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Vadī tājas sleja

•JUBILĀRI

Kas tur paskrēja tik ātri garām? •METODIĶES ZIŅAS
Tas jau atkal gads! Un patiesi •MĀCĪBU TĒMAS UN
– nepaspēju sailgoties pēc PLĀNOTIE PASĀKUMI
piparkūku garšas un kanēļa
smaržas, kad gadu mija jau •SVARĪGA INFORMĀCIJA
klāt, un cipars kalendārā VECĀKIEM UN JAUNUMI
jau nomainās! Ja patiesi
•IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA
gadam ir tāda tendence PASĀKUMI
skriet, tad pat negribas
iedomāties,
cik
ātri •TOP CENTĪGĀKIE
novecojam mēs un cik ātri
izaug
mūsu
bērni!
Un •MĒNEŠA JOKI
bēdīgākais ir tas, ka apstādināt
•MĒNEŠA INTERVIJA
laiku mēs nespējam. Laiku nevar
iekonservēt, iebalzamēt, pagriezt atpakaļ ar •TALANTU SKOLAS JAUNUMI
pults palīdzību, laiks ir nepielūdzams – tas skrien! Tāpēc
vislabākā recepte ir to izdzīvot un izbaudīt. Šogad Jūsu •TALANTU SKOLAS ZIŅAS
mīļumiņam ir 2 gadi – pierakstiet smieklīgi izteiktos
vārdus un ļaujiet nepareizi uzvilkt cepuri galvā, šogad
viņš ir stūrgalvīgais trīsgadnieks – ļaujiet viņam ‘’uzmest’’
lūpu un pēc mirkļa gaidiet saldo buču, pienācis ir četrgadnieka gads – atcerieties katru
‘’kāpēc’’ un nenoraidiet kopā apskatīt 101. reizi bilžu albūmu, piecgadnieks visu grib –
nenoraidiet viņu…pat tad, ja viņš grib Jūs safrizēt un uzklāt meikapu, sešgadnieks
cenšas lasīt – lai cik ļoti tas nekaitina, esiet pacietīgi ar katru zilbi, ar katru burtu….jo
tas ir Jūsu laiks. Katrs gads ir dāvana Jums to baudīt, satīt atmiņu vīstoklī un atcerēties
uz visu dzīvi. Domās, sajūtās un emocijās – Jūsu bērni vairs nekad nebūs tādi kā bija – jo
laiks ir nepielūdzams un katrs gads paskrien!!!
BeBes mamma Rita Stikāne
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JUBILĀRI JANVĀRIS/FEBRUĀRIS
30.01.

Ligita Usāne. Auklīte Pārdaugava

31.01.

Santa Kļaviņa. Pedagogs Purvciems

04.02.

Laura Auniņa. Mūzikas Skolotāja

Metodiķes ziņas
Decembris visdrīzāk ir bērnu mīļākais mēnesis (ja neskaita dzimšanas dienas mēnesi).
Katru dienu kādi pārsteigumi, noslēpumi un prieka brīži. Nedaudz par to, kā Bebē aizritēja
decembris ar visiem daudzajiem prieka un laimes brīžiem!
Šogad svinējām baltus Ziemassvētkus! Brīnišķīgi! Svētku prieku radīt ir vieglāk, ja daba
mums palīdz ar savu dāvāto sniega kārtu! Svētku prieks neviļus pats iezogas sirsniņās un
liek darīt labas un gaišas lietas. Bebes “rūķi” jau no novembra vidus sāka gatavoties
Ziemassvētiem. Mēs laikam šo gatavošanos varam saukt par Ziemassvētku drudzi. Tik
daudz jāpagūst, tik daudz jāizdara, lai katrs maizas un lielais Bebes apmeklētājs rastu Bebē
svētku prieku. Adventes vainags, kalendārs, dekorācijas visā bērnudārziņā.. Tur jāpieliek
sniegpārslas, tur kāds rūķis jāpiekarina, tur jāuzbur Ķekatnieku tradīcijas...Oj, un vēl
svētku koncerta scenārijs! Dāvaniņas, ielūgumi, sapulces, rūķu sarūpētās ikdienas
aktivitātes jānoorganizē!Un vēl pats galvenais – bērni! Ar savām vajadzībām, samīļošanu
un ikdienas aprūpēšanu un vēl āra pastaigu! Un tas notiek! Tas brīnums tiek uzburts katru
dienu! Katru dienu tiek dāvāts Ziemassvētku gaidīšanas prieks, tiek sniegts padoms un
mīļš glāsts! Un mazie Bebes apmeklētāji var ar sajūsmu gatavoties koncertiņam ,un katru
dienu meklēt rūķa atnesto vēstuli un kādu pārsteigumu! Katra diena ir jautra, piesātināta
un nozīmīga.

Decembrī gaidot, Ziemassvētkus, notika arī ikdienas nodarbības. Pirmajā nedēļā decembrī bija
bērniem mīļa tēma: Spēlēsim teātri. Varēja iejusties lomās, iepazīties kas ir teātris, iemācīties
nosaukt un atpazīt teātra ēkas un nosaukumus, kas atrodas Rīgā. Un vēl nodarbībās sākās
gatavošanās Ziemassvētku uzvedumiem un koncertiem.
Piedzīvojām arī fotogrāfēšanās dienu. Kad bija skaisti jāsapucējas un jāfotogrāfējas grupas foto
un portreta foto. Bērni šoreiz pavisam droši stāvēja kameru priekšā. Tikai daži mazākie pieturējās
pie audzinātājas drošās rokas. Savukārt, lielās grupas bērni jau zināja kādās pozās grib bildēties.
Ļoti labprāt, saņemšu no Jums atsauksmes par bildēšanos. Vai jūs, vecākus, apmierina šī gada
fotokompānija, vai bildes šķita kvalitatīvas un pasūtīšanas veids ērts?
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Metodiķes ziņas
Nākošās nedēļas tēmas tika pielāgotas Ziemassvētku gaidīšanai: Svētkus gaidot, Ziemassvētku
brīnumi.. Bērniem bija tik radošas šīs nedēļas. Tika meistaroti ielūgumi, veidotas dāvaniņas
vecākiem: no plastikas, no veidošanas masas, no ziepēm, tika lietas sveces un darinātas
dažnedažādas dāvaniņas. He, dažiem pat pēdas, pēc dāvanu taisīšanas bija melnas.

