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Sākoties jaunam gadam, parasti rodas vēlme sākt jaunu
posmu savā dzīvē, savā darbībā. BeBē nekas nesākas no
jauna - viss turpinās. 2017. gada beigās mēs bijām ļoti
aktīvi, piedaloties dažādu projektu īstenošanā... tā arī
turpinām iesākto 2018. Turpinām piedalīties dažādos TV
un radio raidījumos, īstenojam dažādas idejas, rakstām
pieteikumus projektiem un radām arvien labākus
apstākļus, lai mūsu bebēni baudītu bērnību!
Tieši tā – arvien aktīvāk un aktīvāk īstenojam ideju, ka
bērnudārzā bērni galvenokārt bauda bērnību. Lai
pedagogi un bērni nebūtu programmas vergi – lai
programma neuzliek mums ‘’rāmi’’, ārpus kura robežām
nedrīkstam iziet!
Pedagogu galvenais nosacījums ir tas, lai bērni bērnudārzā būtu laimīgi, bet mans,
Ritas Stikānes, galvenais nosacījums ir tas, lai BeBes pedagogi katru dienu
smaidītu. Ik dienas meklēju idejas un domāju, kā padarīt pedagogu darbu nevis par
pienākumu, bet dzīves stilu – mīlestību pret darbu.
Tāpēc ar gandarījumu vēroju notiekošo 6. janvārī – BeBe pedagogu un auklīšu
sporta spēles un nominācijas balli.
Mani priecē tas, cik saliedēts ir BeBes kolektīvs. Ka kopā, neatkarīgi no tā, kurā
filiālēs strādājam, varam dziedāt, dejot un smieties! Ka viens otram novēlam
veiksmi, ka viens otram pasmaidām un esam atsaucīgi.
Tie ir mana darba augļi, kurus baudu!!!
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Pedagogi bauda ik dienas savus darba augļus, kad bērni paveic to, ko vēl nekad
nav paveikuši, kad bērni ar prieku atvadās no vecākiem, jo sirsniņās nav
trauksmes, kad bez kļūdām ir atrisināts uzdevums vai pateikts pirmais vārds, kad
gultiņa ir sausa pēc pusdienas laika dusas, kad ir izlasīta pirmā rindiņa grāmatā!!!
Tas rada mīlestību pret darbu!

•TOP CENTĪGĀKIE

Mēs ceram, ka Jūs, vecāki, baudījāt brīnišķīgos svētkus decembrī. Katra mazā
bērna sirsniņa centās Jums! Cik spožas un mīlestības pilnas mirdzēja bērnu
actiņas! Katrs dzejolītis un katra dziesmiņa bija veltīta Jums! Baudiet šos mirkļus
un krājiet tos savās atmiņās! Tās ir bezgalību vērtas! Paldies visiem vecākiem, kuri
atbalstīja mūsu svētkus, paldies par aktīvu darbību, iesaistīšanos svētku
organizēšanā un arī mūsu audzinātāju un auklīšu sveikšanā! Esam bezgala
pateicīgi!!! Paldies!

•TALANTU SKOLAS
DECEMBRA CENTĪGĀKIE

•MĒNEŠA JOKI
•TALANTU SKOLAS JAUNUMI

Paldies jaukajam rūķītim, kurš man palīdz koriģēt šo avīzīti katru mēnesi, negaidot
Ziemassvētkus!
Novēlu mums visiem 2018. gadā sakrāt pilnu grozu darba augļus!!!
BeBes mamma Rita Stikāne
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Metodiķes ziņas
Ziemassvētki aizvadīti ar milzu emociju gammu. Tik mīļi,
jautri, pārsteigumiem bagāti un daudzveidīgi aizritēja
decembra mēnesis. Laikam, viens no ātrākajiem mēnešiem
visā gadā. Vienmēr mācību gada sākumā bērnudārzā liekas,
ka tas jau tik tālu, bet kad pienāk, nespējam saprast pa kuru
laiku decembris jau pavadīts? Šis laikam ir saspringtākais un
auklīte
reizē jaukākais.. Audzinātājām un auklītēm tik daudz
Ligita Usāne
jāuzspēj, lai viss aizritētu pēc iespējas veiksmīgāk. Vēlreiz
gribu teikt paldies savā un audzinātāju vārdā Jums vecāki,
par adventas kalendāra pārsteigumiem. Tie ir fantastiski un
auklīte
idejām pārsteidzoši. Nu jau janvāris, bet adventes kalendāra
Elīza Zeidaka
pārsteigumi tiek likti lietā vēl šodien!
Bez Ziemassvētku koncertiem pie mums decembrī notika arī
JA
RĪ
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Ā
U
viena atklātā nodarbība un viesojās mākslinieces ar izrādi
RĪ UN FEBR
“Kraukšķītis”. Esam kopš pagājušā gada sadraudzējušies ar
rituali.lv. Īpašās noskaņās, ar sirsnību un mīļi, mūs iepriecina
jau otro reizi šīs mākslinieces! Ar pārdomātu, skanīgu un bērniem viegli uztveramu izrādi, mākslinieces
spēj bērniem atstāt prieku un pārdomas sirsniņās. Ar riutāli.lv bērni vēl tiksies februārī. Savukārt, janvārī
pie mums ciemosies Teātris2 ar izrādi “Vecīša cimdiņš”.

JUBILĀRI

30.01.

16.02.

