
                   

Tītars Tontons traki 

trokšņo.  

 

Nes man saldu medutiņu, 

Tad es tevi godināšu, 

Kalniņā sēdēdams. 

„Traks triks”! 

        Dresēts trusis 

              Rāda traku triku: 

                           Dresēts trusis iemācījies  

Visu gramatiku!   (J.Baltvilks) 

 

 

 

 

 

 

   

 Daudzi diegi draiski pinas, 

Draudzēdamies samudžinās. 

Divas dienas domā, kā  

Dabūt diegus kamolā.    ( I.Zandere)             

 

                            Danco lāci, danco lāci, 

                               Saimeniece aizmaksās: 

 Par to vienu dancojumu 

                       Vācelīti medutiņ’. 

 

 

            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ta-da-ta-da       at-ad-at-ad       ata-ada-ata-ada 

to-do-to-do      ot-od-ot-od      oto-odo-oto-odo 

tu-du-tu-du       ut-ud-ut-ud      utu-udu-utu-udu 

ti-di-ti-di            it-id-it-id           iti-idi-iti-idi 

te-de-te-de        et-ed-et-ed       ete-ede-ete-ede 

 

 



                                        

 

Frizētavā foto: 
Franču buldogs Francis, 
Foksterjers un krancis, 
Mugurā tiem fraka, 
Formas tērps un jaka. (I.  ZAND ER E) 

 

Maza, maza sieviņa 

Franciski runā: 

Žak-fut, žak- fut. 

 

Flamingo Fanis galifē 
šurpu, turpu defilē. 

 
Fridis spēlē futbolu, 
Fanija fotografē  finālspēli. 
 
 

       

 
Kad vardes mežā dzīvoja, 

Nu tādas, visai parastas. 

Tās mēdijās bez sajēgas, 

Un tā nu arī kva- kva – kvā 

Par valodu tām palika... 

 Vecā vārna Lavīze 

                                Atrod mežā avīzi. 

                                Lavīze tai avīzē 

                        Izlasa par Parīzi. 

                        Skaista gan tā Parīze, 

                        Domā vārna lavīze. 

         

Vēlajā vakarā 

Vasariņa varavīksnes vārtus virina.  

 

 

 

 

 

 

fa-va-fa-va       af-av-af-av       afa-ava-afa-ava 

fo-vo-fo-vo      of-ov-of-ov      ofo-ovo-ofo-ovo 

fu-vu-fu-vu       uf-uv-uf-uv      ufu-uvu-ufu-uvu 

fi-vi-fi-vi            if-iv-if-iv           ifi-ivi-ifi-ivi 

fe-ve-fe-ve        ef-ev-ef-ev       efe-eve-efe-eve 

 

 



                             

 

Saku, saku pasaku, 

Kaķis ēda asaku, 

Suns uz aku skrēja, 

Aitas skaļi smējās. 

 

Sanāciet! Sanāciet! Sapērciet stabules! 

Sapērciet spaiņus Spīdīgos! Stabules 

stabulēs, Spaiņi strinkšķēs. 

 

Silā esmu, silā teku, 

Silā mani lieli prieki: 

Sudrabiņa ziedi zied 

Zeltītām lāsītēm. 
 

 

 

 

 

Ziemā zīle zariņā. 

Zirņi ziliem ziediem zied, 

Zirgi zaļu zāli ēd. 

Zibu, zibu, zibu, zibu – 

Zaros ziedu zvani zib. 

 

Zirneklis ar zirneklieni 

Zaļā lazdas zarā 

Uzmanīgi tamborē 

Zirneklīšu  slazdus. 

