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GURE OHIKO AKATSAK 

Ikasgaia: Euskara eta Literatura 

Gaia: Zuzentasun morfosintaktikoa, lexikoa eta ortografikoa 

Maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. 2. maila  

Saio kopurua: 10 

Proposamenaren justifikazioa  
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleek euskara eta gaztelania arloak 
lantzen dituzte eskolaldian zehar eta hizkuntza biak erabiltzen dituzte bai 
komunikatzeko bai ikasgaiak lantzeko. Ikaste prozesuan ohikoa denez, 
akatsak egiten dituzte bi hizkuntzetan. Akats horiek zuzentzeko biderik 
eraginkorrena da norberaren gogoeta bai eta ikaskideen artekoa ere 
egitea. Etapa honetan, ikasgelako elkarlanak ikaskuntza prozesua 
ahalbidetzen du. Horregatik, idaztean ikasleek egiten dituzten ohiko 
akatsen inguruko gogoeta konpartitua egitea proposatzen da honako 
unitate honen bidez: zergatik egiten dituzten, nola saihestu daitezkeen… 
Hizkuntzen trataera integratuari laguntzeko asmoz, unitate didaktiko honek 
gaztelania ikasgaian ikasleek egiten dituzten akatsak zuzentzeko eta 
bideratzeko proiektu  paraleloa du.  

Arazo-egoera 
A. Testuingurua 

Ikasturtean zehar ikasleek hiru hizkuntzetan idazten dute gutxienez: 
euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz, eta, hiru hizkuntzetan akats 
ortografikoak, lexikoak eta morfosintaktikoak egiten dituzte, seguru. Testu 
idatzien zuzentasunak ulermenari laguntzen dio. Horregatik, 
komunikabideek (El País, Berria, The Guardian …) estilo liburuak 
argitaratzen dituzte, ohiko akatsak ez egiteko eta zalantzak argitzeko.  

B. Arazoa 
Testu idatzietako akatsek informazioa, ideiak, ondo ulertzea eragozten dute 
eta, gainera, idazten duenaren irudi desegokia transmititzen dute. Zer egin 
dezakegu maiz egiten ditugun akats horiek identifikatzeko eta berriz ere ez 
egiteko? Gainera, nota jaisten digute! Nola lagun diezaiekegu gure moduko 
beste ikasle batzuei testu idatzietan akatsik ez egiten? 

C. Xedea 
Ikasleak, euskaraz idazten dutenean, testuaren ulermena oztopatzen duten 
ohiko akatsez konturatzea eta horiek zuzentzen laguntzea. 

Ataza 
On-line gune elebidun bat taldean egitea, ikasleek euskaraz idazten 
dutenean egin ohi dituzten akatsak saihesten laguntzeko. Gune horrek, 
gerora, beste hizkuntzetan egiten dituzten akatsak zuzentzeko 
proposamenak ere hartuko lituzke. 
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Unitatean, Oinarrizko Konpetentzia hauek lantzen dira: 
A. Zeharkako konpetentziak: 

● Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 
(jarduera guztietan) 

● Elkarbizitzarako konpetentzia (bereziki 6.ean, 7.ean eta 9.ean) 

● Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia (4., 5., 6. eta 9. 
jardueretan) 

● Izaten ikasteko konpetentzia (2. jarduera) 

B. Konpetentzia espezifikoak: 

● Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia (jarduera 
guztietan) 

Helburu didaktikoak: 
● Zuzentasunez, koherentziaz, egokitasunez eta eraginkortasunez       

idaztearen garrantziari buruzko gogoeta egitea. 

● Ikasleen ohiko akatsen inguruko gogoeta egitea. 

● Euskaraz egiten diren akatsak saihesteko tresna egokiak ezagutzea 
eta baliatzea. 

● Elkarlana bultzatzea. 

Edukiak: 
● Akatsen tipologia. 

● Norberaren akatsak eta besteenak zuzentzeko prozedurak. 

● Behaketa, erkaketa eta sailkatze jarduerak. 

● Manipulazioan, berridazketan eta enuntziatuen eraketan 
oinarritutako jarduerak. 

● Testuak zuzen eta modu egokian idaztearen garrantzia.  

