan atera (momenturo aire sarreraren
bizipena mantenduko da).

-

Airea hartu eta /u/ soinua esanez atera.

-

Hizkeraren putza nahastu fonema larriak erabiliaz, /y/ eta /u/
modukoak, beste fonema lasaiagoekin, /a/ eta /o/ bezalakoak.

-

Konbinaketa zaila egiten bada, erdibideko fonema batekin hasi
nahasketa egiten, adibidez /e/.

-

Prosodiarekin hasi; airea bota “aeiou” esanez kanturik gabe eta
kantuarekin.

-

Mingaina laua mantenduz, /m/ esan tonua aldatuz:
do re do
do re mi re do
do mi re do
do re mi fa mi re do
do re mi fa do
do re mi fa sol fa mi re do
do re mi fa sol do

-

/m/ tartekatu emisio bokalikoekin:
mooom ---------- mooom ----------- mooom
muuum ---------- muuum ----------- muuum
maaam ----------- maaam ----------- maaam

-

Mingainaren alboak jasoz baina ez punta:
meem ----------- meem ------------ meem
miiim ----------- miiim ------------ miiim

-

Kolpe glotikoa uxatuz bokalen emisioa tonu berdinean praktikatu eta
hasierako soinu intentsitatea bokal guztietan mantendu.
i --- e --- o --- e --- i --- o (aire hartze bakar batean)

-

Irakurketa hizkera putza edo putz fonatua kontrolatzen:

Hizkien irakurketa:

a

b

m

ñ

u

y

j

l

o

i

t

r

e

q

z

v

c

w

d

f

h

n

x

k

g

s

e

r

Silaben irakurketa:

ma
que

sa
do

la
ju

ne

gu

lo

li

nu

vi

po

ya

ti

fe

ro

ci

ju

gui

di

bu

ñu

ri

cu

zu

ru

to

si

la

Silaben irakurketa:

am

el

es

an

im

is

op

ob

em

ac

ar

ul

er

at

ap

us

af

ag

az

ec

ab

in

ag

uf

uc

uz

od

al

ir

us

Silaben irakurketa:

tras

pres

glun

lus

fros
fil

gran
bur

vis
gris

mis

tus

gas

zaz

los

gus

nos

blan

glo

tris

blus

dar

ras

fer

tir

jus

pla

vic

Hitz monosilabikoen irakurketa:

ni

bai

lo

bi

zu
lan

on

jan
zintz

sei

hotz

at

txotx
bat

so

hor

ez

zain

zin

bost

min

jo

hi

gau

sar
har

gal
hitz
gatz

Hitz bisilabikoen irakurketa:

kantu mihi
eman

katu

luma
txakur
ohe

luze
bihotz

ama
zeru
guda

sakon

aho

kutxa maskor

Mikel

ilun

lore

sua

aire

lurra

lau

nekez

zorte

Hiru silabako hitzen irakurketa:

orria

tximista

zapatak

egurra

sudurra

begira

ekarri

dirua

etxea

panpina

lukainka

argia

autoa

takoiak

liburu

bakea

hondartza
hondarra

motxila
kresala

Silaba anitzeko hitzen irakurketa:

madaria
sagarra

tximeleta
eskumuturra

armairua
soinekoa
euritakoa

emakumea
lepokoa
marrazoa

eguraldia
belarritakoak
emaztegaia
berokia
elefantea

Esaldien irakurketa:
Haur hauek bazkaria prestatuko dute.
Jonek txapela dauka.
Zuk betaurrekoak dituzu.
Ume horiek anai-arrebak dira eta Gasteizkoak dira.
Maria arreba nagusiena da eta oso alaia da.
Neska hauek lagunak dira.
Bat Ane da eta bestea Garazi deitzen da.
Anek aterkia darama.
Neska hauek lagunak dira eta euri azpian paseatzen ari dira.
Garazik ipuin bat dauka beso azpian.

Ume hau Aitor da.
Aitorrek sukaldean gosaria prestatuko du.
Aitorrek ogia olioarekin busti du.
Aitorrek gosaltzeko ogia olioa eta mermeladarekin jarri du.
Tostadei azukre ugari jartzen die.

Ez da ala nolakoa neska mutiko hauen lasterketa!
Denak nekatuta dirudite.
Lehenengoak 21. zenbakia darama eta bigarrenak 3a.
Bietatik lasterketa nork irabaziko ote?

Kalean hotz handia egiten du.
Joxek hotz handia dauka.
Hotza egiten duenez, Joxek berokia jantzi du.
Eskuak hotzetik babesteko poltsikoan sartu ditu.
Baina Joxek buruan hotza dauka.
Ene! Zer egingo du Joxek buruko hotza kentzeko?

Olerkien irakurketa:

Gure herriko elizaren dorrea,
dena edergailuz apaindua;
zer dorre galanta!
Edergailu bakoitza,
harri bakoitza, zenbat izerdi odol eta negar
kosta ote zitzaizkien Ameriketako
Inditarrei …
e, Etxebeste jauna…?
eta dorre luze hori
Usurbilgo
Eliza Nagusiaren
dorrea da.

OTX! ATX! UTX!
HOTZAren HATSA ote da
HITZA
ala HUTSAren aurka altxatako
HOTSA
edo HITSA hauste arren
UTZItako HATZA!!!

Zuretzat
Zure begiak zeruan,
nire begiak lurrean,
zu hilda,
ni bizirik.
nire bihotza puskatua zegoen
zu hil zinenetik.

Begiak
Zure begiak marroi,
nire begiak urdin,
bionak eder et azure besoak nireak
bezain eder.
zure gauzak nireak baino eder.

Haizeari
Zure begiak polit,
eta nireak itsusi,
bienak zeruan,
algarak eta pozik,
haizea dut lehengusu min.
lorea bezain polit.

Ametsetan
Ametsetan
ametsetan
amaren eskuetan
ametsetan
ametsetan
aitaren besoetan.

Lagun bati
Zure begiak zeruan, eta nireak ere bai.
zu nire lagun beti, eta biak oso pozik,
eta inoiz, inoiz ez zaitut utziko lagun on,
eta zu oso polit beti, eta zure begiak polit,
baina polit eta gauza guztiak polit.
lurra besain polit eta hura ere polit.
Nireak ez diren
lurralde hauetatik
ihes egin nahi nuke.
Nireak ez diren ur hauek
alde batera
utzi behar ditut.

Haitz sendoaren biribiltasunean
nire bizitzaren hitza
lortu nahi nuke.
Biribiltasunean
haitzaren gainean
a
e
i
o
u
berri bat esan nahi nuke.

Testuen irakurketa:

2. MAILA

Astoa ikusi nuen
Astoa ikusi nuen
betaurrekoekin,
buruan txapela eta
gabardinarekin,
ile luzea eta
bibotearekin,
hizketan egon nintzen
atzo berarekin.
Astoak esan zidan
triste zegoela,
oso zatarra zela
bere ikastola,
berak gure gelara
etorri nahi zuela,
gure artean ondo
konponduko zela.
Baietz esan nion nik
lasai etortzeko,
arkatza eta bloka
dendan erosteko,
astoa izan arren
lasai egoteko,
asko ikasi eta
txintxo portatzeko.

Bat Matxin Parrat

Bat: Matxin Parrat.
Bi: Mitxel Eperdi.
Hiru: kolko bete hiru.
Lau: iko melau.
Bost: Koxkotean koxk.
Sei: korta bete behi.
Zazpi: buru bete bazpi.
Zortzi: katilu bete zorri.
Bederatzi: Katuaren larrua eratzi.
Hamar: mar-mar.

3.MAILA

Aneren oparia
Badator Aneren urtebetetze eguna. Patxik arazotxo
bat du eta aitonari kontatu nahi dio:
- Aitona, ez dakit zer oparitu Aneri eta hiru egun
baino ez dira falta.
- Tira, izando da berre gustuko zerbait, bada!- dio
aitonak.
- Anek ipuin bat nahi zuen, baina amak erosiko dio
eta, gainera, nik nahiago dut beste zerbait
oparitu.
- Oparia zeuk egingo diozu, beraz zuri gustatzen
zaizun zerbait izan behar du – esan du aitonak.
- Badakit! Nire kromo bilduma ikusten dugun
bakoitzean, begiak argitzen zaizkio Aneri eta
animaliak oso politak direla esaten du. Oparitu
egingo dizkiot!

Neguko eguraldia
Neguko eguraldia da gaurkoa, euria ari du eta hotz dago
kanpoan.
Hala ere, eskolatik irte neta jolasean geratu dira umeak:
“ Plisti-plasta plisti – plaust,
mela- mela eta blai – blai.
zaparrada, zipristin,
euri koxkor eta guzti.
Plisti – plasta plisti – plaust
mela – mela eta blai – blai!”.
“Elurra teilatuan,
zakua lepuan,
ibili beharko dugu
aurtengo neguan.
Rau, rau, rau rakataplau.
Hau duk umorea!
Utzi alde batera
euskaldun jendea!”.