 

 
Lūdz zīmuli uzzīmēt ziemu, zīmulis uzzīmē 

ziedu, lūdz zīmuli uzzīmēt zirgu, zīmulis 

uzzīmē zāli, lūdz zīmuli uzzīmēt zvirbuli, 

zīmulis uzzīmē debesi zilu –(U.Auseklis) 

 

 

 

 

 

 

 

sa-za-sa-za       as-az-as-az       asa-aza-asa-aza 

so-zo-so-zo      os-oz-os-oz      oso-ozo-oso-ozo 

su-zu-su-zu       us-uz-us-uz      usu-uzu-usu-uzu 

si-zi-si-zi            is-iz-is-iz            isi-izi-isi-izi 

se-ze-se-ze        es-ez-es-ez       ese-eze-ese-eze 

 

 



                                

 

Divi gaiļi dziedātāji,  
Knābā graudus vakarā, 
Lielus graudus,  
Mazus graudus,  
Visus graudus vēderā! 
 

Gliemezīt, laukā nāc,  

Savus ragus rādīt sāc!  

 

 

       

 

 

 

 

 
Kas tur brida par ezeru, 

     Kas tās ņiedres kustināja? 

            Kaķi brida pa ezeru 

 Tie tās niedres kustināja. 

 

Šuk, šuk, kurmīt, 

    spīdīgais, prātīgais, 

šuk, šuk, kurmīt, 

            nāc parotaļāties! M.Čaklais 

 

Ziemai savāktu lai malku, 

Meža māte rīko talku. 

Sanāk zaķi, stirnu buki, 

Meža cūku raibie suķi. (L.Apšeniece) 

 

 

 

 

 

 

 

ga-ka-ga-ka       ag-ak-ag-ak       aga-aka-aga-aka 

go-ko-go-ko      og-ok-og-ok      ogo-oko-ogo-oko 

gu-ku-gu-ku       ug-uk-ug-uk      ugu-uku-ugu-uku 

gi-ki-gi-ki            ig-ik-ig-ik           igi-iki-igi-iki 

ge-ke-ge-ke        eg-ek-eg-ek       ege-eke-ege-eke 

 

 



           

 

Dili, dili, dili din,                                                                                                               

Atskan zvaniņš dzin, dzin, dzin!  

Ai, dzīvīte, ai, dzīvīte, 

 Pie dzīvītes vajadzēja 

 Divi rokas, divi kājas 

 Laba, gudra padomiņa. 

 
     Vērpu, vērpu, aužu, aužu 

Kaķīšam paladziņus: 

          Kaķīts bija smalks kundziņ; 

Bez palaga negulēja 

 
Vista nesa paladziņu, 

Gailīts vārtu atslēdziņu. 

 

 

DZENIS DZĪVO DZIĻĀ MEŽĀ, 

DZĒRVE DZĪVO DZIĻĀ PURVĀ, 

DZIĻĀ DZELMĒ DZĪVO ZIVIS 

DZIĻOS DŽUNGĻOS DEGUNRADŽI. 

 
Dadži vadži degunradži . 

 

Audžu, audžu, vidžu vidžu, 

Man deviņi kumeliņi. 

Trīs es jāju , trīs es braucu, 

Trīs pakaļ tecināju. 

    

 

 

 

 

dza-dža-dza-dža       adz-adž-adz-adž       adza-adža-adza-adža 

dzo-džo-dzo-džo      odz-odž-odz-odž      odzo-odžo-odzo-odžo 

dzu-džu-dzu-džu       udz-udž-udz-udž      udzu-udžu-udzu-udžu 

dzi-dži-dzi-dži            idz-idž-idz-idž           idzi-idži-idzi-idži 

dze-dže-dze-dže        edz-edž-edz-edž       edze-edže-edze-edže 

 

 



                          

 

Lazdās vāverītes riekstus grauž 

 

                         Jau pil, jau pil, 

Jau līst, jau līst, 

                         Jau gāž, jau gāž, 

  Jau pērkons rūc, 

                         Jau krusa krīt, 

 
 

           Tur, kur ledus lauki zili, 

           Zivis dzīvo ledus pilī. (L.Apšeniece) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rubenītis rubināja  

Purava  bērza galiņā. 

 Aicināja savus radus  

Pie bērziņa pumpuriem.  
     

Rudu, rudu, rudentiņi, 

                                     Ratos rutki, redīsiņi. 