Jardueren sekuentzia 
A. Hasierako fasea: 

● 1. jarduera. Ondo idaztea garrantzitsua da?  

● 2. jarduera. Ondo idazten dugu? 

● 3. jarduera. Orain, guk idatziko dugu. 

B. Garapen-fasea: 
● 4. jarduera. Gure testuak zuzentzen. 

● 5. jarduera. Zergatik egin ditugu akats horiek? 

● 6. jarduera. Dakiguna konpartitu egin behar dugu 

● 7. jarduera. Zer egingo dugu akats horiek zuzentzeko? 

C. Aplikazio-fasea: 
● 8. jarduera. Eta gure jarduerak asmatzen baditugu? 

● 9. jarduera. Nola antolatuko dugu ikasitakoa? 
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D. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 
● 10. jarduera. Zenbat ikasi dugun erakusten 

● 11. jarduera. Ikasitakoa ebaluatzen  

Ebaluazioa  
A. Adierazleak: 

● Ea akats ortografiko, lexiko eta morfosintaktiko propioak 
identifikatzen dituen. 

● Ea akats ortografikoak, lexikoak eta morfosintaktikoak zuzentzeko 
jarduerak proposatzen dituen. 

● Ea idaztean akatsik ez egiteko garrantzia baloratzen duen. 

● Ea ikaskideekin elkarlanean aritzen den talde-jardueretan. 

● Ea sormena eta ekimena erakusten dituen jarduerak proposatzean 
eta sortzean. 

● Ea gelako jardueretan parte hartzen duen. 

B. Tresnak: 

● Hasierako ebaluazioa: 2. jarduera  

● Prozesuaren ebaluazioa: 4. eta 7. jarduerak  

● Amaierako ebaluazioa: 10. eta 11. jarduerak 
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1., 2. eta 3. jarduerak lauko 
taldetan garatuko dituzue. 

 

 

http://bit.ly/1YjiEiY 

 
1. jarduera. Ondo idaztea garrantzitsua da?  

 

Ondo idazteak inportantzia handiko trebetasuna dela uste duzue? Lehenengo hitzak 
idatzi zenituztenetik behin eta berriro azpimarratu dizuete ondo idazteak zenbateko 
garrantzia duen; baina, hain garrantzitsua da benetan?  

Taldeka arituko zarete; talde bakoitzak bizitzaren egoera eta eremu desberdinetan 
ondo idazteak, hau da, akatsik gabe idazteak, duen inportantzia defenditzeko 
argudio bat bilatuko du. 

●  Gizartean 

●  Ikasteko eta irakasteko  

●  Lanean 

●  Familian 

Bukatzeko, talde handian bilduko ditugu argudio guztiak. 

 

2. jarduera. Ondo idazten dugu? 

Zenbat urte pasatu dira idazten ikasi zenutenetik? Zortzi urte, gutxienez: Lehen 
Hezkuntzaren hasieran edo, agian, Haur Hezkuntzaren amaieran ikasi zenuten eta. 
Eta ordutik hona ia egunero idazten duzue: ikasgelan, azterketak, eskolako 
egunkariko testuak, lagunen arteko mezu elektronikoak, oharrak, ipuinak… 
Askotariko testuak askotariko euskarrietan, ordenagailu bidez, eskuko telefonoaren 
bidez, paperean … Eta akatsik egiten duzue?  

Era honetako akatsik egiten duzue? 
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Idatzi taula honetan normalean egiten dituzuen akatsak: 

Akats ortografikoak  

Akats lexikoak  

Akats 
morfosintaktikoak 

 

Beste akats batzuk  

Akatsen bilketa egokia egin ote duzuen egiaztatuko dugu orain. Hemen 
duzue testu bat, zuen adineko ikasle batek idatzia. Testu txatal batzuk atera 
ditugu. 
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Nolako akatsak dituzte testu horiek? Ea akatsak antzematen dituzuen. 
Adibide moduan, lehenengo ataleko akatsak dituzue sailkatuta eta 
zuzenduta. 

Testuak Akats mota Zuzenketa 

Gaueko hamarrak ziren, ilerrian 
geudenean denak oso beldurtutak 
egoten ziren, dardarka. Bapatean, 
mutil batek motxilatik tablero bat 
atera zuen...  

