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Projektu nedēļa
PII „Varavīksne”
INGERA NEIMANE,

Brocēnu novada pašvaldības
PII „Varavīksne” vadītājas vietniece
izglītības jomā
Brocēnu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē (PII)
„Varavīksne” jau vairākus gadus
tradicionāli notiek projektu nedēļa,
kas norisinās divu nedēļu garumā.
Pirmsskolas izglītības mērķis ir zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kas
dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, ar aizrautību un
prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas,
gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem,
apkārtējo pasauli un to savstarpējo
mijiedarbību.
Tradicionāli projektu nedēļas
plānojam janvārī, kad mācību nodarbību plānojumā nav paredzēti
gadskārtu ieražu svētki. Projektu nedēļas ietvaros bērniem ir iespēja gūt
jaunu pieredzi par sevi, savu ķermeni, par apkārtējiem cilvēkiem un apkārtējo vidi. Darbojoties praktiski,
bērni attīsta savas spējas, intereses
un vajadzības, apgūst dzīvei nepieciešamās domāšanas prasmes, tiek
sekmēta bērnu spēja sadarboties ar
vienaudžiem un pieaugušajiem. Šajā
nedēļā bērni valodas, sociālajā un
pilsoniskajā, kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu,
matemātikas, veselības un fizisko
aktivitāšu jomā attīsta, pilnveido un
nostiprina savas spējas, prasmes un
iemaņas. Šādi strādājot, tiek attīstīta
bērnu dabīgā vēlme darboties, kustēties, priecāties.
Projektu nedēļā iesaistās visi PII
bērni 1,5–7 gadu vecumā. Šogad bērni sadarbībā ar skolotājām izvēlējās
izzināt šāda tēmas:
SNIEGS – grupa „Rūķīši” (1,5–
2 g. v.);
IERAUDZĪT! SAKLAUSĪT! SA2
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Grupas „Rūķīši” bērni (1,5–2 g. v.) par abu nedēļu pētāmo tēmu bija izvēlējušies sniegu: sniega kušanas pētīšana, tā krāsošana ar guašas krāsām, saldēšana plastmasas
trauciņos, sasaldēto ledus gabaliņu izmantošana sniega skulptūru dekorēšanai u. c.
aktivitātes.

GARŠOT! SATAUSTĪT! SASMARŽOT! – grupa „Rausīši”
(2–3 g. v.);
MATI – grupa „Skudriņas”
(3–4 g. v.);
ŪDENS – grupa „Pīlēni”
(4–5 g. v.);
ESI VESELS! – grupa „Bitītes”
(5–6 g. v.).
Projektu nedēļā grupu skolotājas
iekārto mācību vidi – grupas telpas –
ar nepieciešamajiem materiāliem
atbilstīgi izvēlētajai tēmai. Divas ne-

dēļas bērni gūst jaunu pieredzi, zināšanas. Mācību vide tiek iekārtota tā,
lai bērniem būtu iespēja darboties
gan skolotāju vadībā, gan patstāvīgi,
izzinot, pētot, veicot eksperimentus,
dodoties mācību ekskursijā atbilstīgi
izvēlētajai tēmai, savukārt skolotāji
cenšas virzīt bērnu darbību, piedāvājot daudzveidīgus materiālus un
darba formas. Projektu nedēļas noslēgumā iestādes bērni un darbinieki
pulcējas aktu zālē, lai demonstrētu
citiem jauniegūtās zināšanas.
VISI FOTO: no PII „Varavīksne” arhīva

PROJEKTS

„Rūķīši” cep dažāda lieluma sniega kūkas. Bērniem bija pieejami dažāda izmēra plastmasas spainīši un lāpstiņas, lai no sniega varētu izveidot visdažādākās sniega kūkas, tādējādi apgūstot
arī jēdzienus „liels” un „mazs”.

Grupas „Rausīši” bērni (2–3 g. v.) par projektu nedēļas tēmu
izvēlējās piecu maņu pētīšanu: IERAUDZĪT! SAKLAUSĪT!
SAGARŠOT! SATAUSTĪT! SASMARŽOT! Katru dienu bērni
iepazina kādu no maņām. Viena no aktivitātēm bija sajūtu
takas izstaigāšana. Skolotājas sajūtu taku bija veidojušas no
stingra, bārkstaina plastmasas paklāja gabaliņa, no stikla un
putuplasta pusaplīšiem, no vates, no laukuma, kas aizpildīts ar
zīmuļiem, no fizāļa u. c. materiāliem. Bērni, izstaigājoties pa
katru materiālu bez apaviem, raksturoja savas sajūtas.

