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Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv

Informatīvais izdevums vecākiem

Augsim kopā
sirsnīgi!

e-avīze
VADĪTĀJAS SLEJA

BeBelv e-avīze iznāk reizi mēnesī

Ak šis trakais 2017…..šķiet tieši tā es varu raksturot 2017. gadā iestāšanos. Janvāris ir iesācies ar
veselu kaudzi dažādu pārmaiņu, jaunumu un darbu!!!
Katra diena aizlido vēja spārniem, un ir, diezgan, liels izmisums atrast laiku!
BeBei gribas piedalīties dažādos projektos, īstenot un realizēt dažādas idejas - tikai laiks pietrūkst!
Manuprāt, 2017. gads būs gads, kad dosim iespēju izpausties jaunajiem. Jo stārķis BeBē ir ļoti čakls.
Februārī, dekrēta atvaļinājumā dodas trīs darbinieki. Vietā nāk jauni un talantīgi cilvēki, kuri, kā
es domāju, īstenos jaunas un radošas idejas!
Kādi ir mūsu, BeBes, plāni jaunajā gadā? Būt vēl radošākiem un vēl čaklākiem. Spert soli tālāk un
īstenot lietas, kuras kādreiz neuzdrošinājāmies īstenot! Esam joprojām Islandes iespaidoti! Tagad
daudz vairāk analizējam pedagoģisko darbu Latvijā. Daudz vairāk analizējam metodes ar kādām
strādā Latvijā un ar kādām ārpus Latvijas. Vēlamies pētīt arvien vairāk, vēlamies atrast risinājumus,
kā strādāt ar bērniem, kā palīdzēt un attīstīt!
Lai uzlabotu darba kvalitāti 2017. gadā esam nolēmuši izveidot jaunu amatu – filiāles vecākais
pedagogs. Šis cilvēks būs kā saikne starp administrāciju un vecākiem, kā saikne starp pedagogiem
un administrāciju, kā vēl vienas ‘’acis’’, kuras saredz nepilnības, un ar kuru kopā var uzlabot gan
vidi, gan darba kvalitāti!

Esam izvirzījuši lielus mēŗķus un grūtus uzdevumus!
Ceram un darīsim visu iespējamo , lai to īstenotu!!!
Vadītāja Rita Stikāne
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JUBILĀRI DECEMBRĪ