Ortografikoa 
Lexikoa 
Morfosintaktikoa 

Gaueko hamarrak ziren, 
hilerrian geundenean denak 
oso beldurtuta zeuden, 
dardarka. Bat-batean, mutil 
batek motxilatik ohol txiki bat 
atera zuen... 

Neska bat, mutilari joka hari zen 
Guija ez egiteko baina zik-zak 
batean 10 neska-mutilak korroan 
eseri ziren. 

  

Mutilak espirituari deika hari zion. 
Azkenean, espiritu txarra atera zion 
eta mutilaren gorputzean zartu zen. 
Denek ikusi zuten eta neska batek 
negarrez hasi zen. Mutilak altzatu 
eta tumba batera joan zen pala bat 
artu zuen eta buruan eman zen.  

  

Mutilak tumbara jausi zenean 
espiritua joan zen. (...) Denen aitak, 
hilerrira joan ziren eta mutila ez 
zegoen tumban, kruz batean 
kruzifikatuta baizik. 

  

Aita guztiak poliziara deitu zuten eta 
inbestigatzen hasi ziren urrengo 
egunean. 

  

2.2. jarduera. Autorregulazioa. 

Aurrera jarraitu aurretik, gogoeta hau banaka egitea proposatzen dizuegu. 
Sekuentzia honetako jarduerak burututakoan berriro joko duzue atal 
honetara ea zuek esperotako edo uste izandakoa bete den ala ez 
egiaztatzeko. 

● Zure ustez, idazten dugunean egiten ditugun akatsez gogoeta egitea 
merezi du? Arlo interesgarria da? Zergatik? 

● Zure ustez, zer ikasiko duzu egiten? 
● Eginkizun zaila edo konplexua dela uste duzu? Zergatik? 
● Nahiago zenuke bakarka lan egin ala taldeka? Zergatik? 
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3. jarduera. Orain, guk idatziko dugu 

Taldean bilduta, bakoitzak 150 hitz 
inguruko testua idatziko du orain aztertu 
duzuen gaiari buruz: zergatik da hain 
garrantzitsua akatsik gabe idaztea?  

Elkarrekin adostu testuaren egitura eta 
edukiak. Bost minutu dituzue 
horretarako. 

Testua banaka idatziko duzue. Saiatu 
argi idazten, testuak elkarrekin trukatuko 
dituzue eta.  

http://bit.ly/1OeA6Vp 

 

4. jarduera. Gure testuak zuzentzen  

Jarduera honetan, idatzi dituzuen testuak zuzentzen arituko zarete. 
Horretarako, trukatu egingo dituzue. Lauko taldetan elkartuta, korroan 
eseriko zarete laurok eta ezkerraldean duzuen kidearen testua zuzenduko 
duzue, prozesu honi jarraituz: 
 

● Testua osorik irakurri ezer zuzendu 
gabe.  

● Berriro irakurri eta akatsak 
azpimarratu. 

● Irakurri eta zuzendutako testua 
ezkerraldeko kideari pasatu. 

● Jaso duzuen bigarren testu ‘zuzendua’ 
irakurri, eta behar izanez gero, 
zuzenketak gehitu. 

● Azkenik, bakoitzak idatzitako testua 
berreskuratu. 

http://bit.ly/1rQdZKIhttp://bit.ly/1rQdZKI 
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Orain, talde bakoitzak dituen lau testuak kontuan izanik, lauron artean bete 
txantiloi hau:  
 

Akatsak 1.testua 2.testua 3.testua 4. testua 

Ortografikoak     

Lexikoak     

Morfosintaktikoak     

Beste batzuk     

 

5. jarduera. Zergatik egiten ditugu akats horiek? 

Egiten dituzuen akatsen zergatiak aztertuko dituzue talde handian bilduta 
eta irakaslearen laguntzaz: 1. eta 
2. taldeek akats ortografikoak 
aztertuko dituzte; 3. eta 4. 
taldeek akats morfosintaktikoak 
landuko dituzte; eta 5. zein 6. 
taldeek akats lexikoen zergatiak 
aztertuko dituzte.  