Cita aktivitāte grupā „Rausīši” bija dzirdes izzināšana – attīstoša spēle, kur ar dzirdes palīdzību bija jānosaka gan vienādi,
gan atšķirīgi skanoši trauciņi. Plastmasas glāzītēs tika bērtas
sēkliņas, graudiņi, akmentiņi, čiekuriņi u. c. dabas materiāli.
Citā dienā bērni ar smaržas palīdzību mēģināja noteikt dažādu
pārtikas produktu, piemēram, kanēļa, sāls, cukura, piparu u. c.
garšu.

Grupas „Skudriņas” bērni (3–4 g. v.) par savu pētāmo tēmu bija
izvēlējušies matus. Viens no bērnu uzdevumiem bija no dažādiem materiāliem veidot frizūras. Par pamatni tiek izmantots
līpošs materiāls, pie kura no dzijas tiek veidota sejas forma, savukārt no pupiņām – acis un deguns.
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Frizūras tapušas no dzijas un fizāļa. Citos darbiņos bērni veidoja frizūras pūšanas tehnikā: katrs izvēlas kartīti, uz kuras ir
uzzīmēta seja, ap to liek guašas krāsas un izpūš tās ar kokteiļsalmiņu.

Trīsgadīgie un četrgadīgie bērni izmēģināja veidot frizūru arī
ķirbim: no aplikācijas papīra strēmelēm ķirbim tika līmēti mati.
4
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„Skudriņas” ciemojas pie pilsētas friziera. Vienā no projektu
nedēļas dienām skolotājas bērniem bija noorganizējušas mācību
ekskursiju uz pilsētas frizētavu, kas atrodas netālu no bērnudārza. Friziere iepazīstināja bērnus ar friziera darbarīkiem,
aicināja iejusties klientu lomā un pasēdēt friziera krēslā, ko
daži bērni izbaudīja pirmoreiz. Friziere bērniem rādīja dažādas
matu šķēres, matu mašīniņu, matu krāsu paraudziņus u. c.
darba instrumentus un materiālus. Citā dienā bērniem grupiņā
notika aizraujoša frizūru ballīte – audzinātājas veidoja frizūras
bērniem un arī savām kolēģēm.

Grupas „Pīlēni” bērni (4–5 g. v.) divas nedēļas veica dažādus
eksperimentus ar ūdeni, piemēram, krāsoja ūdeni ar guašas
krāsām un taisīja vulkānu, ūdenim pievienojot sodu, etiķi un
cukuru; citā dienā kopā ar skolotājām saldēja krāsaino ūdeni:
formiņās tika ievietota aukliņa un ieliets krāsains ūdens, pēc
tam ledus gabaliņus ar iesaldēto aukliņu karināja pie bērnudārza augošajos dzīvības kociņos. Citreiz bērni ūdenī lika ātri
dīgstošas sēkliņas un vēroja, kā tās sāk dīgt, dzīt saknītes, asniņus. Bērni kopā ar skolotājām iepazina arī tuvākās apkārtnes
ūdenstilpes – skaisto Cieceres ezeru un Cieceres ezera pieteku
Dūņupīti. Turklāt skolotājas mudināja bērnus, piedaloties dažādās aktivitātēs, padomāt par ūdens nozīmi cilvēka, augu un
dzīvnieku dzīvē.
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Grupas „Bitītes” bērni (5–6 g. v.) izvēlējās tēmu „Esi vesels!”. Bērnudārza lielākie bērni divas nedēļas, veidojot uztura piramīdu, runāja par veselīgu uzturu, dzīvesveidu. Bērni sver augļus un dārzeņus un, tā kā pie dārzeņiem ir pievienotas cenu zīmes kā veikalā,
iepazīst to cenu. Sverot, pierakstot un meklējot atbilstīgo naudas vienību, lai varētu iegādāties konkrēto dārzeni, bērni gūst matemātiskos priekšstatus.