Nedaudz par audzinātājas Lienes atklāto nodarbību. Liene strādā Ziepniekkalna Bebēnu grupiņā.
Nodarbību rādīja pa vidu lielajam Ziemassvētku drudzim, dažas dienas pirms grupiņas eglītes.
Audzinātāja bērnus mudināja priecāties par svētkiem un ziemu. Nodarbība sākās ar rīta aplīti, kura laikā
bērni iepazinās ar nedēļas tēmu, izteica savas domas un centās pacietīi nosēdēt, kamēr rīta vēstījums
bija galā. Rīta aplītim sekoja prakstiskais darbiņš. Ar švammītes palīdzību, bērni noklāja papīra šķīvīti ar
krāsu. Darbiņš ļoti aizrāva bērnus. Kad šķīvji bija nokrāsoti, bērni devās atrast vietu savam darbiņam. Uz
sienas bija salīmētas mazas bērnu zīmītes. Katram bija jāatrod sava un šķīvītis tur jāpiestiprina. Tādejādi
tika nostiprinātas zināšanas par savu zīmīti, kas ir uz skapīša, podiņa, dvielīša.. Ļoti interesantā veidā
bērni apguva savas zīmītes atpazīšanu. Kad darbi bija izvietoti, tika iedegtas lampiņas. Kas par
pārsteigumu. Izrādās, ka visi kopā, bērni bija radījuši grupiņā svētku egli! Prieks un lepnums.
Bet par pašu svarīgāko notikumu decembrī – Ziemassvētku koncertiem. Brīnišķīgi šogad bija
sagatavojušiem bērni, fantastisku darbu ieguldījušas audzinātājas un mūzikas skolotāja, jo “eglītes”
visās grupiņās izdevās ļoti jaukas un svinīgas. Bērni jutās droši, pārliecināti par sevi un, ar prieka
dzirkstelītēm acīs, sniedza laimes sajūtu saviem vismīļākajiem. Nedaudz pastāstīšu par katru koncertu,
sākot ar pašiem mazākajiem.
Purvciema BeBīši nesabījās, neapjuka. Droši darbojās un rādīja visu, ko prata. Protams, ikdienā, kad
mamma un tētis nav blakus, bērni darbojas vēl aktīvāk un drošāk. Bet liels prieks bija, ka šoreiz bērni
nekreņķējās, bet priecājās un baudīja kopā būšanu. Pārņēma nostaļģiskas sajūtas, redzot cik ļoti izauguši
un droši ir palikuši mūsu BeBīšu grupas bērni, kuri septembrī uzsākas savas bērnudārza gaitas!
Vecumā nedaudz lielāki, bet tomēr bērnudārzā esot pirmo gadu, savu pirmo koncertu piedzīvoja
Ziepniekkalna Bebēni. Tik skaisti mazi briedīši bija bērni. Vizuāli ļoti skaists koncerts. Audzinātājas
izvēlējās maziem bērniem neraksturīgu tēmu- briedīši. Par ko ļoti priecājos. Gan scenārijs koncertam,
gan noformējums izdevās ļoti jauks un skaists. Un bērni, lai gan pirmo gadu bērnudārzā, bija ļoti droši un
braši darbojās.
Savukārt, pārdaugavas bebuki sniedza ļoti romatisku un mīļu koncertu saviem vecākiem. Bērni bija
nedaudz apjukuši par notiekošo, bet savu darbiņu veica ļoti labi. Prata gan dziedāt, gan dejot, gan skaitīt.
Visi bērniņi parādīja sevi, savas prasmes un varēšanu. Rūķīšu cepurēm galvās bērni uzbūra Ziemassvētku
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Metodiķes ziņas
vakara burvību un mīļumu.
Purvciema BeBuki ir viena no ņiprākajām grupām Bebē. Katrs bērns ar lielu raksturu un savu gribu.
Tādēļ, līdz pēdējai minūtei, audzinātājām un mūzikas skolotājai bija satraukums kā viss būs. Un liels bija
prieks, kad bērni bija tik pozitīvi, droši un skanīgi. Koncerts izdevās ļoti labi, skanīgi un brīvā gaisotnē.
Kādam bērniņam cepurē bija karsti- to atdeva mammai, kāds visu laiku māja un rādīja vecākiem, kura ir
tā mūzikas foršā skolotāja Laura. Visi bija ļoti pozitīvi un brīvi.
Purvciema BeBēnu grupa pārsteidza ar savām fantastiskajām dekorācijām un saldumu namiņa
uzvedumu. Lielisks darbiņš gan audzinātājām gan bērniem. Nedaudz pārņēma sajūta, ka atrodos teātrī,
nevis bērnudārzā. Lielisks sākums Ziemassvētku sajūtai, ko aiznest uz māju pirms īstā Ziemassvētku
priekšvakara.
Pārdaugavas BeBēni sniedza ļoti skaistu un skanīgu koncertu. Skaisti saposušiem, ar rūķu cepurēm
galvās, parādīja savas prasmes un talantus. Visi bērni kā lieli mākslinieki zināja savu sakāmo un dejas,
dziesmas. Visu caurstrāvoja bērnu nopietnība mijoties kopā ar jautrību un prieku.
Ar katru grupiņu, ko aprakstu, bērnu vecums paliek lielāks un līdz ar to varēšana un prasmes aug.
Ziepniekkalna BeBes grupa sniedza vecākiem uzvedumu par kaķi, kuram garšo saldumi. Liels prieks bija
par galvenās lomas atveidotāju Robertu, kurš nesabījās un visu savu lomu lieliski nospēlēja, pat
nodziedāja solo dziesmu. Arī pārējie bērniņi visu zināja ļoti labi un uzbūra īstu Ziemassvētku pasaku ar
galveno atziņu, ka dalīties un būt dāsnam ir labi un jauki.
Purvciema BeBes grupa šogad bija jautri un romantiski noskaņoti savā svētku koncertā. Ļoti
romantiskas un skaistas dekorācijas gaidīja visus viesus zālē līdz sākās uzvedums. Vizuāli ļoti skaisti,
gaiši un saturiski ļoti mīļi ritēja Ziemassvētku koncerts.
Pārdaugavas BeBes koncerts bija ļoti gaišs un sirsnīgs. Ļoti skanīgi, droši un sirsnīgi bērni skaitīja
dzeļojus, dziedāja dziesmas. Liels aizkustinājums pārņēma, kad Evelīna un Aleksis dziedāja savas solo
dziesmas. Brīnišķīgi skaisti svētki bija abām lielajām grupām- gan Purvciema, gan pārdaugavas. Bērni
parādīja sevi kā lielus, prātīgus un gudrus bērnus.
Visam pa vidu, mums decembrī bija arī citi lieli notikumi. Jo bērni tika filmēti vairākiem raidījumiem
LTV1.
Pārdaugavas lielākie un runīgākie bērni dalījās savās zināšanās ar sporta studijas žurnālistu Reini
Ošenieku. Protams, runāšana un parunāšanās filmējot bija daudz garāka, kā tas, ko parādīja tv. Bet tā
bija lieliska pieredze. Un bija interesanti vērot, kā paši drosmīgākie bērni kameras priekšā vairs nezina
ko runāt un mēģina pārvarēt milzīgo lampu drudzi. Malači bērni, ka pratāt atbildēt uz sarežģītajiem
jautājumiem, jo uz dažiem, pat mēs pieaugušie nezinātu ko atbildēt!
Nākošais lielais notikums bija došanās uz Latvijas Televīzijas ēku, kur tika ierakstīts raidījums “Kas te?
Es te?” Ansamblīša drosmīgākie un skanīgākie bērni devās ciemos pie Pukša. Un tur iepazinās ar
filmēšanu un pašu Pukšu. Redzēja aizkadru, izpētīja Lupes, Konstantīna un Vara istabas. Aprunājās ar
pašu Pukšu. Tik daudz kameru, viena vēl brauc šurpu turpu, mikrafoni, aizkadra balsis.. Kas tāds bija
milzīgs pārsteigums un piedzīvojums. Pa visu visam šim tik interesantajam vēl jādzied. Oh.. kas par
dienu! Bet bērni bija lieliski. Par spīti satraukumam, visam jaunajam, nodziedāja veiksmīgi! Pačukstēšu,
ka visa aizkadra dzīve televīzijā, brīžiem traucēja, Bet mēs ļoti lepojamies ar mūsu Bebes ansamli un
mūzikas skolotāju Lauru! Paldies par fantastisko darbiņu, ko tu veic, Laura!
Un ar to nekas nebeidzās, jo bija vēl trešā filmēšana. Uz Ziepniekkalnu, pašā Ziemassvētku koncerta
vidū, ieradās žurnālisti no raidījuma 4.studija. Pārvarēt satraukumu, radot mīļajiem savu uzvedumu bija
jau liels notikums, bet te.. Pēkšņi atveras durvis un onkulis ar milzu kameru sāk visu filmēt. Bet bērni
neapjuka un lieliski parādīja sevi. Pēc koncerta, vēl drosmīgākās meitenes un audzinātājas atbildēja uz
jautājumiem intervijai! Arī Ziepniekkalna bērni guva pieredzi un ielūkojās nedaudz žurnālistu profesijā.
Pēc decembra visiem svētkiem un aktivitātēm, janvāri aizvadīsim mierīgāk un rūpēsimies par veselību.
Jo kā jau zināms, janvaris bieži vien ir vīrusu laiks. Ēdiet augļus, ķiplokus un ejiet svaigā gaisā! Lai visiem
spēks un veselība!
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Svarīg
MĀCĪBU TĒMAS UN PLĀNOTIE PASĀKUMI JANVĀRĪ
2. – 5.
JANVĀRIM