Savukārt, pēc lielā Ziemassvētku drudža, bērni pavadīja decembra izskaņu mierīgi un baudot
tēmu: Sēž uz sliekšņa pasaciņa.. pasakas, multfilmiņas un atslodzes dienas pēc lielajiem un
nozīmīgajiem koncertiem un svētku lielajām brīvdienām.

Nedaudz par katru koncertiņu:
Pirmā grupiņa Ziemassvētku koncertus Bebē atklāja: Purvciema Bebīši. Lai gan audzinātāja un
auklītes bija ļoti noraizējušās, ka koncertā bērni neparādīs visu, ko ir apguvuši, notika pretējais. Tik
bieži darbā ar bērniem ir jāsaskaras ar situāciju, kad bērni reaģēs pavisam savādāk kā bija
prognozēts. Un tas arī ir tik brīnišķīgi. Katra situācija un notikums ir dažāds un unikāls. Katrs
koncerts un uzvedums ir īpašs. Purvciema Bebīšu grupas bērni tik lieliski parādīja sevi, ka
pārsteigtas bija, gan grupiņas audzinātājas, gan mūzikas skolotāja. Bērni bija mazi pelēni, kuri
lieliski parādīja visu, ko ir apguvuši. Pašu mazāko bērniņu koncerti vienmēr ir tik aizkustinoši un
jauki. Mazie peļuki lika ietrīsēties sirsniņai katram skatītājam.
Nākošie savu Ziemassvētku koncertiņu jeb uzvedumu atrādīja Purvciema Bebēni. Labi aizmirsts
vecais un no jauna iedzīvināts, radīja ļoti oriģinālu un nebijušu sajūtu. Tas bija liels darbs, pirms
tam bērnus iepazīstināt ar latviskajām tradīcijām, ar budēļiem un pārējām latviskajām
Ziemassvētku tradīcijām. Kas nesa ļoti lielus augļus. Uzvedums bija oriģināls, lieliski nostrādāts un
spilgts. Noteikti paliks atmiņā pašiem bērniem un vecākiem. Gan ar latviskajām maskām, gan
noformējumu: zirņiem, pupām, cūkas šņukuru. Brīnišķīgs darbiņš!
Pārdaugavas Bebuki turpināja Ziemassvētkus ar lirisku, gaišu koncertu. Prieks, ka visi mazuļi bija
priecīgi. Neviens nesabijās un parādīja vecākiem to labāko, ko spēja. Pat mazākie šīs grupas
spītnieki saņēmās un koncerta laikā parādīja to, uz ko audzinātājas pat klusībā necerēja.
Gandarījuma sajūta gan mūzikas skolotājai, gan audzinātājām, ka spītnieki, kas ikdienā nevēlās
līdzdarboties, koncertiņā zināja, kas ir jādara un kādas kustības ir jāparāda pie dziesmiņām.
Apsveicu audzinātājas ar pirmo aizvadīto koncertu!
Pārdaugavas Bebes turpināja šo vakaru uz citas nots. Jautri, smaidīgi un ar dažādiem
pārsteigumiem. Lielā rūķu saime ieradās zālē ar jautru deju. Turpinot ieskandināt Ziemassvētkus
lustīgi un mazliet aizskarot arī sirsniņas, ar kādu liriskāku dziesmu. Bebes rūķi bija lieliski
sagatavojušies un pārsteidza vecākus pat ar specefektiem kā papīra plaukšķenes izšaušanu. Bebes
brīnišķīgi noslēdza darba nedēļu un ievirzīja skatītājus pavisam tuvu esošajiem svētkiem!
Savukārt, jau pirmdien koncertu vecākiem sniedza Bebēni no Ziepniekkalna filiāles. Tērpušies kā
eņģelīši, mazie bebēni, satraukušies devās parādīt, ko māk, saviem mīļajiem. Koncertiņš bija ļoti
gaišs, mīļš un gaisīgs. Sakautrējušies no vecākiem, kas slēpās aiz maskām, bērni kļuva pavisam
klusi un koncertu aizvadīja brīnoties par to, ka koncertu kāds vēro. Bet liels gandarījums bija par
bērniem, kas drosmīgi skaitīja savus dzejolīšus un dziedāja dziesmiņas. Jauki un gaiši iesākās mūsu
darba nedēļa.
Nākošais koncerts norisinājās Purvciemā. Bebuku grupiņas bērni bija lieliski sagatavojušies un
savu uzvedumu lieliski parādīja arī vecākiem. Katram bērniņam bija sava loma, ar kuru visi tika
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Metodiķes ziņas
galā. Prieks bija vērot, cik šī grupa ir palikusi saliedēta un cik “lieli” ir izauguši bērni. Sirds
priecājās vērojot grupiņas uzvedumu. Vēl šajā grupiņā vēlos uzsvērt tieši gatavošanās procesu,
kur lielu dalību veica paši bērniņi. Veidojot adventes kalendāru un dekorācijas savai grupiņai.
Gandarījums un prieks bija katra Bebuka acīs, kurš palīdzēja Ziemassvētku brīnuma radīšanas
procesā.
Savukārt, Ziepniekkalna Bebes, sniedza pavisam cita veida koncertu. Bebes bija rūķi, kas
sparīgi, braši un ar lielu smaidu uz lūpām, sniedza koncertu saviem mīļajiem. Bērni bija tik ļoti
pozitīvi un tik ļoti droši, ka koncerts radīja sajūtu “mājīgi”. Prieks bija par šo sajūtu un bērnu
emocijām, ko viņi sniedza no visas sirds mums. Neviltots prieks un laimīte spīdēja katra bērna
un skatītāja acīs.
Turpinājās koncerti Bebē tālāk jau Purvciema Bebes grupā. Šis koncerts bija ļoti melanholisks,
lirisks un radīja sajūtu, ka svētki ir tepat, tepat aiz stūra.. Bērni lieliski zināja katru soli, katru
vārdu, katru kustību no sagatavotā koncerta scenārija. Ļoti precīzi un prasmīgi bērni spēja radīt
īstu Ziemassvētku sajūtu un noskaņu! Šī grupiņa parādīja sevi kā tiešām lielo grupu. Bērni, kas
bija lieliski sagatavojušies un to vēlējās parādīt arī skatītājiem.
Noslēdza šo Ziemassvētku koncertu “maratonu” Pārdaugavas Bebēni. Visa koncerta laiku es
domāju, cik ļoti ir izauguši šie bērni. Cik ļoti “lieli” viņi ir palikuši. Vēl pirms pusgada šie bērni
bija pavisam mazi bebuki, bet nu jau nopietni un ļoti talantīgi bērni. Ir izveidojusies ļoti spēcīga
grupa. Liels prieks par šo grupiņu! Un paldies audzinātājām par pirmo viņu aizvadīto koncertu,
kas bija tiešām lielisks. Malači! Katrs bērns zināja savu lomu, un palīdzēja arī grupiņas biedram,
ja kādam kas piemirsās. Jauks uzvedums, kas mūs sagatavoja Ziemassvētku svinībām mājās.
Gribu teikt lielu paldies visām audzinātājām, palīgiem un auklītēm kā arī mūzikas skolotājai,
kuras ieguldīja lielu darbu, pacietību un radošumu, lai īstenotu šos koncertiņus.
Un protams, bezgala liels paldies par tik veiksmīgi aizvadītu pirmo pusgadu! Gan mūsu Bebes
“rūķiem”, gan Jums, vecākiem!