Bērni pēta un izzina tēmu „Esi vesels!”, no dažādiem uzskates materiāliem veidojot, viņuprāt, veselīgo produktu izlasi. Kādā citā
projekta dienā bērni devās mācību ekskursijā pie vienas no pilsētas ģimenes ārstēm un iepazina ārsta profesiju. Bērni varēja paklausīties drauga sirsniņas darbību, paši nosvērties un mērīties. Klausoties dakteres stāstījumā, viņi uzzināja, ko nozīmē būt veselam un kāda veselībai ir saistība ar sportošanu un uzturu.
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Bērnu radītā veselīga uztura piramīda.
Katru rītu bērni kopā ar skolotājām atgriežas pie projekta nedēļas tēmas, pārrunā paveikto, to, ko vēl vēlētos uzzināt, un nolemj, ko
darīt nākamajās aktivitātēs.
6
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Uzsākot skolas gaitas,
skaņas jāizrunā precīzi
ROMĒNA NAMNIECE,

logopēde

Esmu logopēde ar vairāk nekā
20 gadu pieredzi un ikdienā palīdzu
gan bērniem, gan pieaugušajiem, kuriem ir runas, lasīšanas un rakstīšanas traucējumi. Kuros gadījumos pieaugušajam ar bērniem būtu jāvēršas
pēc logopēda palīdzības, kā sekmēt
bērna runas attīstību, un vai arī pieaugušie ir spējīgi labot savus runas
traucējumus?
Es nevaru pateikt, cik daudziem
bērniem Latvijā ir runas vai valodas
defekti, bet tādi ir daudziem. Ir gan
skaņu izrunas traucējumi, gan valodas attīstības aizture, gan lasīšanas
un rakstīšanas traucējumi. Ja runā-

jam par visu pasauli, tad aptuveni
10–20 % pasaules iedzīvotāju ir dažādi mācīšanās traucējumi, to vidū grūtības raiti iemācīties lasīt un rakstīt.
Ir situācijas, kuras ir iespējams pārvarēt, bet ir arī nopietnāki traucējumi, piemēram, disleksija, kad cilvēkiem ar pilnvērtīgu intelektu ir grūtības tekoši izlasīt vārdus un ir vājas
pareizrakstības prasmes, ar ko cilvēki
sadzīvo visu mūžu.
NEKAUTRĒTIES VĒRSTIES
PĒC PALĪDZĪBAS
Daļa vecāku ir tik pieradusi pie tā,
kā viņu bērns runā, ka pat nepamana, ka bērns kādu skaņu neizrunā vai
izrunā to neprecīzi. Un ir arī vecāki,
kuri nāk pie logopēda ar divgadīgu
bērnu, kurš neizrunā skaņu r, bet tas

