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Logopēda korekcijas nodarbība “Balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi - Lūpeņu P un B 

diferencēšana” (izglītības programmas kods 01015611)  

Mērķis-nostiprināt fonemātiskās dzirdes un uztveres iemaņas, veicināt fonemātisko analīzes 

prasmes. 

Uzdevumi-aktivizēt sīko pirkstu muskulatūru un artikulācijas aparātu. Nostiprināt precīzu P 

un B izrunu. Veicināt fonemātisko dzirdi, skaņu uztveres un analīzes spējas. Paplašināt vārdu 

krājumu dotajā tēmā. Klasificēšanas atkārtošana (augļu, dārzeņu un ogu). Pārrunāt par 

nodarbībā apgūto. 

Nodarbības gaita: 

Sasveicināšanās. 

Mūsu šodienas tēma ir ‘’ Augļi, dārzeņi un ogas’’. 

Mēs šodien iesim uz tirgu, uz dārzeņu paviljonu, nopirksim augļus un dārzeņus. 

Tā ka mums vajag daudz ko nopirkt, tad sakumā mēs izvingrināsim pirkstiņus, lai nest smagas 

somas.  (Pirkstu spēles). 

Un lai pārdevējs labi saprastu, ko mēs vēlamies nopirkt, mums precīzi jāizrūna visas skaņas. 

Tāpēc pavingrināsim lūpas un mēlīti. ( Artikul. vingroj.) 

NU tad braucām! Kamēr braucām- kurs kādus augļus, dārzeņus un ogas zina? Kādus jūs zināt 

dārzeņus( augļus, ogas). , kuri sākas ar P, ar B? 

Sakumā iesim nopirksim dārzeņus ( Bērni paši  atlasa no piedāvātām kartiņām dārzeņus) 

Agrim jānopērk dārzeņus , kuros ir skaņa P, Jānītim –kuros ir skaņa B.( Bērni sadala katrām 

vajadzīgus dārzeņus). 

Tālāk mums jānopērk augļi un ogas.( Pēc tāda paša principā katrām jāsadala attiecīgi 

produkti, bet šoreiz es teikšu nosaukumus, bērns uz dzirdi izvelēsies vajadzīgo un teiks kurā 

vārdā daļā atrodas katrām vajadzīga skaņa). 

Nu tad mums ir pilnas somas- brauksim mājās!. 

Cilvēki brauca uz tirgu iepirkties arī simtiem gadu atpakaļ . Bet simt gadu atpakaļ viņiem 

nebija dators. Tā ka mums ir tagad tādas tehnoloģijas, mēs taču varām iepirkties arī datorā. 

Ieraksti pareizo burtu! 

ā___ols     __lūme       __um__ieris      __urkāns sī__oli 

 

 

Izlabo kļūdas! 

 

PIETE   _______________ 

PURKĀNS ________________ 

KAPAČI__________________ 

ĶIRPIS_________________ 

RAPARBERI _______________ 

ARPŪZS___________________ 

PABRIKA _________________ 

KĀBOSTI __________________ 

KARTUBELIS___________________ 

PAKLAŽĀNI ___________________ 

  

Tagad  iesim uzspēlēsim interesantu spēli – skaņu loto! 

Varam izmantot ARĪ SKAŅU  ANALĪZES PLAKSNĪTES. 

 

 