Pulkstenītis tikšķ!

8. – 12.
JANVĀRIM

Visvairāk man patīk ziema

8.01., 9.01. – izrāde
“Vecīša cimdiņš”
Pārdaugavā, Purvciemā

15. – 19.
JANVĀRIM

Esi vesels! Instrukcijas par
slimošanu un medikamentu lietošanu

17.01. – izrāde “Vecīša
cimdiņš” Ziepniekkalnā
Drošības nedēļa (par
personīgo higiēnu un pirmā
palīdzība) Veselības diena

22. – 26.
JANVĀRIM

Augļi un ogas
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SVARĪGI!

Ja vēlaties aprunāties ar filiāles vecākajiem pedagogiem, bet nevarat viņus sastapt filiālē,
tad aicinām Jūs rakstīt viņiem personīgu e-pasta vēstuli.
Purvciems SIGNE BEĀTE PLĀCE Pārdaugava / Egija Posse - Apsīte Ziepniekkalns / Ieva Sala
purvciems@bebe.lv
pardaugava@bebe.lv
ziepniekkalns@bebe.lv
INFORMĒJAM KA TIEK IZMAINĪTI GRUPU NOSAUKUMI
PURVCIEMA FILIĀLĒ:
Mazākā vecuma grupa – BēBīši (audz. Līva un Anna) (vecais nosaukums BeBuki)
Jaunākā vecuma grupa – BeBuki ( audz. Signe) (vecais nosaukums BeBēni)
Vidējā vecuma grupa – BeBēni (audz. Laura) (vecais nosaukums BeBe 2)
Vecākā vecuma grupa BeBes (audz. Katrīna un Anna) (vecais nosaukums BeBe 1)
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Informējam,
ka
bērni
vecumā no 5 – 7 gadiem
nedrīkst
kavēt
dienas
nodarbības. Sākot ar piecu
gadu vecumu, nodarbības ir
obligātas, un sākas obligātā
sagatavošana
skolai!
Lūdzam nodarbības nekavēt
un laicīgi ierasties dārziņā!

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

i
m
u
k
ā
s
a
p
a
š
e
n
ē
m
jā
ē
Iepriekš
2018. gada BeBes pedagogu un auklíšu
ziemas sporta spéles un 2017. gada
nominãciju balle!

6.janvārī norisinājās ziemas sporta spēles un 2017. gada nomināciju balle. Pedagogi un auklītes savā
starpā cīnījās par kausu un balvām. Kā arī noteicām galvenās nominācijas 2017. Gada Pedagogs un
Gada Auklīte, BeBe Pedagogs un BeBes Auklīte!
Pa dienu bija gan spraiga cīņa, gan aktīva kustēšanās, gan smiekli un pozitīvas emocijas!
Katra filiāle bija sagatavojusi īpašu BeBei veltītu koptēlu un īpašu saukli!
Spraigā cīņā uzvaru guva, nu jau trešo reizi pēc kārtas, Purvciema filiāle!

Vakarā dziedājām un dejojām, bet pats galvenais - noteicām Gada Pedagoga, Gada Aukles, BeBes
Pedagoga un BeBes Aukles titula ieguvējus.
Nomināciju piešķiršanas procesā piedalījās arī paši BeBes pedagogi un Auklītes, kā arī piedalījās BeBes
audzēkņu vecāki. Paldies visiem par aktivitāti!