4.MAILA

Astoa eta
otsoa

Gaur Leirek euskal ipuin zahar bat irakurri du eskolan. Ipuinak « Astoa eta
otsoa » zuen izena eta, andereñoak esan duenez, gauza guztiek hizketan zekiten
denboran gertatu omen zen.
« Behin batean, asto bat zetorren Nafarroatik Ataunera, zahagi bat ardo bizkar
gainean zekarrela. Bat-batean, otso bat atera zitzaion bidera. Otsoa goseak
amorratzen zegoen.
Astoa honelaxe zuzendu zitzaion otso beldurgarriari:
-

Egarri bazara, egarri, badut nahikoa edari.

Otsoak, baina, begietara tinko begiratuz, erantzun zion :
-

Ez nago, ez, egarri, baina bai goseak larri: oraintxe jango zaitut buru eta
belarri.

Astoak bere burua larri ikusirik, honela hitz egin zion:
-

Hor goian dago artaldea batere txakurrik gabea; hara joanda badaukazu
jateko ardi parea.

Baina otsoak ezetz, astoa nahiago zuela:
-

Orpoan daukat arantza, barrura sarturik, antza; hemen zu zaitudala
zertarako joan harantza?

Bere burua galduta ikustean, astoak azken nahia betetzeko mesedea eskatu zion
otsoari.:
-

Hor goian dago ermita, txikia baina polita, nik meza bat entzun arte, ez
nazazu jan zatika.

Otsoak baimena eman zion eta astoa pozik abiatu zen ermitara. Hara heldu
zenean, ateari ostiko bat eman eta itxi egin zuen. Otsoa kanpoan geratu zen,
haserre eta oihuka:
-

Asto zaharra, mukizu, txikitatik asko dakizu, hurrengoan harrapatzen
bazaitut mezarik entzungo ez duzu.

Eta astoak barrutik erantzun zion:
-

Otso zaharra, gazia, gaztetatik gaizki hazia, bihar jango banauzu ere,
badaukat gaurko bizia.

Nere etxea

Hizkuntzako Orduña, Elizanburuen bertso ezagun batzuk idatzi ditu Uxueren
irakasleak arbelean. Bertsoek “Nere etxea” dute izena eta Sarako idazleak 1861. urte
inguruan idatziak dira. Uxueri ikaragarri gustatu zaizkio eta koadernoan kopiatu ditu,
etxekoei abesteko. Zuk ere ezagutuko dituzu, ziurrenik.

Nere etxea
“Ikusten duzu goizean,
argia hasten denean,
menditto baten gainean,
etxe tipito aitzin xuri bat,
lau haitz ondoren erdian,
txakur xuri bat atean,
iturriño bat aldean:
han bizi naiz ni bakean.
Nahiz ez den gaztelua,
maite dut nik sorlekua,
aiten aitek hautatua.
etxetik kanpo zait iruditzen
nonbait naizela galdua,
nola han bainaiz sortua,
han utziko dut mundua,
galtzen ez badut zentzua.
Etxean ditut nireak,
akilo, aitzur, goldeak,
uztarri eta hedeak;
iazko bihiez ditut oraino
txoko guztiak beteak ;
nola iragan urteak
ematen badu besteak
ez gaitu hilen goseak.
Landako hiru behiak,
esnez hanpatu ditiak,
ahatxe eta ergiak,
bi idi handi, kopeta zuri,
bizkar beltz adar handiak.
zikiro, bildots guriak,
ahuntzak eta ardiak,
nireak dira guztiak.

5.MAILA
Hartza eta erlea

ERLEA:
Egin dugun eztia
da geuretzat jana,
gose aurpegiz zatoz
zeuk jateko dana.
Lehenagotik dakigu
alferra zarana,
baina jan nahi baduzu,
egin ezazu lana.
HARTZA:
Eztiaren egarriz
heldu naiz korrika,
naiz eta ez didazun
zuk egin gonbida.
Handia izateko
behar naiz elika.
Zure laguna naiz ta
ez nazazu pika.

HARTZA:
Horrela hitz egiteko
zer bitxo zara zu!.
Ia kokoteraino
eginda naukazu.
Duzun ezti guztia
azkar emaidazu,
erleontzia zutik
euki nahi baduzu.

ERLEA:
Ez nauzu engainatzen
hainbeste komeriz,
lapurtzera baitzatoz
zu gezur gehiegiz.
Gure erleontzia
ez etorri berriz.
Deabrutxoa bat zara
aingeru aurpegiz.

ERLEA:
Niri bitxo ez deitu,
harroputz kirtena!.
nire etxean neu naiz
agintzen duena.
mingain horretan sartzen
badizut eztena,
laster kenduko zaizu
ezti gose dena.

HARTZA:
Zuk oraindik ez nauzu
ondo ezagutzen.
Esaten dudan dena
duzu txarto hartzen.
Eztirik ez hartzeko
ez du inon jartzen.
Eskean etorri naiz
eta ez lapurtzen.

Lehoia eta arratoia

Lehoi baten atzapar
handi zorrotzean
arratoi bat zegoen
guztizko penetan;
ez zergatik jan zion
gazta, txorizoa,
bai zeren kentzen zion
gauetako loa,
ordu guztietako haren ibiliak,
uzten ez ziolako
itxitzen begiak.
Negarrez hasten zaio
barkazio eske,
uzten dio, esanaz:
-Horra, bahoake.
Ozta hilabete bat
oraindikan joan zan,
horra non, lehoi hori
erori zan tranpan.
Hasitsen da egiten
halako orruak,
non ikaratzen ditu
hango inguruak.
Ezagutu ondoren
orruan lehoia,
lasterka han dihoa
gure arratoia.
Hortzekin berehala
du soka puskatzen
eta tranparik libre
du lehoia uzten.
Nork esan lehoiari
orduan bizia
eman behar ziona
zela arratoia!.
Hargatikan, munduan
handi izan arren,
ez daki batek noren
behar izando duen.

6.MAILA
-Hatozte honantz laster,
hatozte, anaiak
- deiadar egiten du
Perutxo artzainak-,
otso handi bat dator
mendi horiek behera
zuzen – zuzen honera
ardiak jatera.
Badioaz anaiak,
bi txispa harturik,
beldurrez geldi dadin
ardi gabetanik.
Ailegatzen dirate
lehertzeko zorian,
eta ez da ageri
otsorik mendian.
Bihurturik badaude
soseguz etxean,
orobat gertatzen da
biharamunean.
Bigarren txalmak dauzka
Txit haserreturik,
hurrengoan ez dute
egiten kasurik.
Orduña egiazki
otsoa jaitsi zen
menditik artaldera
eta han hasi zen
ardirik galantenak
hiltzen eta jaten
eta, lastima zena,
artaldea galtzen.
Gezurdiak egia
baldin badu esaten,
gezurtia delako
ez zaio sinesten.
Honela egiten du
beretzat kaltea;
on da beti egia
nonahi esatea.

Artzaina eta ardiak

Lehoia zaharraren zaharrez hiltzen.
Lehoi guztiz handi bat,
ez hil, bai hilean,
luze-luze etzanik
zegoen lurrean.
Urteen zamak zeukan
ezin higiturik,
bada ez zen aurkitzen
hargan beste minik.
Orroez mendiz mendi
zenean lehen bizi,
abereak zebiltzan
hargandik ihesi.
Bat bakarrikan ez zen,
guztien artean,
itxarongo zionik
inolaz bidean.
Orain ikusirikan
etzanik lurrean,
esan dudan bezala
ez hil, bai hilean,
han dihoaz lasterka
txiki eta handiak
eta ito nahi dute
gaixoa guztiak.
Zitalen kontua da,
gaixoa denari
egin nahi izatea
barre eta irri.
Gizon prestuak ez du
honela pentsatzen,
gaixoenari dio
gehiena laguntzen.
Honetan nahi dutenek
hartu lezioa,
irakurri bezate
Ebanjelioa.

5.-IRAKURKETA

5.1.-AHOKORAPILOAK
1.- Aitta tuntún, ama tuntún,
ttunttun ere alaba.
Oro ttunttun izateko,
Ttunttun behar dun senarra.
2.- Lau aldiz errepikatuko al zenuke aho-korpailo hau?:
“Alkipean kapa, kapa alkipean.”
Eta hogei aldiz, arnasarik hartu gabe?
3.- Listua irentsi gabe eta arnas batean errepikatuko al zenuke hamar aldiz
aho-korapilo hau?
“Beleak Berreagara zerbait daroa;
badaroa berea daroa:
baba errea ahoan daroa.”
4.- Aukeraketa egiteko:
“ Harla – marla,
kin – kuan – kin,
portan zela,
portan min,
arraxinolet
marraxinolet
segeren – megeren,
kirun, karun, pek!”

