
Spēle: TURBĪNA 

 

 

 
Turbīna fascinējošas pūšanas spēles noslēpums ir kontrolēt pūšanas spēku. 

Tas ir vienkārši- pūst, propelleri, lai tas sāktu kustēties, bet sarežģītāk ir apstādināt to, 

kad tu to vēlies. Spēle ir attīstoša un jautra priekš visiem bērniem, bet tajā pašā laikā 

TURBĪNA ir ļoti noderīga bērniem ar runas traucējumiem. Šī spēle koordinē attiecības 

starp elpošanu, balsi un mutes motora funkcijām. Ar šo pūšanas vingrinājumu bērns 

mācās kā kontrolēt spēku, virzienu. 

 

        Sastāvs: 

 

 pamats un propelleris 

 attēlu riņķi ar dzīvniekiem otrā pusē 

 viens pelēks un viens oranžs maisiņš riņķīšiem 

 10 pelēki, 10 oranži riņķīši  

 

 

Kā spēlēt.... 

 

TURBĪNA ir spēle 2 bērniem, kuri pēc kārtas pūš propellerā. Vislabākais efekts 

iegūstams pūšot uz propellera krāsainajiem riņķiem. Ļoti svarīgi, lai spēle 

atrodas vienā līmenī ar bērna seju. Tā lai bērns var pūst tieši uz propellera 

spārniem. Spēli var uzlikt uz kastes. TURBĪNA sastāv no 2 uzzīmētiem aplīšiem, 

kas padara iespējamu spēlēt sekojošas spēles, palielinot sarežģītības pakāpi; 

Fermas dzīvnieki ( zaļais uzzīmētais aplis). 

NOTEIKUMI: 

Spēles sākumā oranžais gumijas aplītis ir jāizvieto apkārt riņķa malai, pretī 

katram zīmējuma laukumiņam. Propellera oranžais riņķītis norāda vietu , kur 

apstājoties ir jāuzliek oranžā gumija. Spēli sāk jaunākais spēles dalībnieks. 

Spēlētāji pūš pēc kārtas un noņem gumijas riņķīti tur, kur apstājas propellers. Ja 

ir palikuši tikai 3 gumijas riņķīši, tad spēlētājs drīkst pūst 2 reizes pēc kārtas 

pirms nākošā spēlētāja. Spēlētājs, kurš saņēma visvairāk gumijas riņķīšu, tas ir 

uzvarējis. 

Šī spēle trenē:-lūpu koordināciju 

 

 

„NOĶER DZĪVNIEKU”  

 

NOTEIKUMI: 

 

Pirms spēles sākuma, spēlētāji izvēlas krāsu riņķīšus-pelēku vai oranžu, 

spēlētājam ar oranžo gumijas riņķīti, propellera spārns ar oranžo aplīti parāda 

,kurā laukumiņā ir jāpiezemējas. Tas pats attiecas uz spēlētāju ar pelēko gumijas 

riņķīti. Katram spēlētājam ir 10 gumijas riņķīši(pelēki vai oranži). 

Spēle sākas , abiem spēlētājiem vienlaicīgi pūšot uz propellera – kad propellers 

apstājas sākas īstā spēle. Spēlētāji pūš pēc kārtas, sākot ar jaunāko spēles 



dalībnieku. Pirms spēlētājs sāk pūst-laukumiņu uz  kura spēlētājs grib 

piezemēties apzīmē ar dzīvnieciņu  un vienlaicīgi jāpasaka ar cik pūtieniem no 1-

3 trāpīs uz izvēlēto laukumiņu. Ja izvēlētajam laukumam propellers paiet garām, 

tad uz to drīkst pūst no pretējās puses, kamēr laukums ir sasniegts, vai līdz tam, 

kad pūšanas reizes ir izsmeltas. Ja ir nepieciešams, spēli var sarežģīt, izlemjot ,ka 

propelleram ir jāapgriežas vismaz vienu apli, kamēr trāpa laukumiņā. Ja spēlētājs 

spēj ar savu propellera krāsu trāpīt izvēlētajam laukumiņam tieši tik reizes, cik 

viņš ir teicis, tad spēlētājs var uzlikt savu gumijas aplīti uz laukumiņa-dzīvnieks 

ir noķerts! Ja spēlētājs nevar to izdarīt, spēli turpina cits spēlētājs. Tas spēlētājs , 

kurš pirmais uzlicis savus 10 riņķīšus uz dzīvnieciņiem ir vinnējis. 

 

Šī spēle trenē: 

 

- elpas spēku(stiprumu) un neatlaidību 

- elpas stipruma virziena plānošanu un koordinēšanu 

- mutes motora koordināciju 

 

Jūras dzīvnieki: 

 

Spēle sākas tāpat kā iepriekšējā spēle „noķer dzīvniekus”. 

Jaunākais spēlētājs sāk un izvēlas krāsu. spēlētāji pūš pēc kārtas un novieto 

gumiju uz tā lauciņa, kur apstājas propellers. Ja otrs spēlētājs jau ir novietojis 

gumijas riņķīti uz šī laukuma, tad tas ir jānoņem un jānoliek atpakaļ, un šis 

spēlētājs novieto savu gumijas riņķīti vietā. Ja spēlētājs var izmantot pāri tad 

viņam ir papildus reize pūst propelleri. Šo pāri veido, 

ja viens spēlētājs ir uzlicis(uzpūtis) gumijas riņķīšus 2x uz viena un tā paša 

dzīvnieka. Ja spēlētājam ir pāris, tad nākošais spēlētājs nedrīkst novietot šos 

gumijas riņķīšus jo tie ir „aizsargāti”. Ja propelleris apstājas pretī oranžajai 

zvaigznei, tas ļauj pūst vēl vienu reizi. Laukums ar pelēko/oranžo gumijas 

riņķi(C) ir „iespēju” laukums. Ja propellers apstājas pretī šim laukumam, 

spēlētājs maina krāsas – spēlētājs ar pelēkiem riņķiem saņem oranžās gumijiņas 

un otrādi. Lai arī izskatās , ka spēlētājs ir spēli zaudējis, ir iespēja, ka ar precīzu 

pūtienu vis pagriežas par labu šim spēlētājam. 

Spēle ir beigusies, ja gumijas riņķi ir pretī visiem laukumiem ar dzīvniekiem. 

Uzvarējis ir tas spēlētājs , kurš ir novietojis visvairāk gumijas riņķīšu uz malas. 

Šī spēle trenē: 

 

- elpas stiprumu 

- elpas stipruma virziena plānošanu un koordinēšanu 

- mutes motora koordināciju 

 

 

 

 

 

 

Grūtības pakāpes palielināšana spēlē: 

 

Šīs grūtības pakāpes piemērojamas vecākiem bērniem un bērniem, kuri jau ir 

praktizējušies pūšanā; 



 

1) Katrs spēlētājs var pūst propelleri tik ilgi , kamēr tas ir kustībā ...- tas ir  grūti, 

bet dod iespējas kontrolēt propelleri. 

2) Īpaša iespēja kontrolēt propelleri, un to pūst” pretējā virzienā”. To var izdarīt 

tieši pūšot  to uz kreiso propelleri. Tas ir grūti un ir iespējams apstādināt 

propelleri viegli pūšot propelleri pretējā virzienā. 

 

Šie spēles varianti trenē pūšanu un spēju stratēģiski domāt. 