4. februāris
Laura Auniņa
Mūzikas Pedagogs

14. februāris
Gita Vēvere
Auklīte Purvciems

METODIĶES ZIŅAS
Kas par brīnumainu, pārsteigumiem bagādu mēnesi bija decembris.
Adventes laiks, gaidīšanas laiks. Laiks, kad visi gaida Ziemassvētkus!
Laiks, kad veltam viens otram vairāk uzmanības, kad gatavojamies, lai
iepriecinātu savus mīļos, kad vairāk aizdomājamies, kas mums ir
vissvarīgākais.
Arī mums Bebē, šis bija skaists un gaišs laiks. Un patiecoties arī Jums,
vecāki! Ar savu atbalstu adventes kalendāra tapšanā, Jūs padarījāt bērnu
ikdienu tik īpašu un skaistu. Tik dažādi uzdevumi, tik dažādi pārsteigumi.
Katru dienu, sākot ar 1.decembri visās grupiņās bērni apskatīja, lasīja
adventes kalendāru un vēstulītes tajā.
Kāds “rūķis” liek spēlēt spēles, kāds iepriecina grupiņu ar jaunu mūzikas disku vai plastilīnu, kāds ar
grāmatiņu un pat jaunu zivtiņu grupiņas akvārijā. Pārsteigumu tik daudz! Un visi, tiešām visi, ir tik jauki un
pārdomāti. Par katru paveikto darbiņu, tiek kāds apbalvojums vai prieka mirklis. Šorīd pēc šī skaistā laika,
pat ir grūti iejusties ikdienā. Kā lai atrod no tik patīkamiem pārsteigumiem un dāvaniņām?! Jaunas puzles,
lotto, ballītes, kino skatīšanās, krāsojamās lapas..tik daudz tika iegūts šajā laikā.
Paldies, Jums vecāki, par tik radošiem uzdevumiem, par tik gardiem našķīšiem un vērtīgām dāvanām!
Un ar katru dienu un pārsteigumu mēs tuvojāmies Ziemassvētku pasākumam. Bērni ne vien centīgi veica
“rūķu” uzdevumus, bet arī gatavojās koncertam. Jauni dzejoļi, lomas, ziemassvētku dziesmas un rotaļas. Un
pēc tādas gatavošanās - lielais koncerts, lai parādītu saviem mīļajie savas jaunās prasmes. Koncerti bija tik
jauki, proefesionāli un skaisti. Katra grupiņa bija ar ko īpaša. Liels, liels paldies grupiņu audzinātājām un
auklītēm par milzīgo darbu,ko ieguldīja, lai šie svētki noritētu tik veiksmīgi. Paldies mūzikas pedagogam
Laurai par tik veiksmīgu debiju! Mēs visi esam priecigi, ka tu esi mums!
Purvciema Bebuku grupiņa svinēja savus pirmos Ziemassvētkus Bebē. Līdz
ar to tas bija īpaši gan bērniņiem, gan audzinātājām Signei, Laurai un
auklītei Signei. Pedagogi ielika visu savu sirdi un mīlestību dekorācijās,
dāvaniņās. Kā arī plānojot pasākumu tika iesaistīti pat audzinātāju mīļie
cilvēki, lai izdotos viss kā pa diedziņu. Svētki tika svinēti bērniņam ar
vecākiem roku rokā. Svētku tēma bija “Eņģeļu Ziemassvētki”.
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METODIĶES ZIŅAS
Arī Pārdaugavas Bebuki šogad svinēja savus pirmos Ziemassvētkus Bebē. Tikai šī grupiņa jau patstāvīgi, nevis
kopā ar vecākiem, rādīja ko ir iemācījušies. Šajā grupiņā bērniņi ir nedaudz vecāki, kā Purvciemā, tādēļ jau
paši varēja sniegt Ziemassvētku koncertu vecākiem. Kāds dziedāja, kāds rādīja kustības, kāds brīnījās par
visu un kāds mēģināja atrast skatītājos kādu pazīstamu seju, kas slēpās aiz maskām. Audzinātājas Līva un
Madara, kā arī auklīte Ļuba ielika lielu darbu, lai koncerts un viss decembris būtu jauks.
Ziepniekkalna Bebēnu grupiņa izcēlās ar ļoti lielu mīļumu un sirsnību. Decembri pavadot, ģimeniskā sajūtā.
Gan grupiņa, gan dāvaniņas, gan svētku scenārijs bija vienotā tēmā - Mans Ziemaasvētku dārgumiņš - mana
ģimene. Bērnu foto ar mīļajām sejiņām rotāja visu grupiņu, kā arī dāvaniņas. Pats koncetrs bija ļoti izdevies
un skanīgs. Paldies Ieva un Agita par tik ļoti pārdomātu un mīļu Ziemassvētku laiku!
Purvciema Bebēnu grupiņa izcēlās ar lielo izaugsmi šajā gadā. Bērni un audzinātāja Krista un Santa kā arī
auklīte Elīna, parādīja, ka galīgi vairs nav bebuki, bet var sevi lepni saukt par bebēniem! Tik ļoti izauguši, tik
ļoti prasmīgi un zinoši palikuši. Drosmīgi devās atradīt Ziemassvētku uzvedumu “Svētki mežā”, kas izdevās
spīdoši! Katrs bērns zināja savu sakāmo un to varēja noskaitīt, kā arī skanīgi dziedāt un brīvi dejot. Malači!
Pārdaugavas Bebēni ir ļoti spēcīga un skanīga grupiņa. Šie bērniņi jau
trešo gadu aizvada kopā. Pavisam maziņi viņi uzsāka kopā bērnudārza
gaitas un nu jau spēj “konkurēt” ar Bebes lielajām grupām
Ziemassvētku uzvedumos. Audzinātājas Olga, Madara un auklīte
Liene, Jūs varat lepoties, Jums ir tik gudri, talantīgi bērni un tas lielā
mērā ir Jūsu nopelns. Uzvedums par Ledus pili, princesēm un
sniegavīriem izdevās ļoti profesionāli. Paldies!
Purvciema Bebes grupa 2, vai kā mēs sakam, vidējā grupiņa, tik
radoši pavadīja visu adventes laiku. Cepa piparkūkas, veidoja
eglītes un bišu vaska svecītes, un atkal cepa kādu kārumu, lai
sagatavotos Ziemassvētku svinībām. Arī šie bērniņi ir ļoti
izauguši un atraisījušies. Visi priecīgi piedalījās Ziemassvētku
uzvedumā “Ziemassvētki rūķu ciemā” un lieliski parādīja visu,
ko ir mācījušies. Skanīgi un jauki. Prieks bija vērot dažus
bērniņus un viņa aktierisko pusi, ko ikdienā reizēm nemaz nevar pamanīt!
Purvciema Bebes1, jeb lielā grupiņa kā katru gadu izcēlās ar lielu sirsnību un
mīlestību. „Svētku vakara gaidīšana Zaķīšu pirtiņā” visu decembri ritēja pilnā
sparā. Zaķi un zaķīši uz skapīšiem, pie sienām un logu rūtīs.. Audzinātāja
Katrīna, Laura un auklīte Santa radīja burvīgus svētkus. Ziemassvētku svinības
bija ļoti sirsnīgas, gaišas! Paldies par to skaistumu, ko Jūs radijāt!
Pārdaugavas Bebes grupa šogad izcēlās ar svētku laika
tēmu: “Ciparciems”. Tik radoši un bērniem aktuāli ritēja
viss decembris. Dekorācijas, dāvaniņas, scenārijs.. Viss,
viss tikai ap cipariem un skaitīšanu. Nu visi bērni
grupiņā noteikti zina ciparus un tos vairs nejauc. Radoši
un rotaļīgi bērni apguva matemātiku un svinēja
ziemassvētkus. Koncertā bērni skaistīja stundas līdz
Ziemassvētkiem, dziedot, dejojot, skaitot dzejoļus.
Audzinātājas Sanita, Iveta un auklīte Aiva, Jums tas
izdevās lieliski!
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METODIĶES ZIŅAS
Ziepniekkalna Bebes grupa šogad sevi parādīja kā tiešām lielo
grupu! Super! Tik prasmīga, zinoša šī grupiņa bija pirmo reizi. Bija
ļoti liels prieks vērot kā bērni ir izauguši un cik lielu darbiņu
audzinātājas ir darījušas, lai bērni izaugtu līdz šim! Malači! Malači
gan audzinātājas Elīna, Džillija un auklīte Dace, gan paši lielie
mākslinieki – bērni! Uzvedums: “Kraukšķītis” izdevās lieliski. Kā
arī dekorācijas, dāvaniņas un viss decembra darbs bija ļoti
pārdomāts, saskanīgs un skaists.
Kad svētki bija pagājuši, visi mēģinājām, atkal ieiet atpakaļ ikdienas ritmā, kas pēc svētku mēneša, nepavisam
nav tik viegli.
Tādēļ ļoti lielu Paldies gribu teikt audzinātājai Andai, kura pēc Ziemassvētkiem gatavoja atklāto nodarbību.
Atklātā nodarbība bija Purvciema vidējā grupiņā. Anda ir pedagogs ar ļoti daudz idejām galvā. Ar daudz
rotaļām un spēlēm azotē. Nodarbības tēma bija “Svētku prieks”. Un audzinātāja Anda tiešām spēj radīt lielu
prieku bērnu sirsiņām. Nodarbība bija tik radoša, tik rotaļuzdevumiem bagāta un priecīga. Starp
didaktiskajām spēlēm, matemātiku un aplicēšanu, bija par leļļu teātris. Bērni apguva gan ciparus, gan
ģeometriskās figūras, gan burtus un iepazina jaunu pasaku! Paldies par ļoti labu atklāto nodarbību.
Janvārī atklāto nodarbību vadīja audzinātāja Ieva no Ziepniekkalna bebēnu grupiņas. Šajā nedēļā visā Bebē
nodarbību tēma bija “Pulkstenītis tikšķ!”. Ieva izvēlējās vecumam atbilstošu tēmu – diena un nakts!
Nodarbība bija veiksmīga. Bērni rīta aplīti dziedāja, skaitīja Ievas sacerētus dzejolīšus un pārrunāja nedēļā jau
apgūto. Bija arī izvingrošanās un didaktiskā , kā arī kustību spēle “Diena un naksts”. Pēc šī visa sekoja
darbiņš zīmēšanā. Grupas bērni ir ļoti droši un zinoši. Prieks par to. Paldies!
Janvāra otrajā nedēļā bērni iepazinās ar tēmu – visvairāk man patīk ziema! Un prieks, ka arī aiz loga ir sniegs,
kad apsgūstam šo tēmu. Tad bērniem tas ir daudz interesantāk un aktuālāk. Sniegs, sniegavīri, slēpēs,
ragaviņas.. kas tik nav aktuāls šobrīd!
Pie mums ciemojās arī viesmākslinieks I.Paura ar savu vienmēr skanīgo koncertu. Šis ir mākslinieks,kurš
tikai ar sintezatora palīdzību spēj visu zāli sasmīdināt un iekustināt. Kustās un līdzi jūt no paša mazākā bebes
apmeklētāja līdz pat audzinātājām!
Nākošā janvāra nedēļa bija drošības nedēļa. Bērni tika iepazīstināti ar elementāriem drošībības noteikumiem
par medikamentiem un zālēm. Kā arī iepazina un runāja par visu veselīgo. Degustēja augļus, dārzeņus,
veidoja veslības piramīdas un pētīja savus zobiņus.
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SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM

SVARĪGI!
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Pirmā 2017. gada darba dienā saskārāmies ar nepatīkamu pieredzi. Kāds no vecākiem bija uzrakstījis iesniegumu –
sūdzību IKVD. Iemesls īsti nebija skaidrs?! Kā viens no iemesliem tika minēts karoga nolietojums pie ieejas. Viss ir
labi, kas labi beidzas un IKVD pārbaudi izturējām godam, taču mēs ļoti lūdzam visus vecākus un mūsu klientus,
ja Jums rodas jautājumi vai ir sūdzības, pirmkārt, zvanīt un rakstīt mums! Ja mēs neatbildam uz Jūsu rakstītām
vēstulēm, tas nozīmē, ka vēstule nav redzama mūsu epasta kastītē vai arī mēs to neesam pamanījuši. Uz visām Jūsu
rakstītām vēstulēm mēs atbildam. Gadījumos, ja neatbildam Jums, lūdzu, zvaniet mums!!!

FEBRUĀRA PASĀKUMI
Janvāris tiks noslēgts ar tēmu: augļi un ogas.
Februārī apgūsim: Ko dara mamma un tētis? Profesiju nedēļa. (Kāda drošība jāievēro katram prefesijas
pārstāvim, spectērpi); Laiks pucēties. Apģērbs; Labās sirsniņas darbi; Rotaļlietu stāsts.
Aicinu Jūs ierasties profesiju nedēļā pie Jūsu bērniņa uz grupu, pastāstīt par savu darbu. Lepns būs gan Jūsu
bērniņš, gan Jūs. Kā arī ieguvēji būs visi grupiņas biedri. Parasti šī ciemošanās ir ļoti nozīmīgs notikums visai
grupiņai!
Kā arī, šogad turpināsim “Labās sirsiņas” nedēļā labdarības akciju. Par to sekojiet līdzi informācijai. Kad
nāks tuvāk šī labo darbu nedēļa, audzinātājas Jums to pastāstīs kā šogad mēs veiksim labos darbiņus!
Pagājušo gad mēs visi kopā iepriecinājām ļoti, ļoti daudz bērniņus no maznodrošinātām ģimenēm! Paldies
visiem, kuri iesaistījās!
Jauno 2017.gadu esam iesākuši ļoti sparīgi un veiksmīgi. Prieks par to!
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
S!
KONKURS

v

Miss RadosÃ ZIEMA 2016.

Jau decembrī sākās īpašs ikgadējs konkurss ‘’Miss Radošā ziema’’.
Šis konkurss nu jau piekto gadu norisinās BeBē un tajā piedalās mūsu radošās
audzinātājas un auklītes!
Nē, nē, nē viņas nesacenšas savā starpā, bet dalās radošās idejās un pieredzē. Katru ziemu
šis konkurss ir par Ziemassvētku tēmu.

ŠAJĀ GADĀ KONKURSS NOTIKA TRĪS KĀRTĀS:
1.kārtā

Adventes Kalendāri,
Adventes Vainadziņus
un Ielūgumus vecākiem uz
Ziemassvētku koncertiem.

2.kārtā

telpu dekorēšana!

3. kārta

dāvanas bērniem un
vecākiem.

Šis ir pirmais gads, kad konkrusa rezultātus saskaitot ir divi uzvarētāji un divi otrās vietas ieguvēji.
Uzvarētājus vērtējāt Jūs – vecāki un visi facebook BeBes lapas sekotāji, kā arī BeBes metodiķis Egija Posse Apsīte
un mūzikas skolotāja Laura Auniņa.
Un tātad ‘’Miss Radošā Ziema 2017’’ ir Pārdaugavas BeBes grupa (Audzinātājas Iveta Pekmane, Sanita Ābeltiņa
un auklīte Aiva Jaunzare) un Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa (Ieva Kaktiņa un auklīte Agita Lindenberga).
Otrās/ trešās vietas ieguvēji ir Ziepniekkalna BeBe grupa (Audzinātāja Elīna Rundzāne, Džillija Vaseļonoka un
auklīte Dace Dirrvēna), Purvciema BeBuku grupa (Audzinātāja Signe Beāte Plāce, Laura Strēle un auklīte Gita
Vēvere). Paldies visām mūsu audzinātājām un auklītēm par lielisku darbu! Šis konkurss mūs pārsteidza ar to, cik
ļoti talantīgas un čaklas Jūs visas esat!
Paldies vecākiem par atbalstu un balsojumu!