Jarduera honen emaitzak 
koadernoan jasoko dituzue. 
 

Lan-prozedura oso sinplea da: 
• Zuen taldeari egokitutako akats motak bildu. 

• Dakizuenetik abiatuta, saiatu akats bakoitzaren zergatia azaltzen.  

• Zuen lana osatzeko informazioa bilatu:  

⎯ Akats ortografikoak: https://goo.gl/ai5zu1 

⎯ Akats lexikoak: http://eibz.educacion.navarra.es/blogak/akatsak/ 

⎯ Akats morfosintaktikoak: http://goo.gl/N42pPF;  http://goo.gl/FcstPV  
(*Oharra: kontsultarako proposatzen dizkizuegun testuak ez dira 
errazak. Ondo ulertzeko, irakasleari esan laguntzeko) 

• Konparatu zuen azalpenak gai bera landu duen beste taldearekin, 
erantzun bakarra adosteko. 

• Irakaslearekin batera, erantzunak edo zergatiak adostu. 

• Zergatia bera duten akats guztiak elkartu. 
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6. jarduera. Dakiguna konpartitu egin behar dugu 

Orain, ikasgela berrantolatuko duzue seiko taldetan elkartuta. Talde 
bakoitzean akats mota berdinak landu dituzuen bi ikasle egongo zarete. 

Talde berrietan, jardueran ikasitakoa azalduko diezue beste lagunei. 
Erabilitako material guztia eskura eduki (oharrak, taulak, adibideak … ) 
 

 
 
 

7. jarduera. Zer egingo dugu akats horiek zuzentzeko? 

Akats bat zuzentzeko lehenengo urratsa da egiten dugunaz jabetzea, horren 
inguruan gogoeta egitea. Zuek, dagoeneko, eman duzue pauso hori: zuen 
akatsak idatzi dituzue eta beren jatorriari buruzko gogoeta egin duzue. 
Akatsak zuzentzeko bideak bilatu behar dituzue orain! 
Felipe Zayasek, Lengua Española eta Literatura arloko katedraduna, honela 
sailkatzen ditu zuzentzeko jarduerak: 

 

    A Behaketan, erkaketan eta 
sailkapenean oinarritutako 
jarduerak. 

• Irizpide baten arabera 
enuntziatuak sailkatzea: 
perpaus-motaren arabera, aditz 
denboraren arabera… 

• Enuntziatuak konparatzea eta 
aurkako ezaugarri linguistikoren 
bat identifikatzea.  

• Eskema gramatikalak 
adieraztea, emandako 
enuntziatu zerrendetan 

A Actividades basadas en la 
observación, comparación y 
clasificación. 
• Clasificar enunciados de acuerdo 

con algún criterio, por ejemplo, 
tipo de oración, tiempo verbal…. 

• Comparar enunciados e 
identificar algún rasgo lingüístico 
que les opone. 

• Ejemplificar esquemas 
gramaticales con ejemplos 
seleccionados por los alumnos en 
inventarios de enunciados que se 
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aukeratutako adibideen bidez.  
• Erabakitzea hizkuntzaren 

erabilera jakin bat ortografiaren 
edo gramatikaren arabera egokia 
edo zuzena den estilo liburuak 
kontsultatuz. 

• Testu metalinguistikoak 
interpretatzea, adibidez, 
Euskaltzaindiaren hiztegia, 
gramatikari lotutako artikuluak… 

 

B Manipulazioan, berridazketan eta 
enuntziatu-konposizioan 
oinarritutako jarduerak. 

• Testua osatzea, kendutako 
elementuak berriz ipiniz 
(antolatzaileak, lokailuak, 
aditzak…)  

• Enuntziatuak maneiatzea, 
testuak luzatuz, elementuak 
kenduz, ordena aldatuz, eta zer 
aldaketa egin diren eta zer eragin 
izan duten azalduz.  

• Enuntziatuak berridaztea, ideia 
bera adierazteko forma 
gramatikal desberdinak erabiliz.  

• Bi enuntziatu edo gehiago 
elkartzea eta integratzea 
enuntziatu kohesionatu bat 
osatzeko. 