5.- Tori! Hemen duzu oraingoan aho – korapilo bat. Hamar aldiz trabatu gabe
esateko abilidadea badaukazu, ez zara makala!
“ Martin Akerramakerrakoren aker adar
okerra baino aker adar okerragorik
ez dut ikusi nik.”

6.- Hona hemen aho – korapilo bat.
“Nork ikusi du Akerregiko aker maker
Adar okerra baino aker maker adar okerragorik?”
7.- Aho – korapilo bat, aspaldiko partez.
“ Rau, rau, rau,
rapataplau!
Danborrak kalean,
rau, rau, rau.
Rapataplau,
plau, plau,
danborren danbarra
rapataplau!”
8.- Ea hitz – joko hau zuzen – zuzen lau aldiz errepikatzeko gai zaren:
“Riki – raka,
riki – raka,
pipiak egurrean.
Zirrin – zarran,
zirrin – zarran,
zorriak zerran.”
9.- Orain RIS – RAS izeneko sorgin – kanta:

RIS - RAS
Mendi mendian
sorgin zaharrak,
trikiti trauski,
triskiti traust,
salto eta brinko
ibiltzen dira.
Artzainak, bitartean, lo.
Txilarrezko erratzekin,
ris – ras,
garbitzen dute larraina,
ris – ras,
ris – ras – ras,
ris – ras,
ris – ras,
ris – ras – ras,
Uuuuuuuuuuuuu!!!!!!

10.- Aho – korapilo bat:
Ris – ras, ris – ras,
paperak urratzen has.
Ris – ras, ris – ras,
paperontzira doaz.
11.- Hemen duzu aho – korapilo bat:
Risti – rasta,
risti – ras,
risti – rastaka
zorroztarria
segan tarraztaka.
Risti – rasta,
risti – rasta,
risti – rasta – ristarria
sega zorrozten
zorroztarria.
12.- Sarean zun – zun,
sarean zun – zun,
sarean zun – zun
zena.
Lau kirikun,
lau kirinkun,
laun kirinkun,
lena.
Sarean zun – zun,
sarean zun – zun,
sarean zun – zun
zena.
13.- Aukeraketa edo zozketa egiteko beste era bat;
Terrela, merrela,
kin – kun – kin,
portan zela,
portan min,
karru,
sinu,
minu,
let!!!

14.- Txirulin, brinkulin,
brinkulin, txirulin,
txirulin brinkulin atsoa.
Supazterrean dagoenean
ez dauka mozkorra gaiztoa!!!
15.- Xiri – xara,
xiri – xara,
txori txarra
txarara.
16.- Zirrin – zarran, zirrin – zarran,
Mattin zozo zerran.
Esango al zenuke hamar aldiz nahastu gabe???
17.- Uretan plisti – plasta
txetxea babitu,
lau patan piti – pata
papatak pututu.
18.- Ziri txuri sartu zuri,
zuri sartu ziri txuri.
19.-Urrezko harri bakarra
lapurrak harrapatu
eta arin – arin urrun eroan.
20.- Lehoiari leihoa hautsi zaio,
eta ez leihoari lehoia.
21.- Iki,
iki – mili,
mili – kili,
kili – klik,
ikimilikiliklik.
22.- Zorro batean
bost hatz hotz
edo bost hatz huts.

23.- Bitxilore lore bitxi,
Patxi pitxi bitxilore
batzen biltzen zortzi lore.

24.- Ezetz errepikatu honako abizen luzea!?
Iturriberrigorrigoikoerrotakoetxea
25.- Zurezko zubi azpian
zazpi zorri zahar
zirri – mirri sarri.
26.- Gustabo Gastiain
gaztearen astoak
astiro zekarren
aztiak ahazturiko eztia.
27.- Goiko kale arkepeetan
Kukuak kuku,
Haurrak kaka
Eta oilarrak kukurruku.
28.- Iker ankerraren
aker okerrak
ezkerreko hanka
okerturik dakar.
29.- Erripazuloagako suzko zezenak
adar ederrak ditu
eta zuzen – zuzenak.
30.- Tza, tza tza
pasatzen dut erratza.
Tze, tze, tze
gela nago garbitzen.
Tzi, tzi, tzi
mantala dut jantzi.
Tzo, tzo, tzo
zikindu nintzen atzo.
Tzu, tzu, tzu
dantzan tzun pan tzun!

31.- Marigorringo
txurigorringo,
bihar eguzkia ala
euria egingo?
32.- Kokomiko, kokomiko
Geldirik hor mutiko.
Kokomiko, kokomiko
Hondatuta betiko!!!
33.- Akerrak adarrak okerrak ditu
adarrak okerrak akerrak ditu
adarrak akerrak okerrak ditu
okerrak adarrak akerrak ditu.
34.- Axala – maxala mantalin
kipula – tipula kattalin
kixkiti – kaxka kaxkatero
tortila – mortila kozinero.
Mistika – mastika ñan
ogia, tortila, pastela … jan
arrat eta zurrut
parrat eta purrut!!!
35.- Xipi – xapi, katua
katu madarikatua
tripa dauka puztua
jan didalako
jan didalako
haragi gixatua.
xipi, xapi, katua
katu madarikatua!!
36.-Kamamila
mantzanila
mendian gabiltza
bila eta bila.
Hara hemen zerbait
biribil – biribila!
Zer ote da?
Zer ote da?
Behi baten
kaka pila!

37.- Hitzaren giltza
hitzaren giltza
ahoa ireki eta
elkarrekin mintza!!
38.- Entzun erantzun
entzun erantzun
barnean kanpoan
Hitzak oihartzun!
39.- Mari Bekain
Mari Bekain
ohetik jaikita
begiak apain!!
40.- Tantarik tanta
euriak kanta
hodeia zutik eta
erreka etzanda!
41.- Txokolo mokolo txingo
txingola mingola txango
txankala mankala zart
zankulu zinkulu zirt!!
42.-Saldaren ondoren
sardina erreta,
sardinen ondoren
sagarren konpota:
Orain lotara noa
bapo asetuta!
43.- Zubirik zubiri,
zazpi zaldi,
zubirik zubiri
Zaldibitik!
44.- Zu Susana Zubi zara.
Izena Susana eta abizena Zubia.
Zu Susana Zubia zara
Eta Itsasondon bizi zara!

45.- Sei sisa horixka ziren
sorginak egosiak,
sei sisa horixka ziren
basotik ekarriak!
46.- Han goian,
balkoian
Idoia.
Hor bertan
kartetan
don Beltran.
Hementxe,
Matilde
eta Mertxe!
47.- Gotzonek galtza beltzak jantzi ditu.
Non dira Gotzonen galtza beltza?
Gotzonek soinean ditu galtza beltzak,
Gotzonek galtza beltzak jantzi ditu!
48.- Olagarroaren erro errea
Larra errean gora!!!

49.- Baleak Baleagara zerbait daroa:
badaroa, berea daroa;
baba errea ahoan daroa!

50.- Baga, biga, higa,
laga, boga, sega
zahi, zohi, bele,
harma, xixpa, tiro, punp!!!

51.- Sanson zein zan?
Sanson, Sanson zan!
Eta Sanson, Sanson ez bazan
Sanson zein izango zan?
Sanson, sanson ez bazan
ez zan Sanson izango!

5.2.- IGARKIZUNAK
1. Ttipi-ttapa dator,
Ttipi-ttapa doa.
Ahunm txankarren gainean
egiten du txangoa.

10. Kotoiak zeruan,
Malkoak barruan,
orratz batez zulatuta
Euria goian-behean.

2. Esnatzen denean
jartzen da sutan,
herensuge bat
ote du barruan?

11. Zer dago aldapeko
sagarraren adarraren
puntaren puntan?

3. Txirrin-txirrin,
eskuan hartu
eta hitz egin.

12.Arroparen aldapak
zelai bihurtzen ditu
Eta mendiak lautada.
Burua pentsatzen jarii
eta zer den igarri.

4. Zezenak dittu
eta ez dira adarrak,
zer ote dira?
5. BI nini txiki,
bi leiho biki,
batzuetan itxi,
besteetan ireki.
Zer den, nork daki?
6. Pipari dario,
tximiniari dario,
inori ez diotso
irteeran adio.
7. Etxearen begi,
argiaren biltegi,
preso
igar ezazu eta segi.

