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JARRAIBIDEAK

HELBURU OROKORRA: 

Kontzientzia silabikoa hobetzea edo garatzea.

HELBURU ZEHATZA:

Silaba zehatz batekin hasten diren hitzak identifikatzea.

ORRIETAN ERABILIKO DIREN HITZAK:

Tximista: txirikorda, klipa, txibia, krispetak, kriskitin egin, txiroa, tximinia, irrintzi.

Txano: yatea, sagua, txakurra, txabola, kafea, txaplata, sarea, txaleko.

Txupatu: txu, kuleroa, brusa, zuloa, suziria, txurroa, txutxu-mutxuka, ulertu.

Txerriki: egongela, txerritegia, feria, gelditu, txerrikeria, gerrikoa, jertsea,  txerria.

Txalupa: txaloak, kaka, txaketa, tatuajea, basoa, txaleta, txapinak, largabista.

Txekorra: txekea, lehortu, txeloa, txerrama, mendizalea, txepela, elkarrizketa, eltxoa.

Txitxirioak: zain egon, txitoa, txirrindulariak, zira, txikleak, txizagura, zintz egin, pinotxo.

Txoferra: txoriak, txorimaloa, krokodriloa, yoyoa, kronometratu, txotxak, txotxongiloa, 

tontorra.

Txokoloak: txorizoa, txoke, kroketak, txokoa, kromoak, txokolatea, tronpa, yogurta.

Txupetea: txukundu, trumoia, bruselaza, txupinazoa, txuleta, tukana, txurroa, kurrin

egin.

Txirrista:  txirristatu, pitxerra, txirrina, tximeleta, klikatu, txiribitua, txikia, trizikloa.

ALDAERAK:

1. Proposatutako hitzekin esaldi bat asmatu.

2. Silaba kopuru berdina duten hitz ezberdinak

3. Pragmatika: zer da? Zertarako balio du ?
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Fonemen leku kokapenaren egilea: Comunicar-Nos 

Jatorrizko lanaren merkataritza-erabilera ez da baimentzen ezta lan

deribatu posibleak, hauen banaketak jatorrizko lana arautzen duen

lizentzia berdina eskuratu behar du.
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