šajā vecumā ir pilnīgi normāli. Vecāku prasības ir dažādas.
Ir grūti spriest par to, vai bērna
vecāki vai aprūpētāji kautrējas vai
nekautrējas vērsties pēc palīdzības,
jo pie manis atnāk tie, kuri nekautrējas un grib pārliecināties, vai viss
ir kārtībā. Ir vecāki, kuri nāk jau ar
konkrēti definētām problēmām, proti, viņi zina, kuras skaņas bērnam sagādā problēmas. Ir arī reizes, kad vecākiem šķiet, ka bērns neizrunā kādu
vienu skaņu, bet pārbaužu rezultātā
atklājas, ka tādas ir vairākas.
UZSĀKOT SKOLAS GAITAS,
SKAŅAS JĀIZRUNĀ PRECĪZI
Dažkārt var neizdoties apgūt lasītprasmi un rakstītprasmi tā, kā cerēts. Arī šādos gadījumos ir jāmeklē
februāris 2019
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logopēda palīdzība. Ideālā gadījumā
bērnam, uzsākot skolas gaitas, būtu
jābūt plašam vārdu krājumam, precīzai skaņu izrunai, psiholoģiskajai
gatavībai, lai nekas netraucētu iekļauties skolas vidē un apgūt visas nepieciešamās zināšanas. Ja bērns, uzsākot
1. klasi, precīzi neizrunā kādu skaņu
vai viņa izteikšanās spējas ir ierobežotas, tad mācību procesā radīsies
aizvien jaunas problēmas, kas rezultātā palielinās bērna slodzi, jo viņam
būs jāapgūst gan jau iekavētais pie
logopēda, gan arī mācību viela klasē.
Tāpēc būtu labi, ja skaņu izruna tiktu
sakārtota līdz skolas vecumam.
Skolās strādājošie logopēdi vairāk
pievēršas problēmām, kas ir saistītas
ar mācību procesu, proti, lasīšanu un
rakstīšanu. Tā kā skolas logopēdam
ir liela slodze, strādājot ar lasīšanas
un rakstīšanas traucējumiem, viņam
nepietiek laika padziļināti mācīt arī
skaņu izrunu vai novērst logoneirozi
jeb stostīšanos.
JA IR PROBLĒMAS AR IZRUNU,
VISTICAMĀK RADĪSIES
PROBLĒMAS ARĪ
AR RAKSTĪŠANU
Parasti skolotāji vecākiem bērnu
iesaka vest pie logopēda tad, ja rakstu darbos regulāri parādās garumzīmju kļūdas, tās netiek lietotas vai
tiek lietotas nepareizi, tiek aizstāti
un izlaisti balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi, piemēram, vārdu „ķemme”
raksta „čemme”. Vairumā gadījumu
tas norāda, ka bērns jauc balsīgās un
nebalsīgās skaņas, kuras ir līdzīgas
pēc skanējuma. Šiem bērniem ir jāap8
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meklē logopēda nodarbības un jāmācās atšķirt šīs skaņas. Ir jāsaprot arī
tas, vai bērns šīs skaņas spēj izrunāt.
Ja ir problēmas ar izrunu, visticamāk
radīsies problēmas arī ar rakstīšanu.
Ja bērns kādu skaņu izrunā neprecīzi,
viņš arī dzird to nepareizi un uzraksta nepareizi. Katra bērna gadījums ir
individuāli jāizskata un jāizmeklē –
bērns var neizrunāt skaņas, var izrunāt skaņas precīzi, bet neprecīzi tās
saklausīt, iespējams, bērns jauc burtu
telpiski, kā tas ir uzrakstīts. Iemesli ir
dažādi.
Līdzīgi ir arī ar lasīšanu – temps ir
lēns, bieži tiek izlaistas skaņas, mainītas galotnes. Ir lasīšanas un rakstīšanas problēmas, kuras var ļoti veiksmīgi atrisināt, bet pasaulē ir aptuveni 8 % cilvēku, kuri cieš no disleksijas.
Šie cilvēki ir intelektuāli attīstīti un
gudri, bet lasīšanas un rakstīšanas
prasmes viņiem sagādā problēmas
visu dzīvi. Kaut gan regulāri tiek strādāts ar logopēdu, ir robežas, kuras sasniedzot vairs nav iespējams uzlabot
jau sasniegto rezultātu. Tā, protams,
ir samērā maza cilvēku daļa. Šiem
bērniem skolā ir vēlams piemērot
speciālas datorprogrammas un (vai)
nodrošināt papildu pedagogu, kurš
palīdz izlasīt tekstu, jo citādi nav iespējams izpildīt uzdevumus matemātikā, angļu valodā u. c. – bērnam ir
grūtības izlasīt un saprast uzdevuma
nosacījumus. Šie bērni spēj sasniegt
pozitīvus rezultātus un saņemt atbilstīgas atzīmes, ja tiek dots papildu
laiks uzdevumu izpildei vai ir kāds,
kurš izlasa un (vai) paskaidro uzdevuma nosacījumus.