8. Igarle kuttuna,
eman erantzuna:
zein da munduan dagoen
bertsotrik handiena?

13. Hunkipenak eta penak
egietara daramatzaten
urezko perla gardenak.
14. Azpilak eta sakonak
Asko ditu nire amonak;
Sakonak eta azpilak
Etxean dauzkagu pilak.
15. Mi, fa, sol, si:
motxila musikari;
Do, la, re, do:
aurrean jotzeko.
16.Tripan

daramagu

Eta aske uztean,
tuturututu,
turuta jotzen du.

17. Letrarik jatorrena
Guardasolaren kirtena
Zein da nire izena?

9. Bi anaia biki,
handi edo txiki,
azpian bi zenbaki;
umetan ase,
zaharretan gose.
19. Sekulan ez zaio
gero,
gurpilik zulatzen,
dena;
eskailera gainean
ongi da moldatzen
20. Asko deanes gero,
gehiago
lau begi dauka,
lau hanka
eta burua bero.
Zer da?
21. Etxean edukitzeko zikinegia,
tripero,
besoetan hartzeko lodiegia;
ahatea
guk berari pentsua,
berak hurí haragia.
Ezetz igarri animalia!
22. Estera sartzerakoan
behera
dugu zapaltzen;
etxetik irtendakoan
dugu zapaltzen:
eta berak “ongi etorri”
hurí beti esaten.

18. Arian-arian
jostorratzaren isatsa;
arian-arian
Konpondu du galtza.
27. Txipiroiak jan eta
platerean

gelditzen

musikarientzat, ordea,
dantza baten izena.
28.Bi

begiak

baino

ikusten dute lauk,
hobeto antzemangonauzu
Igartzen baduzu hau.

29.

Esan,

igarle

zer bihurtzen da
lehena eta mutua
Jan eta gero?

30. Beti gora eta
eta ez da marea,
beti gora eta behera,
peoien soka luzea.

23. Kotxea erosi bai,
baina ez zuk;
kotxea erosi bai,
baina ez nik;
eroslearen izena
jakin nahi baduzu,
egun;
igarkizun honetan
justu,
aurkituko duzu.
mutu.

31. Ateen zaintzaile,
oinen garbitzaile.
Ezetz igarri, igarle!

24. Sistole, diastole,
sistole, diastole,
gorputzaren erlojua
dabilen seinale.
Zer da, igarle?

33. Txirristatik behera
orpoak txirrist;
txirrist eta txirrist,
oinak zapatetan
satzen dizkit.

25. Botilak gorputza,
eta
gorputzak lepoa,
dira,
lepoak ahoa,
ahoak…
Zer du ahoak?
zaldun.

34. Berrogei dira guztira

32. Hogeita zazpi lagun
elkarrekin
gau
eta
hogeita

zazpi

lagun

Hogeita zazpi eta bat

kartoizko jauregian bizi
berrogei, berrogei,
berrogei lagun,
Lau errege eta lau

26. Kilometro asko darama azpian
eta kilo asko gainean.
Ezetz igarri lehenengoan!
36. San Joanetan kuku,
San Pedrotan mutu,
txoriaren izena
izena,
arestian aipatu.

35. Letra baten izena
Eta nafar dantzarena.
Zein da nire izena?
46. Gora behetik
eta goitik txirrist,
zein den nire

37. Letra baten izena
eta nafar dantzarena.
txapela?
Zein da nire izena?

47. Zer dela eta zer dela
Lapikoaren

Nork esango dit?

38. Musikagailuaren alboetan
du
bi belarri antzeko;
badakizu zertarako?
Musika ondo entzuteko.
39. Bere gainean ibili eta
zer dela
zipitzik esan barik,
oinezkoak jaten dizkit.
garbitzen dituena?
40. Mutur batean
esku bat jiraka;
gainean;
beste muturrean
beste esku bat biraka,
elkarren antza.
eta ni salto-saltoka.
Nire izena da...
41. Bizikletaz joaten da
gurpiletik
gurpil biak mugituz batera;
bere onetik atera
eta ezin jarri aurrera.
42. Zurezko gorputz borobila,
eta barrruan sagardo pila;
zurezko gorputz borobila,
eta jendea sagardo bila.
43. Zorro berde batean
ilaran hainbat anaia,
denak elkarren ondoan
noiz aterako dituzten zain.
44. Azkenean bigarren,
Ezetz igarri zer den!
45. Kulunka egiten duen aulkia,
lau hanka ditu eta
hanken azpian, eskiak.

48. Ezkata ugari
baina ez da arraina;
korroa apaina du,
Ez da erregea baina.
49. Zer dela eta
bera jan ahala,
Hortzak

50. Bost lagun dantzan
larruzko
opilaren
bost lagun dantzan
eta
bostek
Hiru, bat, bi,
zer ote opil hori?
51.

Kotxeko

zein da gutxien
gastatzen dena?
Ezetz jakin erantzuna!

ERANTZUNAK

1. Ehunzangoa
2. Sumendia
3. Telefonoa
4. “z” edo “e” letrak
5. Begiak
6. Kea
7. Leihoa
8. Unibertsoa
9. Oinetakoak
10. Hodeiak
11. n
12. Plantxa
13. Malkoak
14. Platerak
15. Eskusoinua
16. Puzkerra
17. j
18. Haria
19. Trena
20. Ardoa
21. Txerria
22. Lanpasa
23. Ibai
24. Bihotza
25. Tapoia
26. Oinetakoa
27. Saltsa
28. Betaurrekoak
29. Atea
30. Txirrita
31. Aza
32. Alfabetoa
33. Oinetakoak sartzeko
34. Kartak
35. Kukua
36. Ipurtargia
37. Bafleak
38. Bidea
39. Sofa

46. Estalkia
47. Anana
48. Sagarra
49. Panderoa
50. Ordezko gurpila
51. Izarrak

40. Katea
41. Upela
42. Ilarrak
43. z
44. Kulunkaulkia
45. Txirrista

5.3.- IRAKURKETA TEKNIKAK
HELBURU OROKORRAK
♦ Blokeoen murrizketa eta irakurketa erlaxatu eta erosoa lortu.

HELBURU ZEHATZAK
♦ Testu baten aurrean norberarengan konfidantza lortu
♦ Puntuazio, entonazio eta ahots-inflexio egokien egokitzapena lortu.

ARIKETAK
♣ Fonemen irakurketa
♣ Silaben irakurketa
♣Hitzen irakurketa
♣ Esaldien irakurketa xuxurlatuz poliki-poliki ozenki irakurtzen bukatu arte
♣Aldi bereko irakurketa: ikasle eta logopedak batera irakurtzen hasten
dira. Piskanaka logopedaren ahotsa, tonua gutxitzen joango da. Azkenik
ikaslea bakarrik irakurtzen geratu arte.
♣ Belarriak estaliz irakurri
♣ Hortzak elkarturik mantendu eta irakurketa landu
♣Esaldien irakurketa, etenak eginez, erritmoa landuz gero puntuazio
ikurretara egokitzeko: hitz bakoitzeko (ez silaba) golpe, txalo edo gorputz
mugiomenduekin lagunduz (adibidez boligrafoarekin mahaian golpeak
emanez).
Distrakzio estrategia bat da.
♣ Esaldien errepikapenak
♣ Entonazioa eta pausen gehiegizko irakurketa piskanaka modu egokira
iritsiz.
Puntuazio, entonazio eta inflexio puntuei egokitutako irakurketa
♣ Arnasketan oinarritutako irakurketa
♣ Keinu bidezko irakurketa
♣ Testu baten irakurketa landu: eztabaidatu eta ondorioak atera
♣ Puntuazio, entonazio eta inflexio puntuei egokitutako irakurketa
♣ Antzerki laburrak egin entonzio eta inflexioak lantzeko

METODOLOGIA
•
•
•
•

Zati txikiak irakurri: adb: bi esaldi
Ulertu duen baieztatzeko irakurritakoa kontatu
Esaldi bakoitza esan aurretik pentsatu
Metodo guztietatik ikasleari hobeto datorkiona landu

5.3.1IRAKURKETA
..........

ERRITMOAREKIN

Fonemak
Silabak
Hitzak
Esaldiak
Testuak

FONEMEN IRAKURKETA

HIZKIAK IRAKURRIZ

•

a

Hizki hauek astiro-astiro irakur itzazu. Hasieran hizkiak aurrean
dituzula eta gero begiratu gabe, ea gogoratzen dituzun.
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HIZKIAK IRAKURRIZ
•

Hizki hauek astiro-astiro irakur itzazu. Hasieran hizkiak aurrean
dituzula eta gero begiratu gabe, ea gogoratzen dituzun.
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SILABAK IRAKURRIZ
•

Silaba hauek astiro-astiro irakur itzazu. Silabak aurrean dituzula eta
ondoren lerroka ea gogoratzen dituzun.
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SILABAK IRAKURRIZ
•

Silaba hauek astiro-astiro irakur itzazu. Silabak aurrean dituzula eta
ondoren lerroka ea gogoratzen dituzun.
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•

Silabak idatzi eta astiro-astiro irakur itzazu gero. Silabak aurrean
dituzula eta ondoren lerroka ea gogoratzen dituzun.