Nu jau pilnā sparā notiek darbošanās janvārī un tiek īstenotas interesantas un radošas
nodarbības. Ar katru dienu bērni kļūst patstāvīgāki, prasmīgāki un talantīgāki.

Janvārī Bebes bērni apgūs jaunas zināšanas un prasmes par:
2. – 4.
JANVĀRIS

Pulksetnītis tikšķ!

7. - 11.
JANVĀRIS

Pulksetnītis tikšķ!

14. – 18.
JANVĀRIS

Visvairāk man patīk ziema

21. – 25.
JANVĀRIS

Esi vesels! Instrukcijas par
slimošanu un medikamentu
lietošanu

Drošības nedēļa (par personas
higiēnu un 1.palīdzība)
Veselības diena

28.JANVĀRIS 1.FEBRUĀRIS

Ko dara mamma un tētis?
Profesiju nedēļa. (Kāda drošība
jāievēro katram profesijas
pārstāvim, spectērpi)

Drošības nedēļa veicot praktiskos
darbus un veicot eksperimentus)
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2018. gada
Nominãcijas

Visa decembra laikā vecākiem bija iespēja balsot par saviem
favorītpedagogiem un auklītēm, kuri, viņuprāt, ir pelnījuši iegūt nomināciju 2018. Gada Pedagogs
un 2018. Gada Auklīte.
Liels paldies par aktīvo atsaucību! Aptaujā piedalījās tiešām daudz vecāku! Prieks, ka vecāki
atbalsta savas audzinātājas un ņem aktīvu dalību mūsu rīkotajā ikgadējā konkursā. Lai izvērtētu
Gada Pedagoga un Gada Auklītes nominācijas ieguvējus, mēs izvērtējam dažādus aspektus. Tiek
skatīts viss gads kopumā. Gan atklātās nodarbības, radošie konkursi, svētku organizēšana,
dekorācijas, dažādi rakstu darbi un atskaites, ieraksti eavīzē, ikdienas darbs. Auklīšu darbā tiek
vērtēts medmāsas viedoklis, tīrība un kārtība ikdienā, Pārtikas un veterinārā dienesta un
Veselības inspekcijas pārbaužu rezultāti, auklītes iesaistīšanās pedagoģiskajā darbā. Tiek vērtēta
darbinieku izaugsme, radošums, vēlme attīstīties, kreativitāte, atsaucība un lojalitāte. Un,
protams, vērā tiek ņemti aptaujas rezultāti!

GALVENO NOMINĀCIJU IEGUVĒJAS SAŅĒMA
ARĪ GADA PRĒMIJU.

Īpašus titulus saņēma ne tikai Gada Pedagogs un Auklīte,
bet arī katrs BeBes darbinieks. 2018. gada nominācijas!

Elīna Trij. – Labs Ieguvums
Sporta skolotāja Dita – 100% sports
Elistere – Augsts Potenciāls
Angļu valodas skolotāja Rasma – Enerģijas bumba
Līva – Gada Pārsteigums
Logopēds Anna - Profesionālākais
Elīna - Uzticamākais
Dejošana Silga – Gada Izaugsme
Inese – Gada Izaugsme
Jevgēnija – Zaļākais
Katrīna - Profesionālākais
Jana - Zaļākais
Olga – Īstajā Vietā!
Aizvietotāja Anda - Neaizvietojamais
Santa K. - Profesionālākais
Medmāsa Saiva - Neaizvietojamais
Ieva – Radošākais Pedagogs/ Bez stresa (kā vecākais)
Aizvietotāja Baiba – Spilgtākā Aukle
Signe – Visu varošais / Atbildīgākais (kā vecākais)
Agate - Smaidīgākais
Mūzikas Laura – Zelta Cilvēks
Sintija – Aktīvākais
Ineta – BeBe Aukle
Svetlana – Pedagogs - Izturība
Ļuba – 2018. Gada Aukle
Gatis – radošais meistars
Laura S. – BeBes Pedagogs
Santa O. – Gada Izaugsme
Liene – 2018. Gada Pedagogs
Agita – Patīkamākais
Iveta – Nepārspējamā jeb Vai Tu to vari?
Ligita – Īstajā Vietā/Čaklākā
Egija – Arī to es māku!
Agita Aukle – Zelta Cilvēks
Alla – Gada Labākais Ieguvums

Novēlam visām auklītēm un pedagogiem – tā tik turpināt darbiņu!
Lai 2019. gads ir tik pat bagāts ar augļiem kā 2018.!
Seko jaunumiem!
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Slepeno Draudzinu
Spéle
,

