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410230 Mimic huuliokuvakortit 
 
Systemaattinen kieli- ja huulioliikkeiden harjoittelu vahvistaa selkeään artikulaatioon 
tarvittavia lihaksia. Toivottu lopputulos syntyy helposti näiden hauskojen pelien 
parissa! 
 

Kymmenen peli-ideaa: 
1. Nosta kortti: Aikuinen pitää muutamaa korttia kädessään. Lapsi nostaa niistä yhden, ja tekee 

kuvan harjoituksen. 
2. Väripeli: Laitetaan muutama kortti pöydälle. Jokaisen kortin päälle laitetaan värinappula tai 

esim. värillinen nappi. Lapsi heittää värinoppaa ja tekee yhden tehtävistä, joka on merkitty 
samalla värillä kuin nopalla saatu tulos.  

3. Arvuuttelu: Osa korteista on laitettu pöydälle kuvapuoli ylöspäin. Lapsi esittää niistä yhden. 
Se, joka löytää vastaavan kortin pöydältä ensimmäisenä, saa esittää seuraavan tehtävän. 
Aikuisen kanssa kahden pelatessa lapsi ja aikuinen arvuuttelevat vuorotellen. 

4. Piilota kortti: Osa korteista on piilotettu huoneeseen. Lapsi etsii kortit yksitellen – tarpeen 
mukaan häntä autetaan siinä – ja tekee löytämänsä kortin tehtävän. 

5. Heitä maaliin: Kortit asetetaan kolmeen purkkiin tai laatikkoon värin mukaan. Lapsi yrittää 
heittää pallon yhteen purkkiin/laatikkoon. Jokainen, joka saa osuman, saa valita yhden 
korteista ja saa yhden pisteen, jos osaa suorittaa tehtävän oikein.  

6. Vieritä kuulaa: Kaikki kortit laitetaan lattialle. Lapsi vierittää kuulan kohti kortteja. Jos se 
pysähtyy kortin luo tai lähelle sitä, lapsi saa tehdä kyseisen kortin tehtävän. 

7. Rakenna korttitalo: Tehdään kortin harjoitus ja rakennetaan korteista askel askelmalta 
korttitalo. 

8. Domino: Kortit jaetaan osallistujille. Ensimmäinen lapsi valitsee yhden korteistaan, tekee 
tehtävän ja laittaa kortin kuvapuoli ylöspäin pöydälle. Seuraava lapsi tekee samoin. Hän laittaa 
oman korttinsa pöydällä olevan kortin viereen ja tekee myös sen tehtävän. Kolmas lapsi 
valitsee, kumman pöydällä olevan kortin viereen hän sijoittaa oman korttinsa, ja tekee sen 
toisena tehtävänä. Peli jatkuu kunnes kaikki kortit ovat pöydällä. Aikuisen kanssa kahden 
pelattaessa lapsi ja aikuinen vuorottelevat. 

9. Muistipeli: Osa korteista on laitettu pöydälle kuvapuoli alaspäin. Ensimmäinen pelaaja 
kääntää yhden korteista ja tekee harjoituksen. Sitten hän siirtää kortin eteensä kuvapuoli 
alaspäin. Tämän jälkeen on seuraavan osallistujan vuoro. Seuraavilla kierroksilla on 
muistettava aina tehdä omat aikaisemmat tehtävät järjestyksessä ennen uuden kortin ottoa. 

10. Ruletti: Kortit on asetettu tasaisesti kehäksi. Lapsi pyöräyttää pallo korttikehässä ja tekee sen 
harjoituksen, jonka kohtaan pallo pysähtyy. 
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Korttilista: 
Kielenliikkeet suun ulkopuolella: 

1. Kieli kurkottaa kohti nenää. 
2. Kieli kurkottaa kohti leukaa. 
3. Kieli kurkottaa vuorotellen kohti nenää ja leukaa. 
4. Kieli kurkottaa kohti oikeaa korvaa. 
5. Kieli kurkottaa kohti vasenta korvaa. 
6. Kieli kurkottaa vuorotellen kohti oikeaa ja vasenta korvaa. 
7. Kieli nuolee ylähuulta (tavoitteen saamiseksi huulelle voidaan konkreettisesti laittaa jotain nuoltavaa). 
8. Kieli nuolee alahuulta (ks. edellä).  

Kielenliikkeet suun sisällä: 
9. Kieli pesee ylähampaat ulkopuolelta. 
10. Kieli pesee alahampaat ulkopuolelta. 
11. Kieli pesee ylähampaat sisäpuolelta. 
12. Kieli pesee alahampaat sisäpuolelta. 
13. Kieli nousee ylös etuhampaiden taakse hammasvallille. 
14. Kieli kutittelee alahampaiden ienrajaa. 
15. Kielenlaiteet nousevat, muodostetaan kouru. 
16. Kieli menee oikeaan poskeen. Kuvitellaan, että poskessa on iso karkki. 
17. Kieli menee vasempaan poskeen. Kuvitellaan, että poskessa on iso karkki. 
18. Kieli imeytyy ylös ylähampaiden taakse. 

Huulioharjoitukset: 
19. Venytetään suljettuja huulia kohti korvia. 
20. Suipistetaan huulio kuten vihellettäessä. 
21. Vuorotellaan levittämistä ja suipistamista. 
22. Venytetään oikeaa suupieltä kohti korvaa. 
23. Venytetään vasenta suupieltä kohti korvaa.  
24. Puhalletaan posket pullolleen ilmaa (poistetaan ilma poskista painamalla kädet poskiin). 
25. Puhalletaan ilma ulos suusta posket lommolla, huulio pyöreänä. 
26. Laitetaan ylähuuli alahuulen päälle. 
27. Laitetaan alahuuli ylähuulen päälle. 
28. Vedetään molemmat huulet piiloon. 

 

Huomioitavaa: 
 Piirrokset on tehty niin, että lapsi voi käyttää niitä peilinä.  

 Liikkeet on hyvä pyrkiä tekemään hitaasti ja tarkasti. Hätäisesti tehtyinä liikkeet onnistuvat 
helpommin, mutta harjoitusvaikutus jää heikoksi. 

 Jos harjoituksessa ohjataan tekemään liike suu auki, on hyvä pitää suu mahdollisimman auki, 
jotta harjoitus on tehokas. 

 Harjoitukset voidaan tehdä peilin avulla, mutta se ei ole välttämätöntä. 

 Lapselle voidaan antaa myös taktillinen vihje, esim. kevyesti lastalla/lusikalla. 