•

Silabak idatzi eta astiro-astiro irakur itzazu gero. Silabak aurrean
dituzula eta ondoren lerroka ea gogoratzen dituzun.

HITZAK IRAKURRIZ
•

Hitz hauek astiro-astiro irakur itzazu. Hitzak aurrean dituzula eta
gero begiratu gabe ea gogoratzen dituzun.
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HITZAK IRAKURRIZ
•

Hitz hauek astiro-astiro irakur itzazu. Hitzak aurrean dituzula eta
gero begiratu gabe ea gogoratzen dituzun.
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HITZAK IRAKURRIZ

•

Hitz hauek astiro-astiro irakur itzazu. Hitzak aurrean dituzula eta
gero begiratu gabe ea gogoratzen dituzun.
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HITZAK IRAKURRIZ
•

Hitz hauek astiro-astiro irakur itzazu. Hitzak aurrean dituzula eta
gero begiratu gabe ea gogoratzen dituzun.
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HITZAK IRAKURRIZ
•

Hitz hauek astiro-astiro irakur itzazu. Hitzak aurrean dituzula eta
gero begiratu gabe ea gogoratzen dituzun.

marigorringo armiarma

metodologia

arnasketa

zientzilari bizimodua

ondorioak asteburua

mendigoizale kanpadenda lasaitasun
beldurgarria

ulertezin sendagile estralurtarrak mugimendua

Ipurtargia
sagardotegia

matsinsaltoa

garrantsitsua

ESALDIEN IRAKURKETA
Irakurketa xuxurlatuz
•
•

Soinuak ongi ahoskatuz irakurri behar da, poliki eta argi.
Esaldi hauek xuxurlatuz irakur itzazu:

- Umeak bazkaria prestatzen ari dira
- Mikelek txapela darama
- Mirenek betaurrekoak daramatza
- Ume hauek anai arrebak dira eta bazkaria prestazen
ari dira.
- Josuk txapela darama eta betaurrekoak ere bai.
- Leirek betaurrekoak daramatza
guztietatik ahizpa nagusia da.

eta

- Neska hauek lagunak dira
- Batek Naiara du izena eta besteak Josune
- Amaiak aterkia darama
- Bi neska hauek lagunak dira eta euripean
jolasean dabiltza.
- Hirunek liburuak besapean daramatza

→

Berriro irakur itzazu esaldiak, baina oraingoan ozenago.

anai-arreba

ESALDIEN IRAKURKETA
Irakurketa xuxurlatuz

•

Esaldi hauek xuxurlatuz irakur itzazu:

- Ume honen izena Jon da.
- Itsaso eta Izaskun lagun minak dira.
- Nire ama eskulanetan ez da batere iaioa.
- Eskolako lanak ondo xamar egiten ditut.
- Gehien gustazen zaidana, lagunekin jolastea da.
- Zortzi urte ditut eta oso jatorra naiz.
- Korrika egitea gustuko dut.
- Nire gurasoek bakarrik ulertzen dituzte nire hitzak.
- Etxean zure aspaldiko argazki bat aurkitu dut.
- Koltsoneta desargetu zen olatuen artean.
- Euria ari duenez etxera joan behar duzu.

→

Berriro irakur itzazu esaldiak, baina oraingoan ozenago.

ESALDIEN IRAKURKETA
Irakurketa xuxurlatuz

•

Esaldi hauek xuxurlatuz irakur itzazu:

- Gaur eguzkia dago.
- Denen artean bakarneren ipuina kontatuko duzue.
- Xixarea sugeak jan zuen.
- Gaur kolore askotako txori bat ikusi dut.
- Laguna jaiki zen eta parrandan joan ziren biak.
- Txakurra sorgin gaiztoa bihurtu zen.
- Txoriari luma guztiak erori zaizkio.
Telebistakoek
gertatutakoa.

laster

jakin

zuten

Oihaneri

- Arrantzaleek debekatuta daukate untzian erretzea.
- Martxel marinel zahar eta jakintsua da.

→

Berriro irakur itzazu esaldiak, baina oraingoan ozenago.

ESALDIEN IRAKURKETA
Irakurketa xuxurlatuz

Esaldi hauek xuxurlatuz irakur itzazu:

- Ikastolan alarma jo eta argiak itzali dira.
- Nire bizilaguanari belarri-bakar deitzen diote.
- Eskolatik irtendakoan musika eskolara noa.
- Haize egunetan kontuz ibili behar dugu.
- Aitona korrika hasi eta lurrera erori da.
- Beharbada ez dugu berriz elkar ikusiko.
- Amonak eskobilarekin gozoa igurtzen du.
- Haizea altsatu zenean txapelik gabe geratu nintzen.
- Maitagarriak haur jaioberrien etxeetara joaten dira.

→

Berriro irakur itzazu esaldiak, baina oraingoan ozenago.

TESTUAK IRAKURRIZ

•

Belarriak estali itzazu eta irakurri honako testua:

INPRENTAZKO LETRA

Aspaldi, liburuak eskuz idazten ziren eta orainarte irakurri
duzuna bezalaxe geratzen ziren gutxi gora-behera. Oso liburu gutxi
zeuden, oso politak ziren, eta pertsona batzuek bakarrik zekiten
irakutzen.

Geroxeago, gizon azkar eta argi batek imprenta
asmatu zuen: lehendabizi egurrezko letra batzuk
prestatu zituen, hauek hartu, tintatan busti eta flap!,
kolpe bat eman eta paperean marraztuta geratzen ziren.
Geroxeago makina bat asmatu zuen eta oso azkar idaztea
lortu zuen.

Handik aurrera errazago egiten zituzten
liburuak, askoz gehiago idazten zituzten eta ia
denek ikasi zuten irakutzen, zeuk egin duzun
bezalaxe.

TESTUAK IRAKURRIZ

•

Belarriak estali itzazu eta irakurri honako testua:

Zuhaitza eta txoria

Negu hartan elur asko egin zuen eta lurra
elurrez estalita zegoen. Txori gaizoak larri
zebiltzan babeslekuren baten bila. Zuhaitz baten
adarrera joan zen txori bat eta honela hasi
zitzaion hizketan zuhaitza:
- Txoria nola biziko zara neguanb gaude
eta! Hil egingo zara. Zatoz nire
hostoetara, nik babestuko zitut eta ez
zara hotzak akabatuko.
- Baina zu, zuhaitza, gero batere hostorik
gabe geratuko zara.
- Ez, niri hosto piska batzuk geratuko
zaizkit, ez dizkit denak hotzak kenduko
eta haizeak eramango.
Orduan txoria zuhaitzera joan zen eta
han igaro zuten biek negua elkarren babesean.

TESTUAK IRAKURRIZ
•

Belarriak estali itzazu eta irakurri honako testua:

Eskakizun eguna ospatu zen igandean
Urtero bezala, basoko animalia guztiak bildu
ziren atzo Maitagarri erreginarekin eskakizun
eguna ospatzeko.
Giro alaian hurbildu ziren hara eta, jakina
denez, kazetariok ez gintuzten bileran onartu.
Aurtengo batzarra azken urteotako luzeena
izan zen, baina honen arrazoia ez da jakitera
eman.
Hasi eta ordubetera oihu batzuk entzun ziren.
Bilera amaitutakoan, lehoiari galdetu eta honela
erantzun zigun han geunden kazetarioi: “Gure
erreginak, beti bezala, gure eskakizunak entzun
eta bete ditu. Ez dago besterik”

→

Nola sentitu zara?
Ulertu al duzu irakurritakoa?

TESTUAK IRAKURRIZ

•

Belarriak estali itzazu eta irakurri honako testua:

Maitagarriren basoan

Joan zen igandean, goizeko hamarrak aldera, oso orein
bereziak ikusi zituen lekuko batek, egunkari honetako kazetari
batek jakin duenez.
Maitagarriren eskakizun eguna ospatu zela eta han zegoen
gure lekukoa. “Sarreran nengoen eta bi ordu pasatu ondoren,
orein hegadun bi ikusi nituen. Bai, hego luzeak zituzten naiz eta
ez erabili hegan egiteko”.
Karmele otsoa zoologoarekin harremanetan jarrita, honela
esan sigu: “Nire ustez hau ezinezkoa da, Maitagarriren basoan
inoiz ez da izan horrelako animaliarik”.