Satraukuma pilns ir pirmssvētku laiks. Un nav noslēpums, un to zina visi, ka kaitināt bērnudārza
audzinātāju decembrī ir ļoti bīstami! Audzinātājas un auklītes ir 100% domās tikai par svētkiem
un gatavošanos svētkiem! BeBē svētki ir lieliski. Ar katru gadu tie kļūst aizvien labāki un labāki.
Un ja dažkārt šķiet, nu kur vēl labāk, tad tiešām audzinātājas spēj mūs pārsteigt! Acīmredzot,
tas ir tāpēc, ka spējam šo pirmssvētku stresu mazināt, un, manuprāt, pateicoties vienai no
BeBes tradīcijām - katru gadu pirms svētkiem BeBes audzinātājas un auklītes iesaistās kādā
slepenā un atraktīvā spēlē. Katra izlozē vienu cilvēku no BeBes, par kuru visa mēneša garumā
līdz pat Jaunā Gada ieskandināšanas ballei ir jārūpējas, bet slepeni - tā, lai neviens nenojauš,
kurš par kuru rūpējas. Rūpēties var gan fiziski, gan emocionāli. Šīs spēle jau vairākus gadus dod
mums pozitīvas emocijas un ir pilna ar humoru - tiek sūtītas vēstules, slepeni tiek noliktas
dāvanas pie mājas durvīm, likti saldumi āra jaku kabatās, padarīti neuzspēti darbi un pat
sarakstītas dziesmas un dzejoļi! Jaunā Gada ballē mēs atklājam, kurš par ko rūpējas un
apbalvojam visuprāt labāko draugu - kurš ir rūpējies vislabāk visradošāk un vismīļāk.

Šajā gadā par labāko draugu tika atzīta Laura Strēle!
Novēlējums Jaunajā Gadā visiem no 2018. gada BeBes pedagoga un ‘’Labākais draudziņš’’ titula
ieguvējas Lauras Strēles
Jaunā gadā vēlu visiem pacietību, ticību saviem spēkiem un mieru sirdī! Lai šogad izdodas
izdarīt mazliet vairāk par to, kas iecerēts.
Jaunā Gada Nominācijas balle un 2018. Ziemas Sporta Spēles jeb Cīņa par kausu!
Jauno Gadu BeBē ieskandinām ne tikai ar visu pedagogu un auklīšu nominēšanu, bet arī ar
Ziemas sporta spēlēm jeb cīņu par kausu. Šādas sporta spēles BeBē notiek gan ziemā, gan
vasarā!
Šajā ziemā tās notika padomju laika bunkurā Līgatnē. Tā bija aizraujoša, nedaudz bailīga un
azartiska spēle ‘’Meklējot X vielu’’. Prieks, ka visas komandas uzdevumu paveica ātri, jo darīja to ar
prātu un draudzīgi saliedējoties.
Lai kā Ziepniekkalna un Pārdaugavas filiāles pārstāvji necenstos, nu jau piekto reizi pēc kārtas
uzvaru un kausu ieguva Purvciema filiāle. Purvciems ir atradis veiksmes atslēgu un cerība uzvarēt
paliek nākotnē – vasarā.
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Decembris
Purvciema BeBes grupã

Ziemassvētku koncerts

Ziemassvētki vienmēr ir tāds mazliet maģisks laiks, kad tā vien gribas ievīstīties siltā vilnas lakatā,
saņemt rokās karsti kūpošu krūzi ar pienu un medu, un ļauties sapņainām gaidām pēc
Ziemassvētku brīnuma… un gaidot lielo brīnumu, mēs bieži vien nepamanām, ka to lielo brīnumu
viedo tūkstošiem mazu brīnumiņu, kas reizēm šķiet tik ļoti pašsaprotami, bet vai tā ir? Zvaigžņu
nosēts debess jums virs galvas, mēnesgaismā zaigojoša sniegota taka zem kājām, klusi čurkstošs
silts pavards, ar prieku cirsta un rotāta eglīte, ar degsmi un mīlestību gādātas dāvanas zem tās,
mīlošas un laimīgas sirdis līdzās… vai tad tie nav tie mazie brīnumiņi, kas veido to lielo
Ziemassvētku brīnumu? To Bebes arī centās izstāstīt, izdziedāt, izdejot un parādīt savā
Ziemassvētku koncertiņā, aicinot vecākus doties ziemas naktī un piedzīvot Ziemassvētku
brīnumu, kas dzimst no mazajiem, bieži tik ikdienišķajiem, bet tomēr brīnumiņiem! Ne velti
Henrijs Vords Bīčers teicis, ka māksla būt laimīgam slēpjas spējā rast laimi vienkāršās lietās! Lai
vairāk šādu mazo brīnumiņu ne tikai Ziemassvētku laikā, bet visa gada garumā - lai top!

Seko jaunumiem!
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Kino diena
Ja Bebēm jautātu – vai jūs ticat brīnumiem? Stāstiem par skaistām un tālām zemēm? Pasakām, kurās
zvēri runā cilvēku valodā? Varoņiem, kuri piedzīvo neparastas dienas? Bebes teiktu – jā, jā, jā, jā!
Tieši tāpēc nelaižam garām iespēju lasīt pasakas, klausīties stāstus, iepazīt jaunus varoņus un viņu
piedzīvojumus un skatīties multenes un filmas! Kur nu vēl, ja varam to darīt visi kopā – sanākot kopā
mūsu bumbiņtelpā, izveidojot improvizētu kino zāli ar sēdvietām, ērti iekārtojoties sēdvietās,
paņemot klēpī lielu tūtu ar saldi smaržojošu un gardi kraukšķošu popkornu, ieslēdzot televizoru,
“palaižot” iepriekš neredzētu multeni un ļaujoties ekrānā redzamajiem notikumiem! Klusi čuksti,
aizrautīgi smiekli, skaļi izsaucieni, izbrīnā un pārsteigumā aizturēta elpa, atvieglojuma nopūtas – tik
ļoti dzīvs un līdz sīkākajai dvēseles “vīlītei” patiess līdzpārdzīvojums ik vienam stāsta pavērsienam
un katram multenes varonim… ja caur šīm rindām varētu nodot to prieku, kas dzirkstī bērnos, kad
tiek sarīkotas šādas kino dienas, tad katrs vārds dzirkstītu kā brīnumsvecīte! Mācīties no bērniem tā
skatīties uz dzīvi, kā kaut kur lasītā atziņā, ka katrā pasaka ir daļa dzīves un katrā dzīves dienā ir daļa
no pasakas!

