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Tautasdziesmas par miegu
Lai guļ miegu, kas guļ miegu,

Lai guļ miegu raudādams;
Lai dar’ darbu, kas dar' darbu,

Lai dar' darbu dziedādams.

Miedziņš mani kaitināja,
Uz slieksnīša tupēdams,

Ņem, māmiņa, bērza rīksti,
Dzen miedziņu šūpulī.

Velc, pelīte, saldu miegu,                                               Kurš putniņš agri ceļas,
Mazajam bērniņam,                                                        Agri slauka deguntiņu,
Brauc, pelīte, šai sētā,                                                     Kura meita agri ceļas,

Te ir pulka mazu bērnu.                                                  Agri slauka istabiņu.

Švīk, švāk zaķi nāk,                             Atnes, peleit, mīdzeni
Vakariņš aiz loga klāt.                         Caur pupu kiuleni,

Tie visi dosies gultiņā                          Caur klēteni, caur pērteni
Un aizmigs saldā miedziņā.                  Īnes ustobā,

Bet, kad atkal pienāks rīts,                    Kam tei kača asteite
Tie visiem teiks: “LABRĪT!”                   Naradzātu!

Padlīc mozejam bērneņam
Zem paduškeni,

Ā, ā, ā.



Mīklas par miegu

Liela, zīda villainīte, pilna maziem zirnīšiem. ( Debesis un zvaigznes )
Zelta radziņš aiz loga spīd, bet nesilda. ( Mēness )

Zelta sirpis debesīs karājas.  ( Mēness )
Zila, zila vadmaliņa, pilna spožu akmentiņu. ( Naktī pie debesīm 

zvaigznes )
Divas māsiņas, viena balta, otra melna, viena atnāk, otra aiziet. ( Diena, 

nakts )
Sen jau gatava, bet katru dienu taisāma. ( Gulta )

Kājas ir, bet iet neprot. ( Spilvens )
Spalvas ir, bet nelido. ( Spilvens )

Zosij četri deguni. ( Spilvens )



Sakāmvārdi un parunas par miegu

1.No miega maizi neizcepsi.
2. Kas ilgi guļ, tam darbi neveicas.

3.Guļ kā lācis.
4. Nu gan tev ir lāča miegs!

5.Ja gulēsi lielajā piektdienā, tad visu gadu nāks miegs.
6.Lieldienu rītā agri jāceļas, tad nekad neaizgulēsies.

7.Lieldienu naktī redzētie sapņi piepildās.
8. Ja septiņu gulētāju dienā ( 27. jūnijā) daudz guļ, tad visu gadu 

daudz gulēs.



Pašsacerētie dzejoļi par miegu

Mīksts, pūkains tā kā sniegs,                          Diena ātri beigsies,
Pie bērniem atnāk miegs.                                Vakariņš šurp steigsies;

Miegā redz tie sapnīšus,                                  Miega pilni vezumi,
Princītes un princīšus.                                      Stāv pie gultām piekrauti.

Vakariņš ciet acis ver,
Peles miegu maisos ber:
Lai var saldā miedzņā,
Nokļūt sapņu valstībā.

Kājas, rokas nogurušas,
Daudz darbiņu darījušas;

Pelīt, ātrāk miegu ber,
Uz sapņu zemi durvis ver.



. Kolektīvais darbs



Zīmējumi – Mans naktskrekls



Šujam paši...



Šuvām spilvenus



Bērnu zīmējumi – Mans spilvens



Dīvāns no papīra



Gulta no kartona



Guļam...



Miega dziesmiņa



PALDIES 
PAR
UZMANĪBU!