Gada Pedagoga titulu ieguva Laura Strēle!
Savu titulu godam nes Laura, jo jau 16.janvārī pieredzē un zināšanās dalījās Latvijas Radio 1 raidījumā
‘’Ģimenes Studija’’.
Gada Auklītes titulu ieguva Elīza Zeidaka
BeBes Pedagoga titulu ieguva Laura Auniņa
BeBes Auklītes titulu ieguva Agita Lindenberga
Specbalvas par aktīvākajām, un mūsu lielākiem atbalstītājiem sociālajos tīklos ieguva audzinātāja
Laura Indruskevica un auklīte Linda Krūmiņa!!!
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Iepriekšējā mēneša pasākum
Paldies mūsu lieliskajām audzinātājām un čaklajām auklītēm!
Jūs visas esat lieliskas! Mēs patiesi novērtējam Jūsu darbu!!!
MŪSU 2017. GADA NOMINĀCIJAS
Pa kluso – angļu valodas skolotāja Elīna
Motivētākais – dejošanas skolotāja Silga
Veselības Eliksīrs - sporta skolotāja Līga
Ne tikai glābējs – meistars Gatis
Vienmēr ar mums – medmāsiņa Saiva
Vienmēr pārsteigums – pasākumu vadītāja Zane
Labs Ieguvums – Anna Logopēds
Zaļākais – auklīte Ineta
Zaļākais – auklīte Inese
BeBe bomba – auklīte Baiba
Zelta Cilvēks - audzinātāja Anda
Čaklākais – audzinātāja Anna
Spēj Pielāgoties Situācijai - audzinātāja Madara
Universālais – audzinātāja Līva
Savā Īstā Vietā – auklīte Elīna
Pavasaris – audzinātāja Katrīna
Profesionālākā aukle – auklīte Santa
Radošākais – audzinātāja Laura I.
Gada Pārsteigums – audzinātāja Liene
Aktīvākā Aukle – auklīte Linda
Mīļākā Aukle – auklīte Ligita
Gada Izaugsme – audzinātāja Līva
Patīkamākais Pedagogs – audzinātāja Edīte
Čaklākā Aukle – auklīte Ļubova
Profesionālākais Pedagogs – audzinātāja Olga
Zelta Izaugsme – Purvciema filiāles vecākais pedagogs Signe
Zelta Izaugsme - Ziepniekkalna filiāles vecākais pedagogs Ieva
Savā vietā – Talantu Skolas vadītāja Iveta
BeBes Aukle – auklīte Agita
BeBes Pedagogs – mūzikas audzinātāja Laura
Gada Aukle – auklīte Elīza
Gada Pedagogs – audzinātāja Laura S.
BeBes Egija – mūsu vislabākā vadītāja Egija

Kā ikgadēja tradīcija BeBē
ir slepeno draugu spēle.
Parasti tā ilgst aptuveni
mēnesi. Šajā spēlē piedalās
viss BeBes kolektīvs.
Nomināciju ballē atklājam
viens otru un balsojam
par labāko gada draugu!
2017. gada labākais draugs
ir Signe Beāte Plāce!
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Decembris
Pãrdaugavas BeBuku grupã
Šis mēnesis bebuku rūķu darbnīcā katru gadu nemainīgi ir visdarbīgākais mēnesis gadā, mēs kopā
veidojam vecākiem ielūgumus uz svētku koncertu, taisām skaistākās dāvaniņas un mācāmies
pašus skaistākos dzejoļus un dziesmas, lai arī mūsu mīļajiem vecākiem būtu prieks un lepnums par
mums. Un mēs to paveicām, mums izdevās pats mīļākais un skaistākais koncerts, kuru redzēja arī
rūķis un tāpēc apciemoja mūs.
Katra decembra diena pagāja ar daudz un dažādiem pārsteigumiem no mūsu slepenā rūķa. Katra diena
bija dažādu uzdevumu un spēļu bagāta, neiztikām arī bez kāda saldumiņa, protams, jo mums viņi ļoti
garšo. Paldies mūsu mīļajiem, radošajiem un aktīvajiem rūķiem, kas iesaistījās un padarīja mūsu
ikdienu daudz košāku un interesantāku. Protams nekur neizpalika mūsu super skaistās egles rotāšana,
kas bija superīgs pasākums kopā, bebukiem tas ļoti gāja pie sirds.
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Pārdaugavas BeBuki Saka Paldies!
Liels paldies Lotes Tralmakas un Mārča Strazdiņa vecākiem par to,
ka rūpējās lai mūsu grupiņā vienmēr būtu daudz un dažādu materiālu,
ar kuriem strādāt.

Seko jaunumiem!
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Decembris
Pãrdaugavas BeBénu grupã
Decembris ir svētku mēnesis. Lai svētku sajūtas mājotu ne vien sirdīs, bet arī telpā, dārziņā viesojās
mūsu mīļais un jautrais draugs ''Kraukšķītis'', kas izkustināja un ierībināja gan ķermeņus, gan balsis.
Mēneša sākums bebēniem iesākās ar cītīgu un nopietnu gatavošanos Ziemassvētku koncertam,
kurš izdevās patiesi skaists un vienreizējs.

Šis ir bijis gada vispārsteidzošākais un brīnumainākais mēnesis bebēnu grupiņā, jo rūķi katru dienu līdz
Ziemassvētkiem ir uzcītīgi un radoši piepildījuši bērnu sirsniņas ar prieku un puncīšus ar kādu saldu vai
veselīgu gardumiņu.

Pārdaugavas BeBēnu grupa saka Paldies!
Milzīgs paldies rūķiem - vecākiem par radošajiem uzdevumiem, skaistajām un lietderīgām dāvanām
gan grupiņai, gan bērniem!