Seko jaunumiem!
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Decembris

Purvciema BeBénu grupã

Decembra mēnesis ir laiks, kad rosība sit augstu vilni. Ir jāpaspēj tik daudz, lai pabeigtu šim
gadam paredzētos iesāktos darbus, sagaidītu Ziemassvētkus ar prieku sirdī un Jauno gadu, kūsājot jautrībai par jaunu sākumu.
Gaidot svētkus, katra diena bija pārsteigumu, dāvanu un uzdevumu pilna, par kuriem gādāja rūķi
ar saviem palīgiem BeBēnu vecākiem. Rūķu sagādātie uzdevumi bija ļoti dažādi: bērni cepta
piparkūkas, gatavoja saldus našķus, darināja apsveikumus, zīmējumus, maskas, gleznoja kopīgu
gleznu, skatījās multfilmas, leca „klasītes”, spēlēja spēles, kā arī veica citus uzdevumus. BeBēni
ar lielu azartu pildīja katru uzdevumu, cienājās ar saldumiem un uzlādējās ar pozitīvām emocijām. Lielu lielais paldies rūķu palīgiem, jo nu BeBēnu grupa ir papildināta ar daudz jaunām
spēlēm, grāmatām, radošo nodarbību materiāliem, kas iepriecinās bērnus vēl ilgi.

Decembra mēnesī BeBēni ļoti aktīvi gatavojās savam Ziemassvētku pasākumam, kas bija veltīts
ziemas saulgriežiem, lai iepazītos ar senču tradīcijām. Tika gatavoti ielūgumi un dāvanas
vecākiem, attēlos un sarunās bērni iepazinās ar ķekatniekiem, to maskām, skatījās video par
iešanu Budēļos. Šoreiz BeBēni ielūgumos veidoja pītu rakstu papīra dūrainītim un dāvanām lēja
sveces, iekrāsojot tās dažādās krāsās. Caur tautasdziesmām, rotaļām, dejām, dziesmām un ticējumiem BeBēni izspēlēja ķekatnieku sagaidīšanu. Saimes ļaudis priecājās par to, kā Budēļtēva
virsvadībā ieradās ķekatnieki: vilki, lāči, kaziņas, zaķi, čigānietes un dzērves. Pēc jautrām rotaļām
tika nobaudīts arī ziemas saulgriežu mielasts.
Galdā tika celti pīrāgi, plātsmaizes, zirņi, pupas, kāposti un goda vietā tika celts cūkas šņukurs.
Ziemassvētku pasākums noritēja jautrā gaisotnē un sagādāja prieku gan bērniem, gan vecākiem.
Paldies visiem vecākiem, kas sagatavoja tērpus un maskas, lai BeBēni varētu iejusties ziemas
saulgriežu atmosfērā.

Seko jaunumiem!
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Ziemassvētki atnāca balti, bet vecā gada pēdējās dienās sniedziņš nokusa. Lai pazūd visas bažas,
uztraukumi un lai 2018. gads paliek prātā ar paveikto, piedzīvoto un prieku!

Seko jaunumiem!
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Decembris

Purvciema BeBuku grupã

Decembrī Bebukos valdīja īsta rūķu darbnīcas atmosfēra. Cītīgi gatavojāmies svētkiem, darinot
dekorācijas grupai, paši izveidojām savu adventes kalendāru, dāvaniņas vecākiem.
Īstie rūķi, bija ļoti. ļoti čakli, jo katru dienu mūs iepriecināja ar kādu īpašu uzdevumu. Bebuki bija ļoti
vērīgi un vienmēr pamanīja, kur rūķīši ir bijuši.
Ziemassvētku koncertā Bebuki pārtapa par lāčiem, zaķiem un sniegpārsliņām, lai iepriecinātu savus
mīļos vecākus. Pēc koncerta pie mums ieradās pats Ziemassvētku vecītis un iepriecināja mūs ar
jaukām un gardām dāvanām.
Pašā Ziemassvētku priekšvakarā Bebuki klāja svētku galdu un mielojās ar svētku pusdienām.

Decembris
ˇ grupã
Purvciema BeBísu

Decembra mēnesis pienāca ļoti ātri un mēneša galvenais notikums bija Purvciema Bēbīšu
Ziemassvētku koncerts ‘’ Pelēnu Ziemassvētki’’. Koncertam gatavojāmies ļoti atbildīgi ik dienu
dziedot un dejojot. Liels prieks, ka uz koncertu bijām pilnīgi visi 16! Koncerta laikā pašiem pelēniem
bija aizmirsies par niķiem un asarām, jo priecājāmies dziedot un dejojot. Pēc koncerta mazulīši
mielojās ar kārumiem, kā arī sagaidīja Ziemassvētku vecīti, kas radīja lielu satraukumu un prieku
bērnos. Arī Ziemassvētku vecīša palīgi rūķi ik dienas spēja iepriecināt un pārsteigt mazos! Rūķis
mazos priecēja gan ar kārumiem, gan darbiņiem, kas pašiem bija jāpaveic.