1. VIETA

2. VIETA
Pārdaugavas BeBes grupa (Audzinātājas Iveta Pekmane,
Sanita Ābeltiņa un auklīte Aiva Jaunzare)

Ziepniekkalna BeBēnu
grupiņa (Ieva Kaktiņa un
auklīte Agita Lindenberga)

3. VIETA

Purvciema BeBuku grupa (Audzinātāja Signe Beāte Plāce, Laura Strēle un auklīte Gita Vēvere)

www.bebe.lv

Ziepniekkalna BeBe grupa
(Audzinātāja Elīna Rundzāne, Džillija
Vaseļonoka un auklīte Dace Dirrvēna)
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JANVĀRA PASĀKUMI
DA PEDAGOGS
A
G

GA DA

AU KLE

GADA NOMINĀCIJAS
21. janvārī notika ik ziemas cīņa par kausu starp BeBes filiāļu audzinātājām un auklītēm. Tā bija intriga, kura
filiāle šajā ziemā iegūs BeBes kausu.
Un beidzot, beidzot kausu izcīnija Purvciema BeBes filiāle!
Šajā ziemā kausu izcīnīt varēja daudz domājot un analizējot, jo komandas spēles notika Escape Rooms ‘’Exitoria’’.
Vakarā notika arī Jaunā Gada Ieskandināšanas balle, kurā tika nominēti visi BeBes darbinieki.
Katrs ieguva īpašu nomināciju, kā viņš ir sevi parādījis šajā 2016. Gadā.
Galvenās nominācijas ir Gada Pedagogs, Gada Aukle un BeBes Pedagogs, BeBes Aukle.
Gada Pedagogs un Gada Auklīte ir personas, kuras ir profesionāli sevi pierādījušas. Kuras ir ieviesušas novitātes
tieši savā profesionālajā darbā. Savukārt BeBes pedagogs un BeBes auklīte ir lojālas un uzticamas personas BeBei.
Kuras vienmēr atbalsts BeBes idejas un kuras veido pozitīvu
mikroklimatu kolēģu vidū!
Lai noteiktu šo četru svarīgāko nomināciju ieguvējus, mēs
izstrādājām vairākus kritērijus!
Savu viedokli arī izteica vecāki un kolēģi savā starpā.
Vērtējumu deva arī metodiķis Egija Posse – Apsīte un
medmāsa Saiva Ozola.
Un par Gada Pedagogu 2016 tika atzīta audzinātāja Iveta
Pekmane
Par Gada Auklīti 2016 tika atzīta Ļubova Brahmane
Par BeBes Pedagogu 2016 tika atzīta Olga Zamberga
Par BeBes Auklīti 2016 Santa Kazule
Novēlam viņām tā turpināt!!!
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FEBRUĀRA PASĀKUMI

konkurss BeBes balsis
Tuvojas februāris un ar joni tuvojas arī pavasaris. Tātad tuvojas konkurss ‘’BeBes balsis’’. Šajā
mācību gadā mazie dziedātāji ir īpaši aktīvi un čakli, un tas viss ir pateicoties mūsu mūzikas
pedagogam Laurai Auniņai.
Skolotāja jau ir izvēlējusies konkursantus un cītīgi gatavojas pusfināliem.
Lūdzam vecākus atbalstīt mazos dziedātājus un palīdzēt viņiem labi sagatavoties ‘’BeBes balsis’’
pusfinālam.

Lai veicas visiem dziedātājiem!
No katras filiāles tiks izvirzīti 5 – 7 dziedātāji,
kuri kāps uz lielās skatuves un 8.aprīlī dziedās
BeBes balsis finālā.
Tas nebūs tikai fināls, bet tas būs koncerts, kurā
gan dejos BeBes dejotāji, gan dziedās BeBes
ansamblis, gan uzstāsies mūsu čaklie un erudītie
BeBes Pētnieki!!!
Aicinām visus apmeklēt BeBes balsis koncertu,
kurš nu jau kļuvis kā neatņemama tradīcija
pavasarī!!!

www.bebe.lv
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI

Z I EMASSVĒ T KI
Arī šogad, kā jau katru gadu Mārtiņdienas andele izvērtās par kārtīgu tirgus placi. Vecāki, Jūs esat Decmbris,
kā jau visām grupiņām pagāja svētku noskaņās. BeBes lielai grupai šis bija īpašs mēnesis, jo katru dienu
saņēmām ziņu no Rūķa. Pat vairākiem rūķiem, jo vēstules nāca no dažādiem adresātiem, uzdevumi ar
milzīgu izdomu, radošumu un pārsteigumu maisiņi ar našķiem! Paldies mūsu supper Rūķiem, Mēs Jūs
gaidīsim ciemos arī nākošajā gadā!
Decembris BeBēniem bija darbiem un notikumiem bagāts mēnesis, Bebēnus katru rītu sagaidīja Adventes
kalendārā atstātas vēstulītes,pārsteigumi un uzdevumi! Mēs meklējām dāvaniņas, minējām mīklas, pildījām
darba lapas,krāsojām eglītes rotājumus, spēlējām spēles un daudz,daudz visu ko interesantu.
Cītīgi gatavojāmies Ziemassvētku priekšnesumam, gatavojām dāvaniņas vecākiem. Un,protams, priecājāmies
un baudījām ziemas priekus!!!
Arī bebuku grupiņā bērni katru dienu gaidīja Adventes kalendāra atvēršanu, rūķa rakstītajās vēstulēs bija gan
uzdevumi, gan spēles un, protams, arī dāvaniņas! Bērni cītīgi mācījās svētku dziesmiņas un dzejolīšus,
gatavojām vecākiem dāvaniņas.
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Ziemassvētki Ziepniekkalnā