Seko jaunumiem!
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Decembris
Pãrdaugavas BeBes grupã
Decembris ir laiks, kad Bebē virmo īpaša svētku gaisotne, ko mēs radām ar saviem labajiem darbiem
un emocijām.
Šomēnes runājām par to, cik liela nozīme ir sagādāt prieku citiem un par vērtīgo cilvēku dzīvē.
Katru dienu līdz Ziemassvētkiem pie mums ciemojās rūķis, kas bija sarūpējis pārsteigumiņus vai
uzdevumus saistībā ar Ziemassvētkiem. Viens no tādiem bija kēksiņu dekorēšana un degustēšanammm, kas par gardumiņiem!
Lai arī decembris ir darbīgs mēnesis, mēs vienmēr atrodam laiku kultūrai, šomēnes pie mums viesojās
izrādīte “Kraukšķītis”.
Un mēnesi noslēdzām ar sniegbaltu, sirsnīgu un mīlestības pilnu svētku koncertiņu, pamodinot visu
sirsniņās svētku sajūtas!

Paliec sveiks 2017.!!! Paldies par to, ko mums devi!
Lai nāk jaunais gads!

Seko jaunumiem!
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Decembris
Purvciema BeBuku grupã

Decembris Bebuku grupā bija brīnumu pilns! Katru dienu čaklie rūķīši mūs iepriecināja ar uzdevumiem,
sveicieniem un dažādām rotaļlietām, kuras tiek spēlētas katru dienu! Rūķīši bija dažādi – gan skaļi b
ungātāji pie durvīm, gan klusi un nemanāmi. Vienu dienu pat izdevās rūķīti ieraudzīt pie grupas loga!
Tie bija lieli prieki! Jo labie rūķīši nāk ciemos pie tiem, kuri tic brīnumiem un mēs Bebukos brīnumiem
ticam!

Decembris
Purvciema BeBíšu grupã

Pie mums ciemojas teātra izrāde “Kraukšķītis”. Bērniņi bija pārpilni ar emocijām. Mēs dziedājām un
dejojām kopā!

Seko jaunumiem!
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Decembris
Purvciema BeBénu grupã
Visu decembri aizvadījām kā vienu lielu, sirsnīgu, pozitīvu un pārsteigumiem pilnu pasākumu. Šoreiz
par to lielu paldies vēlamies teikt mūsu BeBēnu vecākiem, kurus iesaistījām mūsu adventes
pārsteigumu uzburšanā. Vecāki centās, lai nekas visa mēneša garumā neatkārtotos, lai pie katra
pārsteiguma būtu klāt vēstulīte no rūķīša vai no paša Ziemassvētku vecīša. Kā vecāki paši minēja, tad
bērnus nemaz nav jāpierunā doties uz dārziņu, viņi turp lido, jo zina, ka rūķītis atkal pārsteigs. Arī mēs,
audzītes un auklītes, turējām latiņu augstu, lai ik dienu radītu brīnuma sajūtu bērnos, piemēram, kādu
dienu, dodoties pastaigā, sapratām, ka pa mazu mazītiņu lūciņu no sienas ir izrāpies Vecītis un sanesis
katrai grupiņai dāvanas līdz pat BeBes durvīm, aiz sevis atstājot milzīgas, sniegotas pēdas. Rūķīšiem šīs
idejas īstenošana radīja lielu gandarījumu un azartu.

21.decembrī mūsu grupā virmoja maģisks uztraukums, priecīgi smaidi un daudz wow par jebkuru
zvanu pie durvīm, loga vai pa telefonu, jo visi kā viens gaidījām pie mums ciemos pašu galveno Ziemassvētku vecīti! Pēcpusdienā tērpāmies svētku drēbēs un pie krūtīm spraudām saldumu brošiņu,
lai dotos uz koncertiņu piepildīt Saldumu namiņu ar dziesmām un dzejolīšiem! Mūsu BeBēni ir lieli
malači un pierādīja, ka nākošgad mums taps jau kas daudz grandiozāks. Mēs ar mūsu bērniņiem ļoti,
ļoti lepojamies!
Nākošā dienā pēc skaisti nosvinētiem svētkiem skatījāmies Ledussirdi un sarīkojām mūsu BeBēniem
svētku pusdienas sveču, lampiņu un laterniņu gaismās ar svētku mūziku fonā. Diez vai to sajūtu var
aprakstīt vārdos, to katram būtu jāredz! Actiņās prieks, smaids, kas no sirds rotā vaigus un tāds
neizsakāms miers bērnos un grupā, par mūsu skaistajām svētku pusdienām priecājās visas BeBes
audzītes un auklītes. Novēlējām katram ko jauku un visi kopā saskandinājām rūķīša nesto bērnu
šampanieti un godam aizvadījām šo skaisto pirmssvētku dienu!
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Purvciema BeBēni saka Paldies!
Mīļš paldies mūsu sirsnīgajiem un aktīvajiem vecākiem, Jūs saviem bērniņiem uzbūrāt patiesi skaistu
un brīnumu pilnu svētku gaidīšanas laiku, aizmirstot par nopietno gatavošanos koncertiņam un ļaujot
mums visiem šo laiku baudīt! Mūsu grupā šobrīd ir ierīkots vesels plaukts jaunajām spēlēm, puzlēm,
rotaļlietām un pasaku grāmatām, bērni tās saudzē un novērtē. Šajā laikā katrs bērniņš tika pie jaunas
zobu birstes, kārumu "kalniem", krāsojamām grāmatām un vairākkārt skatījāmies multenītes ar
popkornu vai citu našķīšu papildinājumu.

Seko jaunumiem!
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TOP CENTĪGĀKAIS
Decembris
Purvciema BeBes grupã
Rituāli.lv viesošanās BeBē ar izrādi “Kraukšķītis”

“..man līdzi piparkūku smarža pa tukšo ielu nāk...”

Tā pilnīgi noteikti pēc izrādes “Kraukšķītis” noskatīšanās dodoties mājās, varēja teikt katrs bebe, jo
Rituāli.lv izrāde tik tiešām atnesa pie mums dziļa meža atmosfēru, īstas ziemas sajūtu un siltu
piparkūku smaržu. Jau ar pirmajām izrādes minūtēm mēs tikām ierauti neparastajā Kraukšķīša stāstā –
priecājoties, bēdājoties, baidoties un no sirds aizraujoties kopā ar Kraukšķīti dziesmās, dejās un stāsta
notikumos. Tā patiesā pārsteiguma un prieka dzirkst nenodzisa līdz pašam vakaram!