• Testu bat idaztea testu- eredu 
batean aurrez ikusitako ezaugarri 
gramatikal jakinak erabiliz. 

les entregan. 
• Juzgar la gramaticalidad o la 

corrección ortográfica de un uso 
lingüístico mediante la consulta de 
un manual de uso. 

• Interpretar textos 
metalingüísticos, por ejemplo, las 
entradas del diccionario de la RAE, 
los artículos de la web de Fundéu, 
etc  

B Actividades basadas en la 
manipulación, en la reescritura y 
en la composición de enunciados. 

 
• Completar un texto reponiendo 

elementos suprimidos (conectores, 
formas verbales, etc.) 

• Manipular enunciados usando 
procedimientos de conmutación, 
supresión, ampliación, cambio de 
lugar, y tratando de explicar qué 
cambios se han hecho y qué 
efectos producen. 

• Reescribir enunciados usando 
una forma gramatical diferente 
para expresar la misma idea. 

• Integrar dos o más enunciados 
para formar uno sólo en el que los 
elementos estén cohesionados. 

• Componer un texto aplicando 
determinadas características 
gramaticales observadas 
previamente en un texto modelo. 

 
Beste era batera esanda, testuetan egiten ditugun akatsak zuzentzeko, 
honako hauek dira jarduerarik ohikoenak: 
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1. Testua berriro idatzi. 
2. Perpaus edo sekuentzia 
desberdinak elkarrekin lotu. 
3. Testua eraldatu bertako 
elementu bat aldatuta. 
4. Testu labur bat irakurri, akatsak 
identifikatu eta zuzendu. 
5. Sinonimoak bilatu eta haietako 
egokiena erabili. 
6. Esaldi bateko elementu bat 
eraldatuta, esaldiko beste 
elementu guztiak aldatu, atalen 
arteko lotura ez galtzeko. 
7. Lotu irudiak hitzekin edota 
perpausekin. 

 

 

Jardueren zerrenda horretan aukera gehiago jarriko ditugu. Zer-nolako 
jarduerak egin ditzakegu akatsak zuzentzeko? Beste hizkuntzetan ikasitakoa 
ere erabil dezakezue. 

 
8………………………………………………………………………………………………………….. 
9………………………………………………………………………………………………………….. 
10………………………………………………………………………………………………………….. 
11………………………………………………………………………………………………………….. 
12………………………………………………………………………………………………………….. 

 
https://pixabay.com 

 

 

Webgune honetan, askotariko jarduerak topa ditzakezue: 
http://www.ehu.eus/ehutsi/ (Euskara irakasle batzuek egindako tresna duzue 
hizkuntza ikasten ari direnek ikas dezaten).  

Beste webgune interesgarri honetan ere (Euskaljakintza: http://goo.gl/UroA3P) 
mota guztietako ariketak topatuko dituzue, ondo sailkatuak eta ikasleek eginak. 
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8. jarduera. Eta gure jarduerak asmatzen baditugu? 
 
Gure testu idatziak era egokian idazteko ariketa motak ezagutu ostean, 
orain, aurreko jardueretan detektatu eta sailkatutako akatsak saihesteko 
jarduerak proposatuko dituzue.  

Horretarako: 
● Lauko taldeak egin berriro. 

● Bi ariketa desberdin asmatu akats bera zuzentzeko. 

● Irakaslearen laguntzaz, ariketaren baliotasuna ziurtatu eta F. Zayasen 
proposamenaren arabera sailkatu. 

● Ariketa interaktiboak egiteko aplikazio asko dituzue sarean: 
Hotpotatoes: https://hotpot.uvic.ca/; Webquestions… 

● Beste taldekideekin trukatu zuen ariketak eta txantiloi honen arabera 
balioetsi: 

 Bai Ez 

Ariketa ondo azalduta dago   

Ariketa baliagarria da akatsa berriz ez egiteko   

 
Amaitzeko, talde bakoitzak zuzendutako jarduerak beste gelakideei 
aurkeztuko dizkie eta guztion artean erabakiko duzue ea jarduerak 
aproposak diren ala ez. 
 

9. jarduera. Nola antolatuko dugu ikasitakoa? 
 