→

Nola sentitu zara?
Ulertu al duzu irakurritakoa?

TESTUAK IRAKURRIZ

•

Belarriak estali itzazu eta irakurri honako testua:

Zomorroak

Munduan zer dago gehien? Pertsonak, txakurrak ala
inurriak?
Ba, nahiz eta gezurra irudituko zaizun, inurriak dira gehien
dagoena, baita txakurrak eta pertsonak bilduta baino gehiago
ere.
“Zomorroak, AJ! Zertarako balio dute?” – esango duzue. Ba,
uste duzuna baino gauza gehiagotarako!: Zomorroak oso
garrantzitsuak dira Lurra osasuntsu edukitzeko. Izan ere,
pertsonoko ezin izango ginateke haiek gabe bizi.

→

Nola sentitu zara?
Ulertu al duzu irakurritakoa?

TESTUAK IRAKURRIZ

•

Belarriak estali itzazu eta irakurri honako testua:

Otso Lasai hil zen atzo
Ardien laguna zen otsoa hil zen atzo. Otsoa, egunero
bezala, ardiekin jolastera hurbildu zen; denek baitzekiten otsoa
landarejalea zela eta ardikia ez zitziola gustatzen.
Beste artalde bateko aharito maltzur bat agertu zen
bisitan eta, otsoa ikustean, topeka hasi zitzaion. Topekada batez
otsoa lurrera bota eta bertan utzi zuen. Ospitalera ailegatu
zirenerako otsoa hilda zegoen.
Bihar arrtsaldeko bostetan artaldeko lagunek omenaldia
egingo diote ardien laguna izan zen otso bakarrari.

→

Nola sentitu zara?
Ulertu al duzu irakurritakoa?

TESTUAK IRAKURRIZ

•

Irakur itzazu ondorengo testu laburrak hortzak elkartuz:

Animalia ezagunak

Amaren atzetik doaz ahatakumeak kua kua aurkitu nahirik igeri
egiteko putzua.

Laster lagunduko dizut lanean zuri esaten dio moxalak bere ama
behorrari.

Tristea baina indartsua da astoa zama handiak garraiatzeko oso
iaioa.

Oilarra aurkitu beharko du oiloak gero jaioko baitira txita
txikitxoak.

→ Zer moduz atera zaizu?
Zaila iruditu al zaizu?

TESTUAK IRAKURRIZ

•

Irakur itzazu ondorengo testu laburrak hortzak elkartuz:

Animalia ezagunak
Ardiei moztu egiten zaie ilea gero egiteko jantzi dotorea.
Baserritarrak jetzi egiten dio esnea behiari ondo garbitu eta
edaten emateko guri.
Aurrean aurkitzen duen guztia jaten du txerriak horregatik
hazten dira hain pottolo eta handiak.

Arangorriak buru haundia du gangar arntzadunekin.
Papar-hegatsek eta sabelekoek pozoia dute, eta bere ziztada oso
mingarria izaten da. Arrangorriaren ezkutatze modua ezin hobea
da.

→ Zer moduz atera zaizu?
Zaila iruditu al zaizu?

TESTUAK IRAKURRIZ
•

Irakur itzazu ondorengo testu laburrak hortzak elkartuz:

Animalia ezagunak
Igela ur geza eta baretsuetan bizi ohi da (urmael, idoiak), eta bai
errkatxo eta landaretza ugari duten ibaietan.
Euliak, eltxoak... jaten ditu.
Neguan lokatzean ezkutatu eta lotan geratzen da.
Barraskiloak oskol babesgarria du, eta bertan ezkutatzen da
neguan eta lehorteetan. Giro hezeetan bizi ohi da.
Sarritan, kale handiak egiten ditu baratze eta lorategietan.
Tximeleta beldarraren itxuraldaketaren ondorioa da.
Lore-nektareaz elikatzen da.
Hego koloretsuak ditu, guztiz ikusgarriak.

→ Zer moduz atera zaizu?
Zaila iruditu al zaizu?

ESALDIEN IRAKURKETA

•

Irakur itzazu esaldi hauek hitz bakoitzean txalo bat emanez:

♦ Neskatila hau Nagore deitzen da.
♦ Nagoreri ordenagailua asko gustzen zaio.
♦ Nagorek ordenagailuaren teklatuarekin idazten
du.

•

Esaldien hitzak azpimarratu eta txaloen laguntzaz ahoskatu itzazu.

♣ Olatz, Leire eta Amaia ikaskideak.
♣ Beraiei ordenagailua asko gustatzen zaie.
♣ Hirurak talde lan bat egiten ari dira.
♣ Mikel zutik dago bere lagunei begira.

ESALDIEN IRAKURKETA

•

Esaldien hitzak azpimarratu eta txaloen laguntzaz ahoskatu itzazu.

♣ Joana bere lagun felixekin hitzegiten ari da.
♣ Joana eta felix gela berdinera doaz.
♣ Bihar matematikako azterketa daukate.
♣ Eta etzi ingelerakoa iznago da.

∇ Josu aspertuta dagoela dirudi.
∇ Lagunduko dion lagun baten zain dago.
∇ Bihar saskibaloiko partida bat ikustera joango da.
∇ Josuri kirol asko gustazten zaizkio.

∗
∗
∗
∗

Enara margolari ona da.
Orain hizki batzuk marrazten ari da.
Margotzen ari den hizkiak a, r eta t dira.
Bere lanerako pintzela erabiltzen du.

ESALDIEN IRAKURKETA

•

Esaldien hitzak azpimarratu eta txaloen laguntzaz ahoskatu itzazu.

Olaia, Jone eta Irati pilotarekin jolasten daude.
Hirurak ongi pasatzen ari dira.
Olaiak pilota bota dio iratiri
Jone makurtu eta pilota hartu dio Iratiri.

≈≈≈≈≈≈≈≈

Maria, Xabi eta Naroa sandia jaten daude.
Sandia erditu eta zati batzuk egin dituzte.
Oraindik sandia asko geratzen zaie jateko.
Seguruenik erdia biharko gordeko dute.
Hirurei fruta asko gustzen zaie, bereiziki sandia.

IRAKURKETA............. ERRITMOAREKIN
Kolpe bidezko irakurketa

• Esaldien hitzak azpimarratu itzazu, iztarrean kolpeak
emanez.

Ane eta Jokin paperezko itsasuntziak egiten ari
da
Jokin itsasuntziak egiteko paperak tolesten oso
trebea da
Denbora gutxian lau itsasuntzi egin dituzte
Anek Jokini itsasontzi handiago bat egiteko
esan dio
Jokinek horretarako paper handiagoa behar
duela erantzun dio

IRAKURKETA............. ERRITMOAREKIN

•

Hitz hauek erabiliz asmatu itzazu esaldiak:

telebista

gorria
eskola

hegazkina

karramarroa

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________

lainoa
autobusa
oporrak

irabazi

aterkie

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

IRAKURKETA............. ERRITMOAREKIN

•

Hitz hauek erabiliz asmatu itzazu esaldiak:

hondartza
Euria
ospitala
Edalontzia
Baserria

____________________________________
_________
____________________________________
_________
____________________________________
_________

IRAKURKETA............. ERRITMOAREKIN

•

Hitz hauek erabiliz asmatu itzazu esaldiak:

gaztelua
arropa
jostailuak
mermelada
dantzariak

____________________________________
_________
____________________________________
_________
____________________________________
_________
____________________________________

IRAKURKETA............. ERRITMOAREKIN

•

Hitz hauek erabiliz asmatu itzazu esaldiak:

jaialdia
zikoina
egurra
anbulantzia
mahaia

____________________________________
_________
____________________________________
_________
____________________________________
_________
____________________________________
_________

IRAKURKETA............. ERRITMOAREKIN

•

Irakur itzazu esaldi hauek hitz multzo bakoitzeko txalo bat emanez.

℘ Etxea txikia da.
℘ Egurrezko etxea oso txikia da.
℘ Etxea nahiko handia da.
℘ Xabiren etxea nahiko handie da.
℘ Gazteluak urte asko ditu.
℘ Gazteluak ate bat eta bi dorre ditu.

→ Zer moduz atera zaizu?
Saiatu zaitez berriro.

IRAKURKETA............. ERRITMOAREKIN

•

Irakur itzazu esaldi hauek hitz multzo bakoitzeko txalo bat emanez.

℘ Ikusi duzu egin duzuna?
℘ Ikusi duzu egin duzuna?
℘ Ikusi duzu egin duzuna?
℘ Nor izan da?
℘ Nor izan da xalatue?
℘ Nor izan da xalatue?
℘ Nork bota dit elurrezko bola?
℘ Nork bota dit elurrezko bola?