Seko jaunumiem!
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Decembris

Pãrdaugavas BeBuku grupã

Klāt ir decembris! Viens no gaidītākajiem, skaistākajiem un notikumiem bagātākais mēnesis! Visa
mēneša darbība noris par un ap ziemassvētkiem. Tieši Bebukiem tas ir visbrīnumākais un
pārsteigumiem pilnākais mēnesis, jo viss notiek pirmo reizi. Pirmais kopīgais adventes kalendārs, kur
katrai dienai čaklie rūķi ir parūpējušies par bebuku lutināšana, pirmais kopīgais sniegs un pikošanās,
pirmās kopīgās dejas un dziesmas, pirmās paštaisītās dāvaniņas saviem visvismīļākajiem - saviem
vecākiem, pirmā kopīgā eglīte un tās rotāšana, pirmais kopīgais adventes vainags, pirmais īstais
rūķis, pirmā uzstāšanās saviem zaķīšiem - vecākiem! Decembrī katra diena bija kā svētki, jo cītīgi
gatavojāmies “Sniegpārsliņu Ziemassvētku ballītei”, tādēļ par mēneša centīgākajiem varētu izvirzīt
ikvienu no Bebukiem. Katrs centās, katrs darīja un ikkatrs piedalījās gala koncertā! Par lielu un
patīkamu pārsteigumu varam teikt, ka gala uzstāšanās bija kā neviens mēģinājums, jo pat tie, kuri
nepiedalījās mēģinājumos, pat tie darbojās. Laikam jau taisnība, ka bērns uzsūc informāciju kā nu
kurš prot, taču prot viņi labi!

Decembris

Pãrdaugavas

BeBénu grupã

Šis mēnesis ir bijis par un ap svētkiem!
Katra diena bija kā liels pārsteigums, pateicoties vecāku sarūpētajam Adventes kalendāram! Katru
dienu bija kāds interesants uzdevums un, protams, maģiskā gatavošanās eglītei! Ziemassvētku
noskaņa pavadīja mūs visu mēnesi līdz pat svētkiem, kad sadzirdot dziesmiņas, mūs apciemoja
vecītis ar jaukām dāvaniņām! Īsumā par šo mēnesi - siltuma, gaišuma un mīļuma piepildīts laiks!

Seko jaunumiem!
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Decembris

Pãrdaugavas

BeBes grupã

Ja brīnumu gaida - tas atnāk. Ja brīnumam tic - tas piepildās. Ja brīnumā dalās - tas sagādā prieku. Kā
dzejolī Trijādības Bebes pavadīja skaisto decembri – gaidot, ticot un gādājot prieku. Jau pirmajās
decembra dienās daba dāvāja skaistāko ziemas brīnumu – sniegu. Bērni izbaudīja ziemas priekus
kārtīgi izspokojoties un taisot sniega eņģeļus.
Katru dienu bērni gaidīja rūķi nākam, kurš visas 24 adventes dienas pārsteidza bērnus ar kādu
uzdevumu un laiku pa laikam atstāja kādu saldu pārsteigumu Ziemassvētku kamīnā. Īpaši aizrautīgi
bērni rakstīja vēstules Ziemassvētku vecītim. Lielais vēlmju klāsts un sarežģītie nosaukumi noteikti
lika vecītim lūgt palīdzību vecākiem vēstules “tulkošanā”.
Bebes decembrī bija ļoti čakli palīgi. Palīdzēja izrotāt grupiņu – līmēja sniegpārsliņas uz logiem. Cepa
piparkūkas. Īpaši saviļņojošs mirklis bija eglītes rotāšana, jo tas liecināja, ka pavisam drīz svētki būs
klāt. Gatavoja dāvanas vecākiem, lai sagādātu prieku. Īpaši lepojamies ar bērnu priekšnesumu un
uzstāšanos Ziemassvētku koncertā, kuram bērni īpaši centīgi gatavojās katru dienu piedaloties
mēģinājumos un mācoties dzejoļus mājās. Mazo rūķēnu centības bija pamanījis arī Ziemassvētku
vecītis, kurš ieradās apsveikt un apdāvināt bērnus.

Seko jaunumiem!
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Decembris

Ziepniekkalna

BeBes grupã

Tā nu steidzīgi ir pagājis decembra mēnesis, ko visi bērni ar nepacietību gaidījuši, jo ir taču klāt laiks,
kad ik dienu rūķis apciemo ne tikai bērnus mājās, bet arī Bebē. Laikā, kad grupa smaržo pēc
Ziemassvētkiem un fonā skanot jautrām dziesmām, ik dienu sagaidījām, ko rūķis mums ir atnesis.
Jāsaka, ka šīs grupas rūķis bija piedomājis kārtīgi pie saviem uzdevumiem, liekot bērniem gan kārtīgi
izkustēties, gan izvingrot prātu un pirkstiņus, protams, par to saņemot arī visdažādākos saldumus.
Paralēli tam, aktīvi gatavojāmies Ziemassvētku koncertam, kas izdevās vēl labāk nekā bija gaidīts!
Paldies bērniem un viņu vecākiem par Ziemassvētku sajūtas uzburšanu!

Decembris

Ziepniekkalna

BeBénu grupã

Decembra mēnesis pagājis kā liels svētku drudzis. Bērni ar sajūsmu gaidīja, ko rūķis būs sagatavojis
un atnesis. Vai kādu uzdevumu, ko izpildīt, kādu spēli vai rotaļu un, protams, kā tad bez gardiem
pārsteigumiem.
Gatavojoties koncertam viss bija atkarīgs no bērnu garastāvokļa, citas reizes visi cītīgi darbojās, bet
citas dienas piemetās slinkumiņš, taču koncerta dienā iejutāmies eņģelīšu lomās un bērni nesabijās
un drosmīgi darbojās līdzi un ar lielāko prieku arī pēc koncerta devās jautrās rotaļās ar
Ziemassvētku vecīti.

Seko jaunumiem!
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Top cent īgākie
Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Agate. Čakla palīdze grupas darbiņos un
grupas kārtošanā. Nekad neatsaka, kad
tiek aicināta individuāli pamācīties. Ļoti
labi lasa.

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

Agate. Čakla palīdze grupas darbiņos
un grupas kārtošanā. Nekad neatsaka,
kad tiek aicināta individuāli pamācīties.
Ļoti labi lasa.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Elīza Patkeviča- palīdzēja organizēt
nodarbības, galvenā, kura atbildēja par
kārtību, spēja saorganizēt savu mazo kolēģu
darbības un ar lielāko entuziasmu mācījās
dziesmiņas un kustības. Meitenei acis
iemirdzējās ikreiz, kad dziesmu kamoliņi
bija jāritina, pirkstiņi jākustina un kājas
jāizdancina.

