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Kas ir mīlestība? Šādu jautājumu 
bieži vien mēs uzdodam 14. februāra 
noskaņās. Vai tās ir rūpes vienam par 
otru? Vai tā ir cieņa? Dāvanas? Mīļi 
un silti vārdi?
Šķiet, mīlestība ir dažāda. Bet 
vispatiesāk to izpauž bērni. Tāpēc 
pavērojiet, kā viņi izpauž savu 
mīlestību. Ar kādu centību un 
atbildību top sirsniņu zīmējums 
māmiņai. Kā rūpējas mazais, kad 
mamma vai tētis, vai omīte ir 
saslimusi. Kā samīļo savu 
mājdzīvnieku. Cik daudz mīļvārdiņus 
bērns spēj pateikt vienā teikumā? 

Bērns spēj gadiem dienu dienā rokās turēt savu mīļmantiņu. Un pat tad, 
kad mīļmantiņa jau ir izbalējusi un nevar vairs saprast tās formu, tā 
vienalga būs svarīgākā mantiņa ikdienas solī.
To visu redzot, atbilde, kas ir mīlestība, ir zināma. Bērniem tā ir 
simtprocentīga un neaizvietojama!
Šāda iemesla dēļ, vadoties no pieredzes Norvēģijā, BeBē ir parādījusies 
jauna tradīcija  Sapņu BeBes spilventiņi. Ir pagājis tikai mēnesis, bet 
man šķiet, ka šī ideja un šis pasākums ir pārņēmis visu bērnudārzu. 
Katru nedēļu BeBes spilventiņu kāds no grupas bērniem drīkst ņemt 
līdzi uz mājām. Šis ir īpašs spilvens, jo ar to sapņi ir ‘’krāsaināki’’ un miedziņš ir ‘’saldāks’’. Taču spilventiņa 
ņemšana līdzi ir jānopelna. Un to var nopelnīt, visu nedēļu cenšoties un darot labus darbiņus. BeBes 
spilventiņi un labie darbiņi burtiski ir ienesuši tik daudz mīlestības bērnudārzā!!! Katra piektdiena un 
pirmdiena tagad ir īpaša. Bērni staro no prieka un mīlestības un mēs viņiem līdzi!
Prieks un mīlestība ir visapkārt, ja mēs mīlam. Mīlam ne tikai savu tuvāko vai savu mīļmantu, vai 
mājdzīvnieku, bet mīlam arī savu tautu, savu tēvzemi, dabu un dzīvniekus un dāvājam mīlestību tiem, 
kuriem tā ir nepieciešama visvairāk. Tāpēc februāris BeBē ir īpašs ar vēl vienu nozīmīgu pasākumu – 
labdarības akciju ‘’Labās Sirsniņas Nedēļa’’. Vai zināt, vecāki… no Jums tā būs īpaša dāvana Jūsu bērniem, ja 
parādīsiet saviem bērniem piemēru, ka spējat parūpēties par tiem, kam ir mazāk, ka spējat parūpēties par 
tiem, kam trūkst. Aicinu visus piedalīties šajā labdarības akcijā!
Gadu gadiem februāra mēnesī es būšu nemainīga savā vēlējumā. Atkārtošu savu vēlējumu atkal un atkal – 
mīliet patiesi, mīliet nesavtīgi!

Vadītāja Rita
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Ziņas

Februārī: 

3.02 – sporta skolotāja Dita
4.02 -  mūzikas skolotāja Laura A.

15.02 – Ziepniekkalna auklīte Simona
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Jubilāri

Martā:

5.03 – Purvciema audzinātāja Katrīna
6.03 –Pārdaugavas auklīte Sanda

9.03 – Pārdaugavas audzinātāja Olga

SVARĪGI!

Hei, februārī! 

Janvāris BeBē ir mierīgs pēcsvētku laiks, savukārt, man šis ir viens no darbīgākajiem mēnešiem gadā, ja neskaita 
augustu, kad gatavojamies jaunajam mācību gadam, un maiju, kad ir mācību gada noslēgums. 
Janvārī es apkopoju to, kā Bebei ir veicies pirmajā pusgadā. Analizēju un domāju, kā norisinājās notikumi un 
ikdiena. Pārdomāju - kas jāmaina un kas bija pats veiksmīgākais. 

Šogad īpaši iedvesmoti uzsāku šo mācību