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

“.. krūtīs silta mīļā sirds – neviens vientuļš nepaliks..”

Ziemassvētkos vairāk kā citkārt apdomājam, kas mums ir trūcis un ar ko mēs esam bagāti.
Ziemassvētkos vairāk kā citkārt mēs apjaušam, ka mīlestība ir lielākā bagātība, kas mums pieder.
Mīlestība ģimenē, mīlestība draugu lokā, mīlestība līdzcilvēkos, mīlestība mūs pašos. Mīlestība, ko
izjūtam esot kopā ar saviem mīļajiem. Bebes caur cītīgi apgūtajiem un naski izdejotajiem deju soļiem,
skanīgi izdziedātajiem dziesmu pantiem un raiti norunātajām dzejas rindām Ziemassvētku koncertā
centās uzburt mīlestības caurstrāvotu atmosfēru un atgādināt, ka aiz Ziemassvētku leģendām par
rūķiem, eņģeļiem un krāšņajām, jau laicīgi rūpētajām dāvanām, stāv maza sirds, kura grib mīlēt un būt
mīlēta. Ziemassvētki patiesi ir mīlestības svētki un lielākā dāvana, ko var gūt ir laiks kopā ar saviem
mīļajiem!

KINO DIENA
Vai Ziemassvētku laiks ir iedomājams bez filmām? Nē! Arī Purvciema bebes, bebēni, bebuki un bēbīši
nelaida garām iespēju sarīkot sev kārtīgu kino apmeklējumu! Vienā mirklī bumbiņtelpa pārvērtās īstā
kino zālē ar lielo ekrānu pie sienas, solu rindām iepretim lielajam ekrānam un našķu tūtām mazajās
kino skatītāju rociņās. Un lielais notikums – kino diena – varēja iet gaisā! Sēžot savās vietiņās, kāri
našķojoties ar gardumiem un visnotaļ dzīvi jūtot līdz ekrānā redzētajam, mazie kino mīļi baudīja
fantastisko un ziemīgo multfilmu par divām māsiņām, neparastu sniegavīriņu, brašu ziemeļbriedi un..
Vai jau nojaušat, kas tā bija par filmu? Mums ļoti patika!

Purvciema BeBes saka Paldies!
Liels paldies mūsu mīļajiem BeBes vecākiem – čaklajiem rūķīšiem, kas katru Adventes laika dieniņu
palīdzēja pārsteigt bērnus ar ziņu, uzdevumu un pārsteigumu no Ziemassvētku vecīša palīgiem rūķiem! Paldies, ka Jūs bijāt tik atsaucīgi, radoši, izdomas bagāti un izdarīgi!

Seko jaunumiem!
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Decembris
Ziepniekkalna BeBénu grupã
Decembris Bebukiem bija notikumu pilns. Katru dienu Rūķis bija atstājis kādu dāvanu vai uzdevumu
Adventes kalendārā. Pēc brokastīm bērni skrēja pie Adventes kalendāra ar lielu prieku un ziņkāri, kas
tad nu šodien tur būs!
Svētku eglītē mēs bijām mazie briedīši, kuri palīdzēja rūķiem. Ar lielu prieku mazie Bebuki gaidīja Lielo
Svētku Rūķi, kas nāks ar lielo dāvanu maisu. Kopā ar Rūķi devāmies jautrās rotaļās un dejās !

Seko jaunumiem!
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Decembris
Ziepniekkalna BeBénu grupã
Ziemassvētku koncerts. Esam paaugušies tikai par vienu gadiņu lielāki, bet koncertiņā skanējām 10
reizes skanīgāk, skaļāk un drošāk. Bērni bija lieli malači, centīgi mācījās savus dzejolīšus, kuri šogad
bija grūtāki un dziesmiņas, kuru šogad jau bija vairāk. Prieks redzēt pašu bērnu lepnumu par savu
paveikto darbu.

Izrāde par Kraukšķīti. Vispirms jāpasaka lielais paldies mūsu metodiķei, ka mums ir iespēja redzēt tik
daudz izrādīšu un koncertiņu, jo bērniem tie ļoti patīk, tie vienmēr ir jautri, interesanti un bērni var
iemācīties ko jaunu. Tāpat arī izrādē par Kraukšķīti bērni varēja gan iepazīties ar dažādiem mūzikas
instrumentiem, dziedāt līdzi dziesmiņām, izdejoties un, protams, iepazīties ar pasaku par Kraukšķīti un
tās notikumiem.

Ziepniekkalna BeBes grupa saka Paldies!
Lielu paldies gribam teikt vecākiem par to, ka ienesāt mūsu ikdienā vairāk brīnuma un prieka
gatavojot pārsteigumus adventes kalendāram, jūs bijāt tik radoši, un jums tik ļoti, ļoti, ļoti labi izdevās.
Bērni bija tik priecīgi. Paldies jums milzīgs vēl un vēl.

Seko jaunumiem!
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BeBes Ansambļa sasniegumi
decembrí un janvãrí
Esam lepni par mūzikas skolotājas Lauras Auniņas paveikto darbu un BeBes Vokālā Ansambļa
sasniegumiem!
18.12 Trijādības ielas un Ieriķu ielas brašākie dziedātāji uzstājās raidījumā "Kas te? Es te!" ierakstā,
kuru vērot varējām 7.01 un 14.01.
13.01 Ieriķu ielas ansamblis uzstājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā "Ģimenes dienu koncertos".
Šie koncerti ir tikai iesildīšanās pirms ļoti svarīga ikgadēja pasākuma -BeBes balsis! Skolotāja Laura
Auniņa no katras filiāles atlasīs labākos dziedātājus, kuri piedalīsies BeBes balsis pusfinālos. Žūrija
noteiks 15 finālistus, kuri aprīlī kāps uz lielās skatuves un piedalīsies finālā par titulu BeBes balss un
BeBes balstiņa.
Pusfināla žūrija būs Egija Posse – Apsīte, Rita Stikāne, Iveta Pēkmane un Juris Stikāns!