Adventes laiks.
Gaidot Ziemassvētkus, ik dienu mūs apciemoja Adventes laika rūķis! Rūķu lomās iejutās bērnu vecāki. Rūķi
bija sagādājuši rotaļas, spēles, dažādus uzdevumus un, kā jau svētkos pienākas, arī kārumiņus! Sirsnīgs
paldies visiem vecākiem, kuri aktīvi iesaistījās!
Ziemsassvētku izrādīte „Ziemas pasaka”
Šogad BeBes grupas bērni iejutās skaistajos Margaritas Stārastes tēlos
no „Ziemas pasakas”. Pielāgojām to mūsu mazajiem aktieriem un tapa
jauka un sirsnīga izrādīte ar sniegpārslām, lāčiem, rūķiem, lapsu, eglīti,
Sniega meitenīti un Kraukšķīti! Bērni ļoti nopietni piegāja gatavošanās
procesam un arī cītīgi palīdzēja grupas dekorāciju pagatavošanā.

Rezultātā klusā piektdienas vakarā, tieši dienu pirms Ziemassvētkiem sagaidījām mūsu mīļos vecākus un
Ziemassvētku pasaka varēja sākties! Bērni bija lieli malači un izrādīte izdevās lieliska!
Kā jau pienākas – sagaidījām arī Ziemassvētku vecīti. Ļoti iepriecināja bērnu uzmanība un pārējo grupas
biedru respektēšana, kad Ziemassvētku vecītim katrs bērniņš skaitīja dzejoli, kā arī lielā fantāzija – daudzi
bērni dziedāja pašsacerētas dziesmas un skaitīja tikko izdomātus dzejoļus! Noslēdzām vakaru ar dāvanām un
kārumiem. Paldies vecākiem par iesaistīšanos un labajiem vārdiem!
Par šiem Ziemassvētkiem visiem BeBēniem bija liels gandarījums un prieks, jo bērni bija ļoti droši, kā lieli
malači bija samācījušies dziesmas un dzejolīšus, nemaz nebija kreņķis, ka vecāki skatās. Pats galvenais- arī
mazajām sirsniņām bija milzīgs prieks par paveikto! Tieši tas visiem sildīja sirsniņas.
Arī pie jautrā rūķa bērni gāja droši klāt, jo savu paciņu taču tik ļoti gribējās saņemt
www.bebe.lv
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Ziemassvētki Purvciemā

Bebuku Eņģeļu Ziemassvētkus svinējām 16. decembrī, kad grupu pārņēma
maģisks pirmssvētku satraukums un eņģeļu miers vienlaicīgi. Svētkus
svinējām kopā ar vecākiem, nodevāmies kopīgām dziesmām, kustību un
pirkstiņu rotaļām. Bebuki veiksmīgi iesaistīja savus vecākus atraktīvi
skaitot skaitāmpantus un kopīgi cepot un dekorējot piparkūkas, kuru
smaržai sekojām no zāles uz grupu... Grupā mūsu deguntiņi noķēra
piparkūku smaržu un svētku lielāko pārsteigumu - Ziemassvētku vecīti aiz
pašu loga!!! Tas tik bija varens pārsteigums gan mazajiem Bebukiem, gan
mums, pieaugušajiem. Kopīgi aizvadījām fantastisku svētku vakaru aizvien ciešāk satuvinoties. Sakām lielu
paldies vecākiem un bērniem par izturību, jautrību un mīlestību, kas pārņēma visu telpu.

Svētkus mežā, kopā ar vecākiem un Ziemassvētku vecīti, svinēja Bebēni1 grupiņa bērni. Un man, audzinātājai
Kristai, ir tik liels prieks, ka mūsu svētki bija izdevušies. Neaprakstāmi skaisti sapucējušies bija visi lācēni, visi
zaķēni un visas sniegpārsliņas.
Sniedziņš krīt, sniedziņš krīt,
Visu zemi apsegs drīz.
Sniedziņš krīt uz pleciņiem,
Sniedziņš krīt uz vaidziņiem.
Iekrīt mūsu rociņās,
Ai, cik priecīgas ir tās.
Visi kopīgi, sakāpuši vilcieniņā, devāmies uz mežu, lai redzētu, kāds izskatās mežs Ziemassvētkos, un
nonākuši galā, sapratām, ka ziemā mežu klāj bieza sniega kārta, tāpēc sakārām eglītē ābolus, burkānus,
bietes, lai arī mūsu draugiem mežā būtu kāds neliels prieciņš svētkos. Un, kas tad tur pēkšņi atnāca? Protams,
ka tas bija, ilgi gaidītais Ziemassvētku vecītis, kas atnesa bērniem dāvanas. Lai visiem smaidīgs jaunais gads!!!
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Arī Purvciema BeBes grupā decembris- svētku mēnesis. Visu
decembri līdz pat Ziemassvētku vakaram mūs priecēja Bebes rūķis,
kurš katru dienu mūs pārsteidza ar jauniem uzdevumiem,
apsveikumiem un notikumiem. Katra diena bija kā dārgumu
medības, jo Bebīgais rūķēns pārsteigumiem rada neiedomājamas
vietas. Te vienu dienu končiņas un sveicieni bērnu kurpēs, reiz
atradām kārbu ar rekvizītiem varenai fotosesijai, un eglītes rotāj
bērnu skapīšus un pasaku grāmata palikta zem spilvena... Bebes
rūķis šogad bija īpaši vērīgs, pamanot un uzsverot visu labo un ne
tikai, dodot vērtīgus padomus un liekot apdomāt savu rīcību.

