
4-5 gadi 

5.05.2020. - 8.05.2020. 

Uzdevumi kopīgai vecāku sadarbībai ar bērniem 

 

 Šajā un arī turpmākajās nedēļās vingrināsim 

lūpas un mēli! Lai būtu jautrāk, interesantāk un 

uzskatāmāk, tad Jums palīdzēs Zaķis.    

 

 

 

Ļoti cienījamie vecāki! 

1) Attēlu kartītes ar zaķiem, ja iespējams izprintēt, iepriekš 

sagriežam, un bērns tās var izkrāsot! 

 

2) Šos vingrinājumus ieteicams izpildīt regulāri, (ne tikai šajā nedēļā, 

bet arī turpmāk) katru dienu 5-8 minūtes!  

Kāpēc? Tāpēc, ka šie vingrinājumi: 

- nostiprinās mēles, lūpu muskuļus; 

- palīdzēs izstrādāt noteiktas lūpu, mēles kustības, kas 

nepieciešamas pareizai skaņu izrunai; 

- sekmēs lūpu un mēles kustīgumu, plastiskumu; 

- uzlabos dikciju; 

- sagatavos bērna artikulācijas aparātu pareizai skaņu izrunai. 

 

3) Vēl aizvien gaidu foto no Jūsu kopīgās darbošanās procesa ar 

bērnu savā e-pastā d.sprogite@inbox! 

 

 

 

Nebūsim vienaldzīgi un palīdzēsim saviem 

bērniem novērst skaņu izrunas traucējumus! 

 

mailto:d.sprogite@inbox


“ZAĶI” - lūpu un mēles vingrinājumi 

 

1. Uzlikt apakšējos priekšzobus uz augšējās lūpas. 

2. Uzlikt augšējos priekšzobus uz apakšējās lūpas. 

3. Paslēpt augšējo lūpu. 

4. Paslēpt apakšējo lūpu. 

5. Nolikt mēli pie apakšējiem zobiem. 

6. Pacelt mēli pie augšējiem zobiem. 

7. Parādīt bēdīgu seju! Nolaist lūpu kaktiņus uz leju. 

8. Parādīt priecīgu seju! Celt lūpu kaktiņus uz augšu, noslēpjot zobus. 

9. Atvilkt lūpas smaidā, parādot zobus! 

10.  Pastiept lūpas uz priekšu “taurītē”. 

11.  Pastiept uz priekšu “noapaļotas” lūpas. 

12.  Piepūst vaigus. 

13.  Izbāzt mēli, mēģinot sasniegt zodu. 

14.  Celt mēli uz augšu, mēģinot sasniegt deguna galu. 

15.  Lūpas izstiepj uz priekšu un augšlūpu it kā dusmojoties paceļ uz 

augšu tā, lai virs tās var nolikt zīmuli. Zīmulim jāturas starp augšlūpu 

un degunu. Jo resnāks zīmulis, jo vieglāk vingrinājums izpildāms.  

16.  “Tīrīt” ar mēli augšējos zobus, kustinot mēli pa labi-pa kreisi. 

17.  Nolaizīt ar mēli augšējo, apakšējo lūpu, no viena kaktiņa līdz otram. 

18.  Nolikt platu mēli pie apakšējiem zobiem, un noturēt to šādi, kamēr 

pieaugušais skaita līdz 5. 

19.  “Paslēpt” mēli aiz labā vaiga. 

20.  “Paslēpt” mēli aiz kreisā vaiga. 

21.  Uzlikt platu mēli uz augšējās lūpas. 

22.  “Šūpoles 1”: nolikt platu mēli uz apakšējās lūpas – pacelt uz 

augšējās lūpas. Vingrinājumu izpildām vairākas reizes.  

23.  “Šūpoles 2”: nolikt platu mēli aiz apakšējiem zobiem – pacelt aiz 

augšējiem zobiem. Vingrinājumu izpildām vairākas reizes.  

24.  “Zirdziņš”. Klakšķināt ar mēli. 

 