BeBes balsis pusfināli:
28.02. – Zaļenieku iela pl.10.00.
01.03. – Purvciems pl.10.00.
02.03. – Trijādība pl.9.30.

Seko jaunumiem!
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VĒLĒJUMI 2018. GADĀ NO MŪSU BEBES UN GADA
PEDAGOGIEM UN AUKLĪTĒM!
Jaunā gadā gribas vēlēt, lai visa mums kļūst VAIRĀK!
Vairāk prieka, vairāk mīlestības, vairāk pozitīvisma, vairāk
sapratnes un vairāk saticības. Lai katra lieta, kam pieķeramies
kļūtu par kaut ko- VAIRĀK!

Pedagogs Laura Strēle

Lai 2018.gadā balsis vēl skanīgākas, zīmējumi vēl krāšņāki un
izdomas bagātāki, rotaļas vēl aktīvākas un enerģija
neizsīkstoša!

Auklīte Elīza Zeidaka

Jaunajā gadā visiem BeBes saimes bērniem novēlu
neizsīkstošu interesi par visu jauno, pacietību un panākumus,
bet vecākiem vēlu atbalstīt savas atvases visos kāpumos un
kritumos, sadarboties un uzticēties pedagogiem, bet pats
galvenais - daudzus skaistus un kvalitatīvi piepildītus kopā
būšanas mirkļus un piedzīvojumus Jūsu ģimenei.
Mūzikas Pedagogs Laura Auniņa

Vēl viens veiksmīgs gads ir pagājis.
Katrs jaunais gads nāk ar jauniem šķēršļiem
un problēmām. Novēlu Jums drosmi, cerību un
ticību, lai pārvērstu tos šķēršļus, kas nonākuši mūsu ceļā. Lai
Jums priekšā brīnišķīgs laiks un veiksmīgs Jaunais gads!
Auklīte Agita Kopaigora

Seko jaunumiem!
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Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

Mazais centīgais rūķītis šomēnes Alise
- paldies par tavu čaklumiņu!

Ja vien ir nepieciešams ieviest kārtību un
atgādināt par noteikumiem dārziņā, tad
vienmēr var uzticēties Evelīnai
Kruglovai.

Šī mēneša centīgākais bērnudārza
apmeklētājs noteikti ir mūsu Mārcis
Strazdiņš.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

Roberts Sarbantovičs ir liels
drosminieks un čaklītis, Robertam
bija galvenā loma Ziemassvētku
koncertiņā un viņš ļoti centīgi mācījās
savu solo dziesmu un tekstu un
koncertā uzstājās ļoti, ļoti labi.
Īsts mākslinieks.
Purvciems BeBes
grupiņa

Keita - ļoti centīga nodarbībā, kā arī
palīdz auklītei un audzinātājai
grupiņā.

Purvciems
BeBuku grupiņa

Cītīgākais Bebē gājējs – Gabriels J.
Centīgākais palīgs – Kate T.
Rūpīgākais dabiņu darītājs -Sofija P.

Dominiks
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Pārdaugavas BeBes grupa
Gabriels: tētis mani iesmaržoja ar savām
smaržām, es smaržoju pēc vīrieti!

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Kārtējo rītu, ejot meklēt rūķa pārsteigumu,
pa ceļam audzinātāja jautā bērniem: “Vai Jūs
zināt, ko rūķis dara, ja bērni neklausa?” Uz
ko Mārcis atbild: “Jā, viņš tad atnes
negaršīgas vīnogas ar kauliņiem!”

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
Noris saruna par svētku apģērbu.
Olivers: “Man mājās ir zaļš krekls.”
Kristaps smaidot: ''Jā, tā kā vardei."
Olivers izbrīnīti: ''Ko tu teici?''

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
Audzinātāja jautā Norai - Noriņa klausīs
šodien audzinātāju ?
Nora atbild - Nora klausīs mammu un tēti!
Audzinātāja jautā- Bet kas tad klausīs audzīti?
Nora mazliet padomā un atbild - Mamma
klausīs audzīti !

Seko jaunumiem!
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Ziepniekkalns BeBes grupa
Ieva saka: "Audzinātāj, man viens bērns iemeta
ar to brūno malku (mulču)!“
Madara Š. saka auklītei Agitai: "Tavs vārds ir
pielīdzināms žagatai, Agitas vārds ir kā žagata."

Purvciems BeBēnu grupiņa
*Gabriels jebkurā ēdienreizē visu
uzjautrināšanas pēc novēl: "Labu LAPETĪTI
visiem!" , un pats par to gardi iesmej.
**Marta visiem paziņo: "No šī brīža es gribu,
lai jūs visi mani saucat par Grētu, tas ir mans
jaunais vārds!"
***Amēlija: "Es rīt nebūšu dārziņā, manam
tētim ir brīvdiena!" Laura: "Tētis Tevi ņems
atpūsties kompānijā?" Amēlija: "Es taču
nezinu, viņš pats vēl nemaz nezina!"

Purvciems BeBīšu grupiņa
Pastaigas laikā - pirmā simpātija starp
Magdalēnu un Gustavu (būča)

BeBe.lv bērnudārzs

Arta, Edgars, Diāna

Purvciems
BeBīšu grupiņa
Visi bērniņi sāka izradīt lielu
iniciatīvu ģērbjoties un nodarbības
laikā; Artūram un Džesikai – īsa
laikā mums sadarbojoties ar vecākiem
izdevies iemācīties iet uz podiņa.