→ Zer moduz atera zaizu?
Saiatu zaitez berriro.

IRAKURKETA............. ERRITMOAREKIN

•

Irakur itzazu esaldi hauek hitz multzo bakoitzeko txalo bat emanez.

℘ Bi txakurrek jolastu nahi dute
℘ Bi txakurrek jolastu nahi dute
℘ Mutilak txakur handia eusten du
℘ Mutilak txakur handia eusten du
℘ Mutilak bere txakurra eusten du txikiari
ez zirikatzeko
℘ Mutilak bere txakurra eusten du txikiari
ez zirikatzeko
℘ Mutilak bere txakurra eusten du txikiari
ez zirikatzeko
℘ Neskatzxak bere txakurtxoa eusten du ez
ikaratzeko

→ Zer moduz atera zaizu?
Saiatu zaitez berriro.

ESALDIEN ERREPIKAPENAK

• Irakasleari entzundakoesaldiak errepikatu:

Hanburgesak oso gustukoak dira
------------------------------------Gazta ere asko gustatzen zait
-----------------------------------Bi xerra haragi handi jan nituen
---------------------------------------Arraina oso osasungarria da
--------------------------------Frutek bitamina asko dauzkate
------------------------------------

→ Azpimarratuta dauden hitzekin beste esaldi batzuk egin

ESALDIEN ERREPIKAPENAK

• Irakasleari entzundakoesaldiak errepikatu:

Ogia oinarrizko janaria da
------------------------------Txokolatezko izozkia gustuko dut
-------------------------------------Marrubizko pastela oso goxoa dago
----------------------------------------Egunero esnea hartzea beahrrezkoa
---------------------------------------Kafea ez dut gustuko
--------------------------

→ Azpimarratuta dauden hitzekin beste esaldi batzuk egin

ESALDIEN ERREPIKAPENAK

• Irakasleari entzundakoesaldiak errepikatu:

Gure gelakideak triste daude
---------------------------------Amonak bere ilobari musu eman dio
------------------------------------------Familiak bazkari dotore batekin ospatzen ditu
gabonak
--------------------------------------------------------------Nire bi laguank hasarratu egin dira
--------------------------------------------Aitonak amonaz maiteminduta dago
-----------------------------------------

→ Azpimarratuta dauden hitzekin beste esaldi batzuk egin

ESALDIEN ERREPIKAPENAK

• Irakasleari entzundakoesaldiak errepikatu:

Ume hauek txakurrekin jolasten daude
--------------------------------------------Ikastolako irakasleek bazkaria prestatuko dute
----------------------------------------------------Amona eserlekuan lo geratu da
-------------------------------------Aitonari ipuinak kontatzea gustatzen zaio
-----------------------------------------------Umeek antzerkia egingo dute herrriko plazan
----------------------------------------------------Inauteriak datoz eta mozorroa egingo dugu
--------------------------------------------------

→ Azpimarratuta dauden hitzekin beste esaldi batzuk egin

5.3.2-PAREKAKO IRAKURKETA

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

ESKOLA MUNDUAN
Tantzaniako eskolak oso bereziak izaten dira. Goizetan, umeek
irakurtzen eta idazten ikasten dute maisuarekin. Eta arratsaldeetan, lurra
lantzen eta buztinezko ontziak egiten ikasten dute herriko gizon
zaharrekin. Tantzaniako umeak benetako artistak dira!!
Australia oso lurralde handia da eta familia asko herrietatik urrun
bizi dira. Eta beren umeak ezin dira eskolara joan, noski. Horregatik, ume
horiek irratiz esplikatzen ditu gauza guztiak eta, horrela, umeek etxean
ikasten dute lasai-lasai.
Txinako ume asko eskolara bizikletaz joaten dira. Batzuek berrogei
kilometro egiten dituzte bizikletaren gainean. Eta eskolara heldu eta gero,
ikasle guztiek gimnasia egiten dute jolaslekuan. Ikasle txinatarrak oso
nekatuta egoten dira estola hasi baino lehen!

Irakur ezazu irakaslearekin batera.
TELEBISTARI BURUZ
Telebista gauza handia da. Baina, gauza guztiek bezala, telebistak ere
alde onak eta alde txarrak ditu. Hona hemen batzuk:

ALDE ONAK

Telebista ikustea oso interesgarria da. Telebistan urruneko lekuak,
jendeak eta gauzak etxean ikusi ahal ditugu.
Telebista entretenigarria da. Telebistak denbora pasatzen laguntzen
du.
Zuretzat orain Euskal Telebista ikustea oso komenigarria da. Horrela,
zure euskara ondo pasatzeko erabili ahal duzu.

ALDE TXARRAK

Telebista gehiegi ikustea ez da oso egokia. Azkenean, berak hitz
egiten du eta guk isilik egon behar dugu.
Telebistan kirola ikustea ondo dago, baina askoz hobeto dago zuk
zeuk kirola egitea.
Zapping – a gelditu gabe egitea ez da ona. Azkenean, nekatu eta
zoratu egiten zara.

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

AGURTZEKO ERAK MUNDUAN
Munduan herri asko daude eta herri horietan oso ohitura desberdinak
daude, noski. Esate baterako, jendea agurtzeko moduak oso desberdinak
dira lurralde batetik bestera.
Japonian, adibidez, jendeak burua makurtzen du, adiskideak
agurtzeko. Batzuetan, bi lagunek batera makurtzen dute burua eta
kaskarreko galanta hartzen dute!
Indian, ordea, jendeak eskuak otoitz egiteko moduan ipintzen ditu,
adiskideak agurtzeko. Agurretan ere Indiano jendea oso lasaia da.
Frantzian, bestalde, jendeak bi musu emateko ohitura du, adiskideak
agurtzeko. Hala ere, askotan ez dute jakiten non eman lehen musua:
ezkerreko masailean ala eskuinekoan.
Alaskan, eskimalek agur bitxiagoa erabiltzen dute: bi lagunek
sudurrak igurzten dituzte elkarren kontra. Jakina, han hotz handia egiten
du eta horrela sudurra berotzen dute!

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

TRENAREN HISTORIA
1825. urtean, lehen trena sortu zen. Tren honek ordubete behar zuen
25 kilometro egiteko.
1830. urtean, Rocket lokomotorea asmatu zen. Tren honek ordu
batean 56 kilometro egiten zituen.
1868. urtean, Pullman trena asmatu zen. Tren hartan kafetegia eta
oheak zeuden.
1879.urtean, Siemens tren elektrikoa asmatu zen. Tren honek ia ez
zuen kerik botatzen.

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

ANTZINAKO DENBORETAN
Antzinako denboretan, Lurraren gainean ez zegoen zubirik ibaiak
pasatzeko. Biderik ere ez zegoen mendietara igotzeko. Eta aulkirik ere ez
zegoen jendea lasai esertzeko.
Antzinako denboretan jendeak ez zuen zapatarik oinean minik ez
hartzeko. Eta betaurrekorik ere ez zuen gauzak hobeto ikusteko. Gainera,
umeek ez zuten baloirik futbolean jolasteko!
Antzinako denboretan, Lurraren gainean ez zegoen ez surik, ez
lapikorik, makarroiak berotzeko. Egia esan, denbora haietan makarroirik ere
ez zegoen. Denbora haietan, ez zegoen ezertxo ere.
Baina antzinako denboretan, gizonak eta emakumeak bizi ziren
Lurrean. Gizonak eta emakumeak lanean hasi ziren eta gauza piloa asmatu
zuten. Hala ere, oraindik gauza asko asmatu gabe daude. Hasiko gara
lanean?

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

LANBIDE ZAHARRAK
Ez dakizu zein lanbide aukeratu? Ni gauza batez ziur nago: olagizona,
talaiaria edo sardinketaria ez zara izango. Jakina, lanbide horiek aspaldian
desagertu ziren eta.
Olagizonek Euskal Herriko mendietako burdina lantzen zuten.
Lehenik, burdina sutan berotzen zuten eta gero, mailu handi batez burdina
hori tiriki – tauki, tiriki - tauki moldatzen zuten. Nolako beroa eta nolako
zarata!
Talaiariak mendi baten gainetik itsasora begira egoten ziren, arrainak
nondik agertuko. Arrainak ikusi eta gero, herrian abisua ematen zuten eta
arrantzaleak itsasora irteten ziren, arrain haiek harrapatzera.
Sardinketariak arrain – saltzaile bereziak ziren. Arraina buru gainean
eramaten zuten, saski baten barruan, eta herriz herri ibiltzen ziren arraina
saltzen. Eta kale guztietan Sardina freskueeee!! Oihukatzen zuten.
Zer? Lanbide gogorrak, ezta?

