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METODISKAIS MATERIĀLS 

ARTIKULĀCIJAS APARĀTA 

NOSTIPRINĀŠANAI 
 

 

Metodisko materiālu sagatavoja skolas logopēde Ilva Liepa. 

Materiāls paredzēts pedagogiem un interesentiem, 

strādājot ar bērniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. 

Ideja ņemta no grāmatas "10 mazi pirkstiņi" (Dace Īviņa, 

Kristīne Zonberga). 

 

Metodiskā materiāla mērķis ir attīstīt un nostiprināt artikulācijas aparāta 

kustīgumu. 

 

Uzdevumi: 

1. Apgūt dotos artikulācijas aparāta vingrinājumus. 

2. Attīstīt vizuālo uztveri, saistot attēlu ar atbilstošo vingrinājumu. 

3. Attīstīt dzirdes uztveri, klausoties pasaku,  atbilstoši pasakas stāstījumam 

atvērt lodziņu, noskaidrot, kas tur paslēpies, un izpildīt atbilstošo artikulācijas 

aparāta vingrinājumu.  
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Pasaka par mēlīti 

 

Reiz savā mājiņā dzīvoja mēlīte.  

Tā pamodās un paskatījās pa lodziņu:  

1) ar mēli pieskaras labajam, pēc tam kreisajam vaigam. Atkārto 5x. 

Tad viņa iztīrīja istabiņu:  

2) ar mēli pieskaras zodam, ja iespējams, degunam. Atkārto 5x. 

Pēc tam viņa gāja pakaļ zirdziņam un brauca uz tirgu: 

3) ar mēli klakšķina pie augšējo zobu alveolām. 

Pa ceļam pūta stiprs, stiprs vējš, tāpēc zirgam bija grūti skriet. (Pūšam mēs arī to 

lielo vēju:  

4) ieelpo caur degunu,  pūšot izelpo caur muti. Atkārto 6x. 

Mēlīte bija galā. Tirgū viņa pirka ..... (pedagogs izdomā, ko pirka, atkarībā no tēmas, 

ko bērni apgūst). Mēlīte bija nogurusi un brauca ar zirdziņu mājās:  

5) klakšķina ar mēles galu pret zobu alveolām. 

Aizbraucot mājās, mēlīte bija tik nogurusi, ka uzreiz gāja gulēt.  

Istabā ielidoja muša un neļāva mēlītei gulēt. Noķersim visi uzmācīgo mušu:  

6) saliek taisnas abas rokas kopā sev priekšā. Ieelpojot caur degunu, atver rokas plati. 

Pēc tam saka skaņu s-s-s-s un lēnām tuvina rokas vienu otrai. Kad viss gaiss ir 

izpūsts, sasit plaukstas kopā, kā ķerot mušu. 

 Tagad mēlīte var mierīgi iet gulēt. 
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Artikulācijas aparāta vingrinājumi 

 

 

Ar mēli pieskarties labajam, tad kreisajam vaigam. Atkārtot 5x. 

 

 

 

 

    Ar spicu mēles galu pieskarties zodam, ja iespējams, degunam. Atkārtot 5x.   

 

 

 

    

Ar mēli klakšķināt pie augšējo zobu alveolām. 

 

 

 

 

Pacelt taisnas abas rokas kopā sev priekšā. 

 Ieelpot caur degunu un ieelpojot  atvērt plati rokas. 

 Pēc tam izrunāt skaņu s-s-s-s un lēnām tuvināt rokas vienu otrai.  

Kad viss gaiss ir izpūsts, sasit plaukstas, tā ķerot mušu. 
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