Purvciems BeBuku grupiņa
Ziemassvētku vecītis dala dāvanas.
Centīgākie runā iemācītos dzejolīšus. Asnāte
izdzird, ka kāds runā dzejoli, kas viņai bija
padomā, nesaprašanā iesaucas: '' Eeeeuu, tas
ir mans pantiņš!!!''
Pēc Ziemassvētku eglītes audzinātāja jautā,
kāds bija Ziemassvētku vecītis?
Dominiks ar lielu sajūsmu plaši izplestām
rokām sauc: ''Liels! Vecītis bija ļooooti liels!!! ''

Purvciems BeBes grupiņa
Rūķis atstājis bērniem pārsteigumu maisiņā,
kas izskatās kā bikses. Bērni smejas, ka Rūķis
aizmirsis savas bikses. Sintija nopietni saka:
“Rūķis tagad PLIKIŅŠ!”
Emīlija bieži staigā ar kronīti un grupiņas
biedri viņu nodēvējuši par “EMĪLIJU
PRINCESI KARALIENI”!
Audzinātāja aizrāda puišiem, ka atdarinātais
mašīnu troksnis ir par skaļu. Artis turpina
rūcināt savu auto, uz ko Gabriels T. viņam
aizrāda: “Kuš, NEPURKŠĶINI tik skaļi!”

bebe@bebe.lv
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Ziņas no Talantu Skolas
Sveiks, sveiks Jaunajã gadã!

Pirmais mācību pusgads ir aizritējis nemanot, bet ļoti darbīgi. Jau janvārī nodarbību pedagogi var izvērtēt
katra bērniņa izaugsmi, centību. Mēs atbalstām visus mūsu mazos Talantu skolas draugus par cītīgu
nodarbību apmeklējumu, par neviltotu prieku darboties. Saņemot atsauksmes no pedagogiem un pašiem
bērniem, saprotam, ka darbiņš rit veiksmīgi un atliek vien paplašināt nodarbībā piedāvātās iespējas. To arī
sev novēlam, lai mums vēl vairāk drosmīgu uzstāšanos, ritmisks deju solis, skaļa un raita valodiņa! Mēs esam
par mazo draugu izaugsmi un talantu spožumu!
Viens no spožākajiem Talantu spīdekļiem ir "BeBes vokālais ansamblis". Par paveikto stāsta skolotāja Laura:
Pirmais mācību semestris ir aizvadīts. Atskatoties uz to, gribu pateikt paldies visiem vecākiem par
uzticēšanos, izteikt gandarījumu par visiem ansambļa jaunpienācējiem, kas veiksmīgi ir iekļāvušies sastāvā
un ar katru dienu paliek arvien drošāki un prasmīgāki. Tāpat lepnums par lielo skaitu ansambļa
„otrgadnieku”, no kuriem daudzi jau pagājušajā gadā sevi apliecināja kā prasmīgus solistus un ansambļa
dalībniekus, bet daļa atplaukuši tieši šogad.
Ansambļa mērķi un vērtības paliek nemainīgas arī Jaunajā gadā - kopā būšana, sadarbība ar citiem
bērniem, muzikālo prasmju pilnveidošana, kas ietver ne tikai dziedāšanu un ritma izjūtas attīstīšanu –
mūzika ir jūtu valoda, tās saturs ietekmē dažādas bērna emocionālās izpausmes, rosinot attiecīgo jūtu
veidošanos. Muzikālā darbība attīsta intelektuālās spējas, jo muzicēšanas procesā iesaistās plaši smadzeņu
lauki – dzirdes, domāšanas, atmiņas, ritma izjūtas, kustību un emociju centri, tāpat tiek pilnveidotas bērna
radošās spējas – atraisa fantāziju, veicina līdzpārdzīvojumu un citas personības attīstībai nozīmīgas spējas un
īpašības. Iespējas koncertēt ir tikai neliels bonuss dalībai ansamblī, un, ņemot vērā pasākumu formātu un
telpu ietilpību, jācenšas saprast, ka pilns ansambļa sastāvs vienlaikus visos pasākumos dalību ņemt nevar.
18.decembrī nelielam ansambļa sastāvam bija iespēja ciemoties pie Pukša Latvijas Televīzijas bērnu
raidījuma „Kas te? Es te!” filmēšanā. Tā mums bija lieliska pieredze, sākot jau ar to, ka mūsu dalību
apstiprināja tikai nedēļu pirms filmēšanas, repertuāru izvēlējās raidījuma veidotāji, tāpēc nācās ļoti intensīvi
strādāt, nostiprinot dziesmu un apgūstot raidījuma veidotāju sūtīto scenāriju. Darbs kameru priekšā arī
nebija no vieglajiem – filmēšana noritēja ļoti dinamiski, bērniem bija jāspēj ātri reaģēt uz režisores un
operatoru padomiem un ieteikumiem. Bērniem šis piedzīvojums paliks neizdzēšams – paviesoties īstā
filmēšanas laukumā, nostāties daudzo kameru un acu pāru priekšā, satikt dzīvē iemīļotos raidījuma varoņus,
un vēl un vēl. Ar nepacietību gaidām mūsu parādīšanos televīzijas ekrānos 7.un 14.janvārī.

Seko jaunumiem!
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Ziņas no Talantu Skolas
Talantu skolas decembra centígãkie:
Ieriķu ielā:
Sintija Priedulāja
Trijādības ielā:
Patrīcija Laima Meirupska
Zaļenieku ielā:
Madara Šilkina

Ieriķu ielā:
Emīlija Leišavniece
Trijādības ielā:
Rojs Atvars
Zaļenieku ielā:
Ieva Sarbantoviča

Ieriķu ielā:
Alise Ivuškina
Trijādības ielā:
Miķelis Ernests Banga
un Mārcis Strazdiņš
Zaļenieku ielā:
Ieva Sarbantoviča

Trijādības ielā:
Patrīcija Laima Meirupska

Logoritmikā:
Ieriķu ielā:
Sofija Anna Zeltiņa
Trijādības ielā:
Žanete Vitišina
Zaļenieku ielā:
Jasmīna Zvaigzne

Ieriķu ielā:
Sofija Gabriela Pope
Trijādības ielā:
Linetta Greisa Šaroka un
Daniela Marija Šerbana
Zaļenieku ielā:
Amēlija Krievkalne

Zaļinieku ielas BēBīšu
skoliņas uzslavas saņem:
Viktorija ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā
mēnesī saņem:
BeBucīši 6-12 mēn.: Liene ar mammīti
BeBuki: 1-2 g.: Alberts ar mammīti
Trijādības ielas BēBīšu skoliņas uzslavas
šajā mēnesī saņem:
Sofija ar mammīti

Ieriķu ielā:
Madara Dārta
Sileniece

Seko jaunumiem!
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