                                     Raiti ripo ritenīši –  

                                    Ratos rieksti, rācenīši   
 

 
Vitamīns sēž sipollokā, Nevar viņu dabūt 

rokā. Tikko loku iekšā loka, Viņš ir vēderā, 

ne rokā       

 

        
 

 

 

 

 

 

la-ra-la-ra       al-ar-al-ar       ala-ara-ala-ara 

lo-ro-lo-ro      ol-or-ol-or      olo-oro-olo-oro 

lu-ru-lu-ru       ul-ur-ul-ur      ulu-uru-ulu-uru 

li-ri-li-ri            il-ir-il-ir           ili-iri-ili-iri 

le-re-le-re        el-er-el-er       ele-ere-ele-ere 

 

 



                         
 

 

 Putās burbuļburti vanna. 

 Burbuļburti piena kannā 

 

Vista skaita savus cāļus,  

Šķiet, ka pietrūkst viena brāļa. 

 Laikam kaut kur noklīdis,  

Varbūt krūmā iesprūdis?        

   

           

          

 

 

Piesaulītē pļavas ziedos, 
Bites lido, bites dūc. 

Pavasara pirmais prieks –  
Pelēks, pūkains pūpolīt’s. 

 

 

Priede, egle lielījās  

Abas kāpti kalniņā;  

Paeglīti, nabadzīti,  

To nogrūda lejiņā. 

 
Paēduši, padzēruši, 

Pateicamies māmiņai 

Par pieniņu, par putriņu, 

Par gardo plācenīti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ba-pa-ba-pa       ab-ap-ab-ap       aba-apa-aba-apa 

bo-po-bo-po      ob-op-ob-op      obo-opo-obo-opo 

bu-pu-bu-pu       ub-up-ub-up      ubu-upu-ubu-upu 

bi-pi-bi-pi            ib-ip-ib-ip           ibi-ipi-ibi-ipi 

be-pe-be-pe        eb-ep-eb-ep       ebe-epe-ebe-epe 

 

 



                 

 
Maizes šķēlē 

vēl viens robiņš - 
tup aiz mēles 

vēl viens zobiņš. 

 Zobenzivij zobenzobs, 

                                 zobenzobā zobenrobs. 

                                 Zobenzivij zobenaste, 

                              zobenastē zobenmasts.             
                                                  (Baltvilks J) 

 

Zilas, zelta, sarkanas, 

Kaķīšu pēdiņas, 

Vizbulītes, gailenītes, 

Zilajos zvaniņus. (J.Rainis) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
Diža meža maliņā 

Zaļās sūnās sēnes snauž. 

 

 

                 Žagatiņa žadzināja, 

                 Žagatziņu sūtīdama. 

  Zīlītes žubītes saņem,                                                                                                                                                                                                                                         

Žagatiņas jauno ziņu. 

 
Zaķīts ara tīrumā, 
Žagatiņa žadzināja. 
Ko žadzini, žagatiņa? 
Tā vīram jāstrādā 

 

 

 

 

 

 

za-ža-za-ža       az-až-az-až       aza-aža-aza-aža 

zo-žo-zo-žo      oz-ož-oz-ož      ozo-ožo-ozo-ožo 

zu-žu-zu-žu       uz-už-uz-už      uzu-užu-uzu-užu 

zi-ži-zi-ži            iz-iž-iz-iž           izi-iži-izi-iži 

ze-že-ze-že        ez-ež-ez-ež       eze-eže-eze-eže 

 

 



                              

 

Spoža saule staro, 

 Silti dvesmo sils. 

 Svelmainajos staros 

 Sūnu sega silst. 

Saulīte jau logā skatās  

 laiks ir atmosties. 

 

Septiņi sprigani sienāži 

Sisina skanīgas serenādes 

saulainā silā. 

 

Zied mazā, baltā kleitiņā 

Sniegpulkstenītes sētmalē 

Un smaida siltai saulītei 

Tur augstu, augstu debesīs. 

 

 

 

 

 

 Šūpo, šūpo šūpolītes. 

Šarlote šūpolēs šūpojas – 

Šalko šallīte, švīkst šņorītes. 

Šarlote šūpolēs šūpojas     

 

 Kurš putniņš agri ceļas, 

 Agri slauka deguntiņu? 
 

