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VISAS MANAS MAŅAS –
ZINĀMAS UN VESELAS.

RPAC  2.A KLASE
SKOLOTĀJA I. TREIKALE



KO NOZĪMĒ DZĪVOT
VESELĪGI?



VISAS MANAS MAŅAS – ZINĀMAS 
UN VESELAS!



MANAS ACIS, AUSIS, DEGUNS,MUTE, ĀDA.



ES          MĪLU SAVAS ACIS, AUSIS, DEGUNU, 
MUTI, ĀDU! SARGĀJU UN RŪPĒJOS!



VINGRINU ACIS, MĒLI

https://dieviete.lv/veseliba/192044-stradajot-pie-
datora-svarigi-atputinat-acis/attachment/acu-
vingrinajumi/

https://dieviete.lv/veseliba/192044-stradajot-pie-datora-svarigi-atputinat-acis/attachment/acu-vingrinajumi/


Vingrinu mēli


Garšīgais ievārījums
Nedaudz pavērt muti un ar platu mēles galu nolaizīt augšlūpu 
no labās    uz kreiso pusi. Pēc tam no kreisās uz labo pusi. 
Darbojas tikai mēle, apakšžoklis nekustīgs (vajadzības 
gadījumā pieaugušais to pietur ar roku).

 Šūpoles
Plati atvērt muti un pasmaidīt, nolikt mēles galu aiz apakšējiem 
priekšzobiem, pēc tam aiz augšējiem priekšzobiem. Lūpas un 
apakšžoklis nekustīgi, darbojas tikai mēle. Mēle augšā - lejā, 
augšā - lejā.

 Adatiņa
Izbāzt šauru mēli. Ja kustība neizdodas, mēles galu izbāž starp 
saspiestām lūpām.

 Nolaizi šķīvīti!
Uz šķīvja uzliek kādu gardumiņu un ļauj to bērnam uzlaizīt ar 
mēli (biezpiena sieriņu, šokolādes gabaliņus). Ja bērns laiza 
saldējumu uz kociņa, tas veicina mēles lokanību.

 Mēle - celtnis
Izbāž platu mēli, uz tās uzliek plakanu, apaļu konfekti vai 
šokolādes gabaliņu un ceļ mēli uz augšu. Ja vingrinājums 
izdodas un konfekte nenokrīt, uzliek vēl vienu konfekti un 
mēģina pacelt mēli uz augšu.

 Lāpsta
Izbāzt platu mēli un novietot to uz apakšējās lūpas. 
Vingrinājumu veikt vismaz piecas reizes.

 Pulkstenis
Plati atvērt muti, izbāzt mēli un ar to izpildīt kustības pa labi un pa 
kreisi, pieskaroties lūpu kaktiņiem.

 Zobu tīrīšana
Atvērt muti, pasmaidīt, parādīt zobus un ar platu mēles galu tīrīt 
augšējos priekšzobus no iekšpuses. Pēc tam to pašu veikt ar 
apakšējiem kustības Piecas reizes. zobiem. no kreisās uz labo pusi. 
Vingrinājumu vēlams veikt vismaz piecas reizes.

 Krāsotājs ar otu
Atvērt muti un pasmaidīt. Virzīt mēles galu pa lūpām pulksteņa 
rādītāju kustības virzienā.

Tītars
Pavērt muti, novietot mēli uz augšlūpas un plato mēles galu kustināt 
gar augšlūpu uz āru un iekšu. Kustības sākumā lēnā tempā, vēlāk 
tempu paātrina, un tad veidojas skaņu kopa bl-bl-bl.

 Labrīt!
Ar mēli pieskarties labajam vaigam, kreisajam vaigam, zodam, ja 
iespējams, arī degunam.

 Bundzinieks
Pasmaidīt, atvērt muti un "pieklauvēt" ar mēles galu pie augšējiem 
priekš-zobiem. Tad skaidri un vairākas reizes izrunāt d-d-d: sākumā 
lēnām, pakāpeniski paātrinot tempu. Darbojas tikai mēle, bet 
apakšžoklis paliek nekustīgs.

 Mēle guļ
Pasmaidīt, nedaudz atvērt muti, izlikt platu mēli uz apakšlūpas un tā 
paturēt (mēle guļ). Aukstais vējiņš Pasmaidīt, mēle brīvi novietota uz 
apakšējiem priekšzobiem. Mēles vidū maza renīte, pa kuru plūst 
auksta gaisa strūkla — sss. Pietuvinot roku mutei, bērns jūt auksto 
"vējiņu".

 Piena lakšana
Bērns atdarina, kā kaķītis lok pienu. Mazākiem bērniem to var palūgt, 
sakot: "Skaties, cik viegli kaķītis padzeras bez krūzītes!"

 https://www.mammamuntetiem.lv/berns/bernudarznieks/48402/mel
es-un-lupu-vingrinajumi-izrunas-uzlabosanai-pirmsskolas-vecuma-
berniem

https://www.mammamuntetiem.lv/berns/bernudarznieks/48402/meles-un-lupu-vingrinajumi-izrunas-uzlabosanai-pirmsskolas-vecuma-berniem


VEICU Sajūtu EKSPERIMENTUS!



Katram savs ‘‘PIECU MAŅU DZEJOLIS ‘‘  



PIECU MAŅU DZEJOLIS!

Video skatīt šeit

https://failiem.lv/f/e9gwr7ux6

https://failiem.lv/f/e9gwr7ux6


KATRU DIENU   DARBINĀM
VISAS MŪSU MAŅAS-

 Skatāmies un redzam balto 
pasauli!

 Klausāmies, kā gurkst sniegs!
 Smaržojam svaigo  gaisu!
 Sagaršojam ziemas garšu!
 Sajūtam salu un aukstumu!
 Priecājamies par savu māju 

siltumu!



Es esmu vesels!
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