Ziemassvētku pasākums "Zaķīšu pirtiņā". Karogs, Bundziņas un Taure. Augu dienu svētku auri. Kas tur
notiek? Nav ko minēt... Tur Zaķi pirtiņā svētkus sāk svinēt!
Šogad Bebes1 gatavoja zaķu ausis un pucēja ļipas, lai Ziemassvētkus Zaķīšu pirtiņā svinētu. Visu decembra
mēnesi cītīgi gatavojām dzejolīšus, iestudējām deju un darbojāmies ap abriņu. Koncertiņā sildījām skatītāju
sirdis ar sirsnīgām dziesmiņām un uzsvērām vērtības - ģimeni, kopābūšanu, mieru un saticību. Bebes lielos
bērnus gribam uzslavēt pat pacietību, izturību un spēju koncertiņā parādīt visu apgūto.
Līdz ar pirmo adventi un zvaniņu skaņām sākas lielais Ziemassvētku maratons BeBes 2. Visi čakli gatavojas
svētkiem - mācijās ludziņas tekstus, dziesmas, dejas. Svētku priekšvakarā grupiņā tika ceptas piparkūkas. Vēl
veicamo darbu sarakstā - tika gatavotas dāvaniņas vecākiem, rotajām grupas eglīti un grupas telpas. Lai svētki
izdotos, visiem bija čakli jāstrādā, un rezultātā gan bērniem, gan vecākiem tika skaisti un sirsīgi
Ziemassvētki! Paldies vecākiem par atbalstu un bērniem par izturību!
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I ZST ĀD E

Izstāde "Mans mīļākais multfilmu varonis/pasaku
tēls" Purvciemā

Redzot ikdienā līdzpaņemtās rotaļlietas, neapšaubāmi, bērnu mīļākie multfilmu
varoņi/pasaku tēli ir Minjoni, Pepas vai Makvīni. Teju, katru dienu, varētu
veidot izstādes no tām rotaļlietām, ko bērni atnes līdzi uz bērnu dārzu, bet, ja
vien visi atļautu tās paņemt un nolikt vienu viet', lai uztaisītu vienu kopbildi..
Bet, paldies, visiem tiem, kuri nenobijās un ļāva savai rotaļlietai pabūt blakus
citām populārām rotaļlietām.

Izstāde “Mani mīļākie pasaku un multfilmu tēli”
Ziepniekkalnā

Bērnu atnestās paštaisītās grāmatiņas bija patiešām interesantas, bērni labprāt
skatījās viens otra grāmatiņas. Lielākoties dzirdējām:”O, šī grāmatiņa man
patīk, tur ir tas un arī tas.” Prieks, ka bērni kopā ar vecākiem bija patiešām
centušies, jo grāmatiņas skatīties bija patiešām jautri un aizraujoši.
No Pārdaugavas BeBēm

Pateicības Vecākiem

Paldies vecākiem par radošumu, atsaucību svētku laikā!
Paldies no Ivetas, Sanitas un Aivas par svētkos sarūpētajām dāvaniņām. Paldies, ka uzticat mums savu visdārgāko! Paldies, paldies. Jūs jau zināt, cik ļoti daudz
mums nozīmē mūsu BeBes bērni!

No Pārdaugavas BeBēniem

Gribam pateikt lielu paldies visiem vecākiem par aktīvo līdzdalību Adventes kalendāra veidošanā, Žanetes un Linettas vecākiem par brīnišķīgajām eglītēm,
Viestura un Selmas mammām par palīdzību "saldummaisiņu" piepildīšanā, Annikas mammai par saorganizēto gardo kliņģeri, Martas Alises mammai par
materiālu papildināšanu ar skaistiem audumiem! PALDIES,mīļie par par svētku dāvaniņu audzinātājām un auklītei!

No Pārdaugavas BeBukiem

Gribam pateikt milzīgu paldies Bebuku grupas vecākiem par sagādāto eglīti grupā un dāvaniņu audzinātajām un auklītei! Mums ir liels gandarījums un
neizsakāms prieks mīļot un audzināt Jūsu mazulīšus!

No Purvciema BeBukiem

Sakām lielu paldies Evana tētim par pasakaino eglīti un mammai par skaistajām, mums tik pieskaņotajām lampiņām, Renāta vecākiem par egles kāju.
Emīlijas mammai par burvīgo adventes vainadziņu.
Visiem, visiem vecākiem par aktīvu Adventes laika aizvadīšanu rūpējot un gādājot pārsteigumus grupas bērniņiem
Alises, Renāta, Dominika G., vecākiem par sagādātajiem rotājumiem mūsu eglītei.
Suzannas mammai par palīdzību svētku tapšanā un vadīšanā.
Paldies par atbalstu un novērtējumu visiem Bebuku vecākiem!

No Purvciema BeBes grupas

Gribam pateikt lielu paldies vecākiem par aktīvu piedalīšanos Adventes kalendāra piepildīšanā un brīnumu radīšanā visa mēneša garumā.
Paldies Gabriēla vecākiem par eglīti grupā.
Paldies Sofijas C. vecākiem par aktīvu iesaistīšanos.
Paldies Sintijas mammai par palīdzību dāvaniņu sarūpēšanā.
Paldies visiem vecākiem par ieguldītā darba novērtēšanu!

No Ziepniekkalna BeBēnu grupiņas.

Pateicība Madaras Šilkinas mammai par palīdzību gatavojoties Ziemassvētkiem un visiem vecākiem paldies par atnestajām bildītēm ģimeņu kokam.
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Janvārī uzslavas pelnījis Gabriels
Alksnis, ļoti liela izaugsme,
lepojamies ar Gabi!

Kaspars, kolosāli darbojas mūzikas
nodarbībās, ir labs piemērs citiem
ikdienas gaitās - ļoti iejūtīgs un pieklājīgs
pret citiem bērniem.

Keita A., Marta, Matīss - visi trīs cītīgi
rotaļlietu kārtotāji, arī pēc nodarbības ar
prieku sakārto savu darbavietu.

Sāra, Madara, Robis.

Madara Dārta - zina, ka katrai rotaļlietai
ir sava vieta; Eduards - vislielākais
mīlnieks grupā, ar vārdiem "Es tevi
mīlu!", tāpat vien, nejokojas.. :),
Aleksandrs - ļoti labi iejuties grupā, nav
pat vairs raudāšanas, ienākot grupā

Centīgākais dežurants - Eva Marta,
centīgākie nodarbībās - Vanesa,
Polīna un Gabriella.