Lakstīgala mazs putniņš, 

Bērzā kāra šūpulīti. 

Ak tu zelta lakstīgala, 

Tavu skaistu dziedāšanu 

          

 

 

 

 

 

 

 

sa-ša-sa-ša       as-aš-as-aš       asa-aša-asa-aša 

so-šo-so-šo      os-oš-os-oš      oso-ošo-oso-ošo 

su-šu-su-šu       us-uš-us-uš      usu-ušu-usu-ušu 

si-ši-si-ši            is-iš-is-iš           isi-iši-isi-iši 

se-še-se-še        es-eš-es-eš      ese-eše-ese-eše 

 

 



           

 

Bišu māte, bišu māte, 

Nāc manā dārziņā, 

Man rožu dārziņā, 

Mīksti rožu spilventiņi. 

 

   Ezīšam, ezīšam 

                                         Adatiņu kažociņš 

 

 
Šūpu,šūpu, šūpulīti, 

Lai aug liels bāleliņš: 

Tur būs kviešu arājiņš, 

Mātei maizes devējiņš. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Atminiet, sveši ļaudis- 

Kas guļ kaula kažokā? 

Riekstiņš kaula kažokā 

                             Sēd zaļā krēsliņā. 

                                               
žiglās žagatas žilbā žakete žogmales 

žagaros žāvējas, žiglā žagata pati žuburā 

žāvājas – (U.Auseklis) 

       

Dziļā mežā eži 

Saož meža rožu ražu. 

Daži eži ožot snzuž, 

Daži rožu ražu grauž. 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

ša-ža-ša-ža       aš-až-aš-až       aša-aža-aša-aža 

šo-žo-šo-žo      oš-ož-oš-ož      ošo-ožo-ošo-ožo 

šu-žu-šu-žu       uš-už-uš-už      ušu-užu-ušu-užu 

ši-ži-ši-ži            iš-iž-iš-iž           iši-iži-iši-iži 

še-že-še-že        eš-ež-eš-ež       eše-eže-eše-eže 

 

 



                       

 

      

Cūka cepa plācenīšus 

Ies pie kazas ciemiņā;  

Kas tā tāda ciemenīca,  

Ar tik garu šņukuriņu 

Ciku, caku, saku,  

                         Šuju lellei jaku - 
                         Vizuļotu, kruzuļotu,  
                        Ciku cakām izcakotu. 

 
Paldies, mamm, ka cēli rītos 
Miegs, kad cieši skāva ciet. D.Taurīte/ 

 

 

 

 

 

 

 
                                  No rītiņa rozes sēju 

Pusdienās magonītes 

Dzeltenas kliņgerītes   

 
Kādu dziesmu dziedāsim, 

Launadziņu paēduši? 

Dziedāsim mātes dziesmu 

Par launaga devumiņu. 

 

 
Visi putni skaisti dzied, 

Dzenis vien nedziedāja. 

Ko dziedās nabadziņš, 

Prauli vien vēderā. 

       

 

 

 

 

ca-dza-ca-dza       ac-adz-ac-adz       aca-adza-aca-adza 

co-dzo-co-dzo      oc-odz-oc-odz      oco-odzo-oco-odzo 

cu-dzu-cu-dzu       uc-udz-uc-udz      ucu-udzu-ucu-udzu 

ci-dzi-ci-dzi            ic-idz-ic-idz           ici-idzi-ici-idzi 

ce-dze-ce-dze        ec-edz-ec-edz       ece-edze-ece-edze 

 

 



Ķ – Ģ 

 

Siļķes un ķiļķeni Siļķes, muļķes, gaida kuģi, 

domā, – vedīs ķiļķenus. 

 Atbrauc kuģis, izmet tīklu, saķer visus 

siļķenus. (Baltvilks J.) 

          
 

Kaktiņā pele 
Čab čibu, čabu! 
Kaķēns uz mūra 
Šķiet ķērienu labu. 

Zaķu tēvs ar zaķu māti 

                            Abi sēd vakarā: 

                             Zaķu māte zeķi ada, 

                             Zaķis pīpi kūpināj’. 