Aurreko jardueretan, egiten 
dituzuen akatsen sailkapena egin 

duzue eta akats horiek zuzentzeko 
jarduera-ereduak bildu dituzue. 
Jarduera honetan, ikasitakoa 

ikusgai ipiniko duzue: Interneten 
argitaratuko dituzue zuen ohiko 
akatsak eta horiek zuzentzeko 
jarduerak.  
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Honelako tresna bat behar dugu:  

 
● Ikasitakoa argitaratzeko baliagarria. 

● Dinamikoa eta irekia, etorkizunean zabaldu eta informazio gehiago 
har dezakeena. 

● Gaztelaniaz eta ingelesez antzeko lana gehitzeko ahalbidetzen duena. 

● Erraz eskura daitekeena. 

 

Guk Google sites gunea sortzea proposatzen dizuegu, tutorial hau baliatuz: 
https://goo.gl/ZgQnUa. 
Taldeak garatuko duen gunea denez, hasteko, aplikazioaren ezaugarriak 
zehaztuko dituzue: atalak, egitura, nork sortuko duen, nola gehituko diren 
dokumentuak, zein irudi erabiliko dituzuen …  

Googlek eskaintzen dituen tresnak, bestalde, oso erabilgarriak suertatuko 
zaizkizue dokumentuak elkarrekin idazteko eta patekatzeko, drive 
esaterako… 

 

 
https://goo.gl/VnUv7Z 

 

Amaitzeko, talde arduradunak irakaslearekin bilduko dira sitea sortzeko. Gero, 
drivera igoko dituzue akatsen adibideak eta jardueren ereduak. 
 

 
http://goo.gl/lwqkzr 
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10. jarduera. Zenbat ikasi dugun erakusten 
 

Unitate honetan, akatsen inguruko gogoeta egin duzue, egiten dituzuen 
ohiko akatsak identifikatu eta horiek zuzentzeko jarduerak egin dituzue. 
Horregatik, gure ustez, gai zarete beste egoera honi erantzuteko. Zuen 
lagun batek azalpen bat idatzi du euskaraz eta zuzentzeko eskatu dizue. 
Berak duen arazoa hauxe da: badaki akats asko egiten dituela, era 
guztietakoak, baina ezin ditu antzeman; ez da konturatzen. 
Lagundu egin behar diozue akatsak antzematen. Horrez gain, akatsak 
zuzentzeko jarduerak proposatuko dizkiozue. 
Hemen duzue berak idatzitako testua. Unitatean jorratutako prozedurari 
eutsi: 
 

1. Testua irakurri eta azpimarratu akats guztiak. 
2. Taula batean antolatu eta sailkatu antzeman dituzuen akatsak. 
3. Bi jarduera proposatu horietako akats bakoitza zuzentzeko. 
4. Beste gelakide batekin trukatu antzeman dituzun akatsak eta horiek 

zuzentzeko jarduerak. 
5. Zure kideak egindako proposamena zuzendu. 

 

 

http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/ 
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11. Jarduera. Ikasitakoa ebaluatzen  
Banaka arituko zarete jarduera honetan. Zer eta zenbat ikasi duzuen 
aztertuko duzue. Errubrika honek lagunduko dizue norberak ikasitakoaren 
inguruko gogoeta egiten.  

 

 Batzuetan Gehienetan Bai, beti 

Akats morfosintaktikoak antzematen 
ditut neure testuetan. 

      

Akats lexikoak antzematen ditut neure 
testuetan. 

      

Behatze, konparazio eta sailkapenean 
oinarritutako jarduerak identifikatzen 
ditut. 

      

Testuak maneiatzeko eta berridazteko 
jarduerak proposatu ditut. 

   

Nire akats ortografikoak zuzentzeko 
jarduerak proposatu ditut. 

      

Nire akats morfosintaktikoak zuzentzeko 
jarduerak proposatu ditut. 

      

Nire akats lexikoak zuzentzeko jarduerak 
proposatu ditut. 

      

Talde-lanean, kideekin elkarlanean, 
gogotsu hartu dut parte. 

      

Beste kideen ideak eta ekarpenak 
kontuan hartu ditut. 

      

Testu idatzietan zuzentasunak duen 
garrantzia balioesten ikasi dut. 

      

 