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Klāvs. Ik rītu Klāviņš ieskrien grupā un
uzdod jautājumus - vai šodien iesim
dziedāt, vai būs sportiņš un ko mēs
šodien darīsim. Ļoti rūpīgi gatavojas gan
nodarbībām, gan mūzikai vai sportam.

Purvciems
BeBīšu grupiņa

Paula. Ļoti tīrīga, kārtīga, kā arī
nelaiž garām iespēju palīdzēt
auklītei kārtot visas mantas un
rotaļlietas.

Purvciems BeBes
grupiņa

Rolands

Purvciems
BeBēnu grupiņa

“Drosmīgākais pantiņu skaitītājs” – Undīne,
Kate, Keita, Dominiks
“Drošākais dziesmu dungotājs” – Leila, Eva
“Centīgākais rūķa uzdevumu veicējs” –
Sofija Gabriela, Simona
“Visu varu, visu protu” – Gabriels T.
“Ar smaidu tik uz priekšu” – Rodrigo
“Ar katru dienu arvien drošāk” - Liams

Purvciems
BeBuku grupiņa

Visi Bebēni, jo ļoti cītīgi gatavojās Ziemas
Saulgriežu pasākumam.

Suzanna, Amēlija
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Purvciems BeBēnu grupiņa
Purvciems BeBēnu grupa
Lizete pēc diendusiņas ģērbjas. Uzvilkusi zeķubikses,
neizpratnē iesaucās: "Euuu, kur ir manas nākamās
bikses?"

Pārdaugavas BeBes grupa
Saruna, dodoties no āra grupiņā. Ralfs saka
Evelīnai: "Es tevi vienmēr mīlēšu, tikai tevi un
nevienu citu, nekad!''

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Dziedam dziesmiņu par sirsniņu un
ziemassvētkiem. Skolotāja lūdz, lai bērni uzliek
roku uz sirsniņas savas, un jautā: ”Kur mums ir
sirsniņa?” Marta pārliecinoši atbild: ”Nav!”

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
Norisinās saruna par galvaspilsētu Rīgu.
Audzinātāja saka: „Mēs dzīvojam galvaspilsētā
Rīgā.”
Simona sašutusi saka: „Nē, es dzīvoju mājā!”

Lizete: "Manai mammai puncī ir bēbis, tikai viņa
par to vēl neko nezina!"

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
Audzinātāja: “Man sāp sirsniņa, ja mani
neklausa.”
Ralfs: “Tad vajag aiziet pie ārsta pārbaudīt.”

Purvciems BeBes grupiņa
Audzinātāja jautā: “Kurš zina, kas ir krustnagliņas?”
Gabriels J. atbild: “Es zinu! SKRŪVĪTES!”
Tomass aicina Keitu uz “smukumstūrīti” un saka: “Nāc, es
būšu FRIZIERIS – UGUNZDZĒSĒJS!”
Asnāte priecīgi saka Tomasam: “Es Tevi precēšu!”
Tomass samulsis jautā: “Bet Dominiks?”
Asnāte zinoši atsaka: “Meitene vienlaicīgi nevar precēt divus
puišus!”

Purvciems BeBuku grupiņa
Sindija:''Man drīz būs dzimšanas diena! Man paliks
simtu gadu!''

Asnāte stāsta: “Kad izaugšu liela, es aprecēšu Tomasu, man
piedzims divas māsiņas un es strādāšu pie māsas klubiņā!”

Heilija: ''Signe, kāpēc Tava mamma nebija mūsu
koncertā?''

Audzinātāja Aleksim jautā: „Kāpēc vajag
gotiņas?”
Alekss atbild: „Lai būtu, ko krāsot.”

Seko jaunumiem!

Purvciems Bebīšu grupiņa
Bērni ir noģērbušies un iekārtojušies uz pusdienas laika
miegu. Grupā ir klusums, bet dzirdams, ka kāds no
bērniem spēlējas ar rotaļlietām.
Līva: Adrian! Lūdzu guli!
…īsu mikli grupā ir klusums, tad atkal ir dzirdama
rotaļlietu graboņa.
Līva: Adrian! Lūdzu noliec mantas un guli!
Adrians turpina čabināties.
Līva (nedaudz skaļāk): Adrian!
Adrians: Kuš! Guli!

www.bebe.lv

Ziepniekkalns BeBes grupa
Audzinātāja: “Miķeli, kā tu šodien jūties”?
Miķelis: ”Vienaldzīgs.”
Audzinātāja: “Kkāpēc?"
Miķelis: “Jo šodien vienaldzīgi nācu uz bērnudārzu.”
*pasākumi.

BeBe.lv bērnudārzs

Heilija: ''Nu, kāda zīmīte ir Tavai mašīnai?''
Signe: ''Kuru zīmīti Tu domā?''
Heilija: ''Nu man ir Škodas! Kāda ir Tev?''
Suzanna: ''Tētis brīvdienās sasita beibi pirkstiņu!''
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BeBe.lv_bernudarzs

INTERVIJA
2018. Gada Pedagoga titulu ieguva Ziepniekkalna audzinātāja
Liene Purviņa. Liene BeBē nestrādā tik sen, bet pa šo laiku ir
pierādījusi, cik uzcītīga un mērķtiecīga viņa ir. BeBē Liene sāka
strādāt kā auklīte, un jau nākamā gadā viņa spēra soli uz priekšu, lai
uzsāktu mācības un audzinātājas darbu ar pašiem mazākajiem
bērniņiem bebuku grupiņā. Mums par prieku un apbrīnu, Lienei
tiešām padodas pedagoga darbs. Viņas nodarbības ir lieliskas, viņa
samīļo katru mazo sirsniņu, un ir lielisks draugs katram mazajam
bērniņam adaptācijas laikā. Nebaidāmies teikt, ka Liene ir īsts
pedagogs, un viņa dara savu īsto darbu! Liene nebaidās no darba un
grūtībām un tieši tāpēc visas grūtības pārvar ar vieglumu! Paldies, Tev,
Liene, par darbiņu – Tu esi to patiesi nopelnījusi!!!

1.Cik ilgi strādā BeBē?

Bebē es strādāju jau vairāk kā 2,5 gadus.

2. Izglītība?

Pašlaik studēju augstskolā pēdējā kursā.