 

 

 

 
Šuj ģēģeri, ko šaudams, 

                  Nešauj meža balodīti. 

 
Kad zēģelē kuģi ar sudrabu, 
tad pirātam vajag gudram būt. (M. Čaklais) 

 
Vai tur motorzāģis zāģē 
konservbundžu malkas krāģī? (M. Čaklais) 
 

Ģirlicis pēc dziesmu kara , 
Ģenģeriski griežās zarā. (J. Baltvilks) 
 

      

 

 

 

ķa-ģa-ķa-ģa       aķ-aģ-aķ-aģ       aķa-aģa-aķa-aģa 

ķo-ģo-ķo-ģo      oķ-oģ-oķ-oģ      oķo-oģo-oķo-oģo 

ķu-ģu-ķu-ģu       uķ-uģ-uķ-uģ      uķu-uģu-uķu-uģu 

ķi-ģi-ķi-ģi            iķ-iģ-iķ-iģ           iķi-iģi-iķi-iģi 

ķe-ģe-ķe-ģe        eķ-eģ-eķ-eģ       eķe-eģe-eķe-eģe 

 

 



b  -  d 

 

Kalnā zied ābelīte 

Ar sudraba ziediņiem. 

Sudrabiņa ziedi zied, 

Būs sarkani ābolīši. 

 
Bekas, bekas, baravikas 

Vecajām sieviņām. 

Rudmiesītes, bērzlapītes 

Jaunajām meitiņām 

 

           

 

 
 

 

               Debess jūrā mākoņlaivās 

                Sauleszaķi brauc- 

                Sudrablaivas, zelta airi, 

                Ai, cik prieka daudz. (L.Apšeniece) 

                                 
Vasariņas vidiņā 

Ēdu saldu zemenīti. 

Rudenī purvu bridu 

Meklēt skābu dzērvenīti. 

 
     Tā tik bija jautra dēka! 

     Tā tik bija diskotēka! 

      Nosprieda tad draugi, radi 

Satikties tur vēl pēc gada. (L.Apšeniece) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ba-da-ba-da        ab-ad-ab-ad       aba-ada-aba-ada 

bo-do-bo-do       ob-od-ob-od      obo-odo-obo-odo 

bu-du-bu-du       ub-ud-ub-ud       ubu-udu-ubu-udu 

bi-di-bi-di            ib-id-ib-id            ibi-idi-ibi-idi 

be-de-be-de        eb-ed-eb-ed       ebe-ede-ebe-ede 

 

 



 

 

 

 

 Skaņu izrunas traucējumu novēršanas posmi: 
1. Artikulācijas aparāta sagatavošanas pareizas skaņu izrunas veidošanas 

posms. 
2. Skaņas pareizas izrunas mācīšanas posms. 
3. Skaņas pareizas izrunas nostiprināšanas posms. 
4. Skaņu diferencēšanas posms. 

   Latviešu valodā ir diezgan daudz līdzīgu skaņu gan pēc skanējuma, gan pēc  
izrunas.  Kad bērns ir iemācījies pareizi izrunāt un atšķirt pēc skanējuma mācītās 
skaņas, tās tiek aktivizētas brīvajā runā.  

Skaņu atšķiršanā palīdz  fonemātiskās dzirdes  un skaņu diferencēšanas 
vingrinājumi . Pateicoties fonemātiskajai dzirdei bērns atšķir vārdus – liepa-
riepa, saule-šalle un citus, bet pareiza artikulācija palīdz tos precīzi izrunāt.  

Balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu diferencēšanas vingrinājumi palīdz 

salīdzināt un atšķirt iemācīto skaņu no nepareizi izrunātās skaņas. Tiek 
pilnveidota prasme atšķirt balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu skanējumu gan savā, 
gan citu runā.  

Skaņu diferencēšana notiek pakāpeniski , noteiktā secībā: zilbēs, vārdos, 
frāzēs, tekstos. 

Materiālu sagatavoja logopēde Irēna Saule 

Janvāris, 2023 

Vizuālie elementi: www.google.lv  

http://www.google.lv/
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