"Centīgākie Bebē nācēji" - Ivans, Evans,
Renāts
"Visu pati, pati" - Emīlija
"Mēneša smaidiņš" - Suzanna
"Eņģeļu Ziemassvētku atraktīvākie" Davids, Renāts, Tomass, Dominiks G.,
Dominiks J., Asnāte, Suzanna, Alise.

Signe un Anete – čaklie palīgi
Ziemassvētku izrādes
koordinēšanā un tekstu apguvē

"Kāpēc tā un ne savādāk?!" - Ralfs
"Es arī gribu darīt!" - Alise
"Cītīgākie Bebē nācēji" - Artis un Marta
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Pārdaugavas BeBes grupa (5/6 gadi)
Pie pusdiengalda Aleksandrs jautā auklītei:" Tie gurķi ir no tirgus"?
Auklīte: "Nemācēšu Tev teikt"
Aleksandrs:" Garšo kā no Tirgus"

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Bebuku grupiņā ir dziesmiņa, kuru dziedam, kad jākārto mantas.
Luīze cītīgi dzied, bet par rotaļlietu kārtošanu pat nedomā. Matīss
nespēdams ieviest kārtību sašutis saka:"Nu taču kārtojam! Besī ārā..."
Ralfs pēc pusdienslaiciņa uzvilcis kurpes pavisam ačgārni,
audzinātāja lūdz, lai Ralfs pārvelk tās pareizi. Ralfam liels slinkums to
darīt. Ralfs:"Tu nesaproti, man šitā labāk patīk!"

Purvciems BeBēnu 1 grupiņa (2/3gadiņi)
Alekša joki: Tētim ir ūsas, mammai nav ūsu! Mammai nav
mašīna, ir tikai taksis!
Eduarda joki: Es gribu eoku (helikopteru)! ; Es piezvanīšu
tētim, lai tētis nopērk kefīru!
Vienu rītu Arta sēž pie galda un pēkšņi saka: "Manai Frīdai
ir aukstumpušums (aukstumpumpa)!"
Ģērbjoties uz ārā iešanu, Gabriels saka: "Ziemavecītis
atnesa jaunu ziemas jaku!"
Vienu dienu audzinātāja apguļas Martas gultā un viņa
sašutusi saka: "Nesalauz tikai manu gultu!"
Marta paņēmusi telefonu saka: "Es piezvanīšu bombzim!
Hallo, bombzi!"

www.bebe.lv

Purvciems BeBes 1 grupiņa
( 4/6 gadi)
Marta mīļo Robertu. Sintija par to
nosaka:"Robertam ar Martu tagad MĪLESTĪBA!"
Audzinātāja jautā:" No kā vispirms aizbēga
Rausītis?"
Sintija braši atbild:"No VECENĪŠA!"
Audzinātāja rāda Pelnrušķītes attēlu. Sintija
sauc:"Tā ir CINDURELLA!"
Estere G. vakarā skaita, cik bērni vēl grupā. Pašās
beigās rezumējot: "Mēs esam trīs meitenes un
viens puišelis."

Purvciems BeBuku grupiņa
Evans izdarījis lielās darīšanas podiņā pieceļās
kājās un iesaucas : "Čūska, čūska! Ssssssss". Visi
bērni saskrien riņķī un sāk "šsssņākt čūskai
virsū".
Emīlija pēc kārtīgas diendusiņas, kad visi jau
piecēlušies paceļ galvu un saka: "Laurā? Emis vēl
bišķi pačučēs... " Un noliek galviņu atpakaļ uz
spilvena.

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
(3/4 gadiņi)
"Viestur, tu gribi paspēlēties ar
kinētiskajām smiltīm? Nē, es taču vairs
neesmu bērns!"

Purvciems BeBes 2 grupiņa
Meitenes spēlē "dakterus". Emīlīja saka:
"Es esmu daktere!" Kate Kristīna
saka:"Bet es esmu galvenāka daktere!"

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
(2/3 gadiņi)
Dziedam dziesmu “Veltījums”, pie vārdiemkas ir tas, kas tumsā laistās?- Roberts
protestē, ka viņa tumsā nekas nelaistās.
Roberts, ejot mājās, stāsta mammai, ka
šodien ievārījums ļāvis ar plastilīnu
spēlēties, mamma jautā:”Kas ir ievārījums?”
Robis atbild:”Ieva, Ieva, ievārījums!”
Ieviņa, uzzinot, ka tagad būs trīs Ievas
grupiņā, iesaucās:”Ak,Dievs, kā mēs tagad
trīs Ievas?”

Ziepniekkalns BeBes grupa
(4/6 gadi)
Martins: „Puiši ir stilīgi, bet meitenes ir
burvīgas!”
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ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS
Čau, čau Jaunajā 2017. gadā!
Arī mums, tāpat kā Jums ir savi mērķi un sapņi, kurus vēlamies realizēt Talantu skolā. Darbs, darbs un darbs,
lai Talanti mirdzētu un BeBes vārds izskanētu plašajā pasaule. Paldies par aizvadītā gada sadarbību, sapratni
un atzinīgajiem vārdiem.
Lai radošs un priecīgs Jaunais gads!!!