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

KORRIKA ETA BULTZAKA
Jokatu duzu inoiz errugbian? Zaila da, ezta? Baloia salto – saltoka
dabil eta zuk ezin duzu harrapatu.
Gainera, arin korritu behar duzu baloia aurrera eramateko eta indar
handia ere behar duzu beste jokalariak gelditzeko.
Errugbian hamabost lagunek jokatzen dute talde bakoitzean, hau da,
futbolean, eskubaloian eta saskibaloian baino jokalari gehiago.
Partiduan bultzaka ibiltzen dira, baina gero, guztiak lagun handiak
dira. Hari da kiroltasuna!!

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

EUSKAL KIROL BATZUK
Euskal kirol gehienetan lanerako tresnak erabiltzen dira. Arrazoia
hauxe da: aktibitate horiek, kirola baino lehenago lana izan ziren.
Segalariek lehen segaz zelaietako belarra mozten zuten. Orain, sega –
apustuetan, segalariek belar piloa mozten dute denbora laburrean.
Aizkolariek lehen aizkoraz mendietako zuhaitzak mozten zituzten.
Orain, gure herrietako jaietan, aizkolariek enbor lodiak mozten dituzte
denbora laburrean.

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

GURE JAIAK
LEKEITIOKO KAXARRANKA
Ekainaren 29an, San Pedro egunean, zortzi mutilek kutxa bat lepoan
hartzen dute eta haren gainean dantzari batek dantza egiten du.

DONOSTIAKO DANBORRADA
Urtarrilaren 19an, San Sebastian egunaren bezperan, donostiarrak
soldaduz eta sukaldariz janzten dira eta danborrak jotzen dituzte hiriko
kaleetatik.

ZUBEROAKO MASKARADAK
Neguan izaten dira. Herritarrek antzinako antzerki tradizionala
egiten dute kalean.

GASTEIZKO BLUSAK
Abuztuaren 5ean, Andre Mari Zuriaren egunean, gazteek blusa luzea
janzten dute eta kantuan eta dantzan ibiltzen dira.

ITURENGO ZANPANTZARRAK
Otsailean, inauterietan, Iturengo eta Zubietako gazteek ardi –
larruak janzten dituzte eta herri batetik bestera joaten dira ttuntturroak
jotzen.

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

EKIDAZU
Ekidazu herri txikia da, baina hala ere, bihotz handia du. Zer du,
bada, Ekidazuk? Gauza gutxi, baina guztiak polit – politak.
Udaletxearen aurrean plaza ederra dago eta plazaren erdian iturri
kantari bat eta haren inguruan zuhaitz asko.
Bestaldetik, Ekidazuk baditu pilotaleku zahar bat, eskola berria, tren
geltokia, hamar taberna, kafetegi bat eta hogeiren bat etxe handi eta txiki
bere kale estuen barruan.
Eta herriaren barrutik, baratze eta zelai berdeen artetik, erreka
bihurri bat pasatzen da.

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

ITSUEN LIBURUAK
Pertsona itsuek ezin dute ikusi. Eta, jakina, liburu normalak ere ezin
dituzte irakurri.
Zorionez, orain dela urte asko, gizon batek modu berezi bat asmatu
zuen, itsuek liburuak irakurri ahal izateko. Gizon honek Braille zuen izena.
Braille jaunak hauxe pentsatu zuen: “itsuek eskuak dituzte eta
haiekin gauzak ukitzen dituzte. Paperetatik letra normalak kenduko ditut
eta haien ordez erliebeko letrak ipiniko ditut. Horrela, itsuek ere liburuak
irakurriko dituzte”.
Eta egia da. Braille sistemako liburuetan letrak erliebean daude.
Itsuek eskuak pasatzen dituzte orrialdearen gainetik eta sinbolo horiek
interpretatzen dituzte.

Irakur ezazu irakaslearekin batera.

SANTA AGEDA
Euskal Herrian ohitura asko daude. Ohitura batzuk oso zaharrak dira.
Orain, santa agedako ohitura kontatuko dizuet.
Urtero – urtero, otsailaren 5ean Santa Agedaren jaia ospatzen da.
Urtero – urtero, Santa Ageda egunaren bezperan, hau da, otsailaren 4ean,
Euskal Herriko kaleetan kantatzeko ohitura dago.
Lagun – taldeak biltzen dira eta Santa Agedaren omenez kantatzen
dute. Kantak eta bertsoak euskaraz kantatzen dituzte. Erritmoa makila
batzuekin eramaten dute.
Herri txikietan, baserriz baserri ibiltzen dira kantatzen. Hirietan,
berriz, kalez kale kantatzen ditu.
Gaur egun, dirua eskatzen da kanta horiekin, baina lehen janaria
eskatzen zen.
Entzun al dituzu inoiz Santa Agedako kantak?
Ezagutzen al dituzu Euskal Herriko ohitura gehiago?

5.3.3.-KEINU BIDEZKO IRAKURKETA
Keinuak gorputzarekin egiten ditugun mugimenduak dira, noirmalean
esku eta besoekin. Keinu hauek honetarako balio dute:
- Hitzak ordezkatu. Nola esango zenuke ez keinu batekin?
- Hizkuntza hobetzeko. Adibidez “hara joan”, aldi berean
atzamarrarekin eginez.
Hitzegiten dugun bitartean keinuak egiten baditugu erritmoa eta
jariotasuna hobetu dezakegu. Hobe komunikatu ahal izango dugu.

PRAKTIKATU
•

Saiatu honako keinuak egiten:
-

Holako handia zen

-

Bihar ikusiko zaitut

-

Ez, ez. Uste dut hori ez dela horrela.

-

Horrela izan zen, bai horixe

-

Hortik da

-

Buruko mina daukat

-

Igo eta igo gindoazen

-

Hori nirea da

-

Itsaron piska bat

-

Hura bai iskanbila

IPUIN LABURRAK

Oilarra eta azeria

Orain dela aspaldi-aspaldi, oilar bat zuhaitz baten
ondoan zebilen mokoka, zizare eta artagarau bila.
Bat-batean, azeria zetorrela oharturik, zuhaitzera
igo zen arrapalda batean.
Azeriak agurtu eta ea berarekin paseo bat egin nahi
zuen galdetu zion, ez izateko beldurrik; lege berri
batek zioenez, animalia guztiek estimatu eta
errespetatu behar zutela elkar, anaiak bezala..
Oilarrak
ederki
ezagutzen
zuen
azeriaren
maltzurkeria eta fido ez zenez, zuhaitzean jarraitu
zuen; ezer sinetsi barik.
Oilarrari jaisteko ziotsola, azeriak txakur bat ikusi
eta ihes egin zuen. Oilarrak, orduan, barre eta
barre, galdetu zion ea zergatik egiten zuen ihes, lege
berrriak babesten zuela. Azeriak, baina, txakurra
ezjakina zela eta ez zuela horren berri izango
erantzun zion.

Marttin iratxoa

Mattin oso iratxo maitagarria da eta basoan bizi da,
etxe polit batean
Oso begi biziak ditu, sudurra txikitxoa eta aurpegi
gozoa; hain da gozoa ezen errietarik ere ezin baitzaio
egin. Mattin, gainera, oso barregarria eta jatorra da
basoko animaliekin.
Baina badago beste iratxo bat, txorki. Inbidia handia
dio Mattini. Horrexagatik, ahal duen guztietan
sekulakoak egiten dizkio.
Eskerrak Maddi marigorringoa Mattinen laguna den.
Hitz gozoak esanez, berak lasaitzen du Mattin
Txortik zerbait egiten dionean:
- Mattin, berriz ere Txorkiren erruz haserre! Ez
egin kasurik eta azkenean berak ere bakean
utziko zaitu.

Hiru Adiskideak
Itsasertz lasai batean
Hada maitagarri bat aingira
Bat bizi omen ziren;
Itsasora joatea gustazten zitzaien
Jolasean eta igerian aritzera.
Behin, uretan bainatzen ari zirela,
Norbait deika entzun zuten.
Tsit, tsit! –entzun zen ahots zoli bat,
Musika eder bat bezala.
Oi! – esan zuen batek -.
Hiru koloretako izurdea da!
Ai! – egin zuen oihu besteak -.
Ea danbor disdiratsu bat dauka.
Itsasoa horrenbeste gustatzen zaizunez,
Erakutsi nahi nizuen.
Eta kantu eta barren artean,
Haren bizkarrera igo ziren lasai-lasai.
Olagarro errealdoiak eta lau
Merkatari ontzi aurkitu zituzten.
Arrain bizardun bat ikusi zuten,
Oso atsegian eta sabel handia.
Eta baleatso bat garatso batekin.
Eta ehunka gauza, begiak isten badituzu
Zuk ere ikusiko dituzunak.