3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē?

Bebē es sāku strādāt kā auklīte. Apmēram kādu gadu nostrādāju par auklīti un tad uzsāku pedagoga darbu.

4. Kas Tev patīk savā darbā?

Darbs man kā tāds ļoti patīk ar bērniem. Tas katru dienu ir savādāks, katra diena ir jauniem notikumiem pilna.
Prieks vērot bērnu izaugsmi, kā viņš ir apguvis to, ko tu esi viņam mācījis, kā viņi aug tavā acu priekšā.
Protams, liels atbalsts man ir mani fantastiskie kolēģi un priekšniecība. Vienmēr var droši griezties pēc
padoma un ar prieku palīdzēs un atbalstīs arī grūtākos brīžos.

5. Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?
Censties izprast katru bērnu, atrast viņam to pareizo pieeju.

6. Tavi īpašie talanti?

Kā jau pedagogam jāmāk no visa kaut pa mazumiņa, tādēļ tāda īpašā talanta man šķiet , ka man nav.

7. Mīļākais bērnu vecums?
2-4 gadi

8.Pastāsti par savu ģimeni?

Esmu dzimusi Rīgā, bet uzaugusi Bauskā. No tēta puses man ir ļoti liela ģimene, tādēļ par radu daudzumu
nevaru sūdzēties.

9. Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?

Brīvo laiku man patīk pavadīt kaut kur pie dabas vai vienkārši pastaigāties, kur mazāks troksnis un cilvēku
plūsma. Tādēļ brīvdienās bieži vien braucu pie saviem vecākiem uz lauku mājām, kur ir miers un plašumi.

10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?

Šogad pabeigšu vienu augstāko izglītību, tālāk vēlos iet nākamo. Kā saka: ''Mūžu dzīvo, mūžu mācies''.

11. Tavs vēl nepiepildītais sapnis?

Visnotaļ tas ir izlēkt ar gumiju. Katru vasaru par to domāju, bet nevaru vēl saņemties.
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TALANTU SKOLA
Sveiciens - jaunajā gadā un jaunajā mācību sezonā.
Jauns gads, jauni izaicinājumi un apņemšanās. Arī šis "Zelta gads" nav izņēmums un spiežam jaunu
starta pogu.
Jāatzīst, ka svētku laiks ir nogurdinošs, bieži nemaz to prieku nevar izjust, jo viss paiet vienā steigā,
mēģinājumos un aktīvā rosībā.
Bet ne jau pie mums :) Mēs nenogurstam, mēs darbojamies.
Arī šajā mācību gadā papildināsim nodarbību klāstu. Ieviesīsim jaunumus un ceram uz sekmīgu
rezultātu.
Šajā mācību gadā vēlamies sevi paslavēt ar lieliskajiem nodarbību pedagogiem, vēlamies arī Jums
visus palielīt, ne visiem tā ir paveicies ar papildus nodarbībām bērnudārzā.
Lai mums izdodas radošs, dziedošs un ritmisks jaunais gads!

JAUNUMS!!!!
Jau vairākus mācību gadus saskaramies ar valodas barjeras problēmām, pie mums
nāk lūgt palīdzību krievvalodīgi runājošas ģimenes. Šajā sezonā esam nolēmuši
risināt šo problēmu un piedāvāt latviešu valodas apmācību. Ja būs interese, tad arī
veicināsim krievu valodas apmācības latviešu valodas pratējiem!
Iepazīstieties - krievu valodas pedagogs Aleksandra:
Es esmu pabeigusi Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju ar kvalifikāciju „Pirmsskolas un
sākumskolas skolotājs”, strādāju pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī skolā. Mans galvenais mērķis
nodarbībās ir attīstīt bērnu kompetenci latviešu/krievu valodā, prasmi izteikt sevi un sazināties
latviešu/krievu valodā, apzināties valodas lomu savas personības izveidē un starpkultūru dialoga
veidošanā. Nodarbības tiek īstenotas pēc bilingvālās mācību metodes ar didaktiskiem kartītēm, lomu
spēlēm, kustības spēlēm, pirkstiņrotaļām. Jūsu bērns iemācīsies sevi prezentēt (vārds, vecums, dzīves
vieta), skaitīt no 1 līdz 10, noteikt krāsas un pateikt savu mīļāko, kā arī veidot monologu un dialogu
par dažādām tematiem: ģimene, augļi, dārzeņi, ogas, mīļākais ēdiens un dzēriens, meža un mājas
dzīvnieki, profesijas, valstis utt. Visas nodarbības notiek radošā un pozitīvā atmosfērā.

UZ TIKŠANOS
NODARBĪBĀS!
* Trijādības iela ceturtdiena pl. 10:00
* Zaļenieku iela ceturtdiena pl. 11:15
*Ieriķu iela piektdiena pl. 11:00

Jaunums!
Latviešu valoda cittautu bērniņiem
Nodarbības tiek īstenotas pēc
bilingvālās mācību metodes ar
didaktiskiem kartītēm,
lomu spēlēm, kustības spēlēm,
pirkstiņrotaļām.

Pieteikšanās nodarbībām

tālr. 27044040
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TALANTU SKOLA

Talantu skolas centīgākie novembrī:
Deju studija:

• Ieriķu ielā: Eva Marta un Keita
• Trijādības ielā: Laura
• Zaļenieku ielā: Skārleta

Burtiņu skolā:

Balets:

• Trijādības ielā - Žanete

Vokālā studija:

• Ieriķu ielā: Simona un Heilija
• Trijādības ielā: Karlīna un Lote
• Zaļenieku ielā: Līva

• Ieriķu ielā: Eva Marta
• Trijādības ielā: Agate
• Zaļenieku ielā: Miķelis

Angļu valoda:

Pētnieku skolā:

• Ieriķu ielā: Katrīna Paula
• Trijādības ielā: Žanete
• Zaļenieku ielā: Madara

• Ieriķu ielā: Sofija Gabriela

BēBīšu skoliņas čaklākie:

Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
•
Lorēna ar mammīti un Luīze ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
•
Nameda ar mammīti
Trijādības ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
•
Jēkabs ar mammīti
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