Decembrī svētku noskaņās, bet tomēr -pastrādājām cītīgi.
Pedagogi par čaklākajiem atzinuši:

• Ieriķu ielā:
Emīlija Rituma

• Ieriķu ielā:
Kate Kristiāna Kigule
• Trijādības ielā:
Agate Niemiro

• Ieriķu ielā:
Sintija Priedulāja
• Trijādības ielā:
Laura Niemiro
• Zaļenieku ielā:
Kerolaina
• Ieriķu ielā:
Toms Artūrs Līcis
• Trijādības ielā:
Laura Niemiro
• Zaļenieku ielā:
Madara Peize

• Ieriķu ielā:
Katrīna Paula Rutka
• Trijādības ielā:
Linetta Šaroka un Otto Reinsons
• Zaļenieku ielā:
Madara Mūrniece

BĒBĪŠU SKOLAS ČAKLĀKIE
Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem :
• Emīls ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
• BeBucīši 6.-12. mēn.: Reiis un
Matīss ar mammītēm
• BeBuki: 1.-2.g.: Patrīcija ar Mammīti

www.bebe.lv

bebe@bebe.lv

ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS
BeBes Talntu skolā darbojas paši mazākie rūķīši pasaulē. Tie ir
mūsu BeBīšu skolas audzēkņi un viņu vecāki. Paldies par lielisko
sadarbību, lai Jaunajā gadā mums košas un brīnumainas
nodarbības kopā ar skolotāju Lauru:
Bēbīšu skoliņā jautrība un smiekli valda katrā nodarbībā, pa šo
laiku esam ļoti sadraudzējušies gan ar mazuļiem, gan mammām.
Tikko nosvinējām Ziemassvētkus, vecāki bija sarūpējuši gardu
cienastu, bērni saņēma pārsteiguma dāvaniņas, kopā dancojām un
dziedājām, un iemūžinājām kopā būšanu sirsnīgās fotogrāfijās.
Bēbīšu skolā laiks skrien pavisam ātri - gulētāji nu ir rāpotāji,
rāpotāji - čāpotāji, čāpotāji – skrējēji, bet daļa jauno draugu jau izauguši un droši sper savus pirmos soļus
bērnudārza dzīvē.
Bebīšu skoliņā mēs ar rotaļām, dziesmām un dažādiem radošiem uzdevumiem izdzīvojam visus svētkus,
gadalaikus un norises. Kopā greznojām Mārtiņa gaiļus, Latvijas svētku nedēļā gājām rotaļās, caur pirkstiņu
rotaļām un dejām priecājāmies par pirmo sniegu un priecīgā noskaņojumā pavadījām Ziemassvētku
gaidīšanas laiku.
Bēbīšu skoliņā mēs ne tikai dziedam, rotaļājamies un iepazīstam mūzikas instrumentus un to skanējumu, bet
daudz uzmanības veltam uzdevumiem, kas veicina sīkās muskulatūras nostiprināšanos. Neizpaliek arī
sportiskās aktivitātes.
Liels ir gandarījums par katra mazuļa sasniegumiem, smaidīgajām sejām un ritmisko šūpošanos mūzikas
pavadījumā. Lai mums kopā radošs un priekpilns Jaunais gads!
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INTERVIJA
Un ieskandinot jauno 2017. gadu, protams, vēlamies Jūs iepazīstināt vai, pareizāk sakot, atkārtoti
iepazīstināt ar 2016. gada Pedagogu Ivetu Pēkmani! Viņu, šķiet, pazīst visi vecāki, jo viņa ir ne tikai
profesionāla un izcila audzinātāja, bet arī Talantu Skolas vadītāja. Pateicoties viņai, BeBes Talantu Skolai
ir tik lieli sasniegumi, tik liela izaugsme un tik labi rezultāti. Pateicoties viņai, ikdienu mūsu Talantu Skolas
Pedagogi atklāj mazo bebēnu talantus.
Iveta ar katru dienu ar katru stundu attīsta sevi un pilnveido darbu!
Un neskatoties uz to, ka BeBē viņa jau strādā sešus gadus, viņa ne mirkli neslīkst rutīnā un ne mirkli
nepazaudē savu radošumu!
Cik ilgi Tu strādā BeBē?
Pavasarī svinēšu savu 6. dzimšanas dienu BeBē! :)
Tava Izglītība?
Savu pedagoga kvalifikāciju ieguvu Latvijas Universitātē ( pirmsskolas izglītības
pedagogs), lai darbs būtu raibāks, esmu beigusi studijas Latvijas Kultūras koledžā,
kur iegūtās zināšanas noder ikkatrā nodarbībā, pasākumā – ir taču aizraujoši, ja
darbošanos pārvēršam režisētā rotaļā.
Kabatā man arī Mūzikas skolas diploms, esmu droša, ka rīta aplītī "Labrītiņa"
dziesmu nodungot varu pa notīm!
Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
BeBē garlaicīgi nav, ja vien ir gribēšana un varēšana :) Paralēli pedagoga darbam,
vairākus gadus darbojos BeBes BēBīšu skoliņā, bet kopš 2014.m.g. esmu uzticama
BeBes Talantu skolai un tās vadīšanai.
Kas Tev patīk savā darbā?
Neviena, neviena diena par šiem nostrādātajiem gadiem nav bijusi vienāda, katra diena ar jauniem piedzīvojumiem.
Bērni ir fantastiski dzīves skolotāji, tāpēc arī viņi ir mani DRAUGI un mazie darba motivētāji!
Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem/ medmāsiņai?
Neteiktu, ka grūtākais, bet nekad nenāk par ļaunu patrenēt savu pacietību.
Tavi īpašie talanti?
Par savu talantu uzskatu būt Pedagogam un bērnu draugam vienkopus, nav viegli un zinu, ka visiem tas nepiemīt .
Mīļākais bērnu vecums?
Mīlu visus!!!
Pastāsti par savu ģimeni?
Man ir tradicionāla Latviešu ģimenīte, mazliet dulli, mazliet jautri un mazliet lepni Kurzemnieki! Pedagoga gēnu esmu
mantojusi gan no vectētiņa, gan mammas. Ticu, ka mīlestība pret pedagoga darbu nevar iemācīties, tas iedzimst.
Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Esmu aktīvais pedagogs, daru visu - ziemā uz slēpēm, vasarā uz velo, rudenī- skrienu, bet pavasarī baudu draugu
kompāniju. Apmeklēju festivālus, ceļoju un ķeru dzīves mirkļus.
Ko vēl Tu gribi sasniegt?
Pedagoga darbā noteikti varētu vēl kāpt un kāpt virsotnēs, tur arī sevi vēlos attīstīt un pilnveidot.
Tavs nepiepildīts sapnis?
Vēl sapņoju...:)

Novēlam vienmēr sapņot un nekad nezaudēt sapņošanas mākslu un vēlmi!
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