RUNAS TRAUCĒJUMU
IEMESLI – NEIROLOĢISKAS
PROBLĒMAS, INTELEKTA
ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMI,
NEATTĪSTĪTA MUTES
MUSKULATŪRA
Runas traucējumu iemesli ir ļoti
dažādi un atšķirīgi bērniem un pieaugušajiem. Valodas un runas traucējumus var izraisīt gan iegūtas, gan
iedzimtas slimības. Ja runājam par
bērniem un pieņemam, ka mazulis ir
nācis pasaulē laimīgs un veselīgs, liela nozīme ir videi, kurā bērns aug un
attīstās, – cik daudz vecāki ar bērnu
sarunājas, cik daudz laika velta bērna attīstībai kopumā. Kā vēl vienu iemeslu varu minēt arī bērna hiperaprūpi, proti, vecāki visu izdara bērna
vietā. Bērnam atliek tikai paskatīties
uz kādu priekšmetu – un viņam viss
tiek pasniegts. Visas bērna vēlmes
tiek izpildītas, nesagaidot no bērna ne
zilbi, ne vārdu. Kādēļ bērnam runāt,
ja viss notiek bez valodas starpniecības? Motivācija runāt šādā situācijā ir
nulle! Nereti vecāki bērniem piedāvā
tikai smalki sagrieztu, samaltu un sablendētu ēdienu, bet runāšanai vajag
pietiekami attīstītu artikulācijas aparātu, kas ir pieradis kost un košļāt.
NAV IESPĒJAMS ATTĪSTĪT
RUNU, JA BĒRNU NEMĀCA
STĀSTĪT, JAUTĀT UN RUNĀT
Bērni ir savu vecāku spogulis:
ja kāds no vecākiem neizrunā kādu
skaņu pareizi, bērns to redz, dzird
un atkārto. Līdzīgi ir ar bērnu vārdu

Daži runas vingrinājumi,
ko katrs var izmēģināt,
katru vairākas reizes
nekļūdīgi atkārtojot

Biedrs briedis bedrē brikšķināja.
Šis žagaru saišķis ir mans žagaru saišķis.
Kārlis Klārai krelles deva,
Klāra Kārlim – klarneti. Klāra
glazē Klāras krelles. Klāras krelles Klāras kārbā.
Klibi, bikli kraukļi klintīs
glūn.

VALODA
krājumu: to nav iespējams attīstīt, ja
bērnam netiek mācīts stāstīt, jautāt
un runāt vai tiek runāts ļoti vienveidīgi, izmantojot tikai sadzīviskus
vārdus. Tas noteikti aizkavē pareizas
valodas lietošanu ikdienā. Piemēram,
ja vecāki prasa bērnam – „vai tu dzersi ninnīti” (‘tēju’), tad bērnam nav iemesla teikt vārdu „tēja” – visi ģimenē
to sauc par ninnīti. Tas, protams, nenozīmē, ka bērns līdz pieaugušā vecumam lietos vārdu „ninna”, bet tas
aizkavē viņa vārdu krājuma paplašināšanu un pareizas valodas lietošanu.
LABOT RUNAS TRAUCĒJUMUS
NEKAD NAV PAR VĒLU
Es domāju, ka labot skaņu izrunas
traucējumus, t. i., dislāliju, nekad nav
par vēlu. Atšķirība mācību procesā
ir tajā, ka pieaugušajiem skaņas izsaukšanas periods ir samērā ātrs, jo ir
daudz lielāka uzmanības noturība un
mērķtiecība nekā bērniem. Savukārt,
salīdzinot ar bērniem, daudz garāks
ir konkrētās skaņas automatizēšanas
process ikdienas sarunā, t. i., laiks,
kamēr iemācīto skaņu pacients lieto
pastāvīgi. Mazam bērnam, kurš valodu ir praktizējis salīdzinoši īsāku
laiku, ir daudz vieglāk izmainīt savus
paradumus un iemācīto skaņu sākt
lietot ikdienas valodā. Nereti ir tā, ka
pieaugušais logopēda kabinetā spēj
pareizi runāt iemācīto skaņu, bet, tiklīdz iziet no kabineta, ikdienas sarunā
tiek lietota vecā, nepareizā skaņa. Lai
pieaugušais spētu iemācīties pareizi
izrunāt kādu skaņu, ir jābūt ļoti lielai vēlmei un motivācijai to darīt. Šajā
procesā būs jāiesaistās gan ģimenei,
gan draugiem.
KAD IR NOSLĒDZIES SKAŅAS
APGŪŠANAS UN TRENIŅU
POSMS, SĀKAS CĪŅA AR
IERADUMU RUNĀT PA VECAM
Arī bērniem tas ir grūti, un bieži
vecāki nesaprot, kāpēc logopēda kaLaikraksta „Izglītība un
Kultūra” elektroniskais
pielikums „Pirmsskolas Izglītība”
Izdevējs: SIA „AB konsultants”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103361805

binetā bērnam viss izdodas, bet mājās ne. Iedomājieties, ka es jums tagad
teiktu: „Turpmāk, izrunājot skaņu s,
mēli lieciet starp zobiem!” Tas būtu
neērti, jo katru reizi būtu jāatceras šī jaunā tehnika. Gan bērni, gan
pieaugušie, kuri mēģina labot runas
traucējumus, ir jāatbalsta, jo tas nav
viegli un nenotiek uzreiz. Bērni vienu
skaņu iemācīties un iekļaut ikdienas
sarunā var aptuveni divu mēnešu laikā, ja regulāri apmeklē logopēdu un
mājās izpilda uzdevumus, kurus logopēds ir uzdevis.
Man biežāk ir nācies novērst traucētu s, z, c, dz, š, ž izrunu, kā arī skaņas r un l, ko bērni bieži neizrunā,
aizvieto vai kropļo. Principā bērns
var neizrunāt jebkuru no skaņām,
bet biežāk gan bērnu, gan pieaugušo
vidū mēs redzam, ka mēle nāk starp
zobiem brīžos, kad tas nav nepieciešams, vai arī skaņa r tiek izrunāta
ar balss saišu palīdzību (tautā saka –
franču r).

Būtiskākais par
1–6 gadus vecu bērnu
runas attīstību

Bērnam ap viena gada vecumu ir jāparādās pirmajiem
vārdiem, kas vairāk ir kā
skaņu un zilbju virknējumi.
Šiem vārdiem nav jābūt precīziem, tie var būt īsi, ikdienā bieži lietoti vārdi.
Ap trīs gadu vecumu bērnam jau ir jārunā samērā
precīzi un saprotami. Ja bērnu saprot tikai vecāki, kuri
kļūst bērnam par tulku, tad
ir jāvēršas pie speciālista, lai
izvērtētu, kādēļ bērna valoda ir tik neskaidra un vai tā
tiešām ir neskaidra, jo nereti ir arī tā, ka vecāki saviem
bērniem uzliek ļoti augstu
latiņu un vēlas, lai bērns jau
agrā vecumā runātu tekoši,
pilnīgi precīzi un skaidri.
Sasniedzot piecu sešu gadu
vecumu, vārdi tiek izrunāti
pareizi un tiek veidoti paplašināti teikumi, grūtības
var sagādāt sveši vārdi, piemēram, „dirižablis” u. c. Kopumā bērns ir apguvis visas
dzimtās valodas skaņas un
pareizi tās lieto. Vārdu krājums sastāv gan no lietvārdiem un darbības vārdiem,
gan īpašības un apstākļa
vārdiem, kas tiek lietoti saziņā. Ja kāda skaņa netiek izrunāta precīzi, ir jāvēršas pie
logopēda, jānāk uz nodarbībām un jāmācās konkrētās
skaņas izrunāšana.

DIKCIJU VAR UZLABOT,
KĀRTĪGI ATVEROT MUTI
UN KUSTINOT LŪPAS
Izrunas uzlabošanas vingrinājumus nevar tik vienkārši izstāstīt
vai uzrakstīt uz papīra. Ja tā būtu,
neviens pie logopēda nenāktu, katrs
mājās izpildītu dažus vingrinājumus
un runātu pareizi, izrunājot jebkuru
skaņu. Ieteikums, ko varu dot ikvienam, lai būtu laba dikcija un lai otrs
cilvēks spētu precīzi uztvert visu sacīto, – runājot ir kārtīgi jāatver mute
un jākustina lūpas. Izrunājot patskaņus, mutei ir jābūt atvērtai aptuveni
divu savas rokas pirkstu platumā (rādītājpirksta un vidējā pirksta). Ir jāattīsta visa artikulācijas aparāta muskulatūra, jākustina lūpas, mēle un
jāvingrina elpošana. Elpošana mums
nodrošina runas plūsmu. Dikcijas uzlabošanai palīdz dažādi runas vingrinājumi, kurus ir iespējams runāt tikai

tad, ja lūpas un mēle tiek izkustinātas
pareizi. Iesaku katram ik pa laikam
tos pamēģināt, vairākkārt skaidri un
raiti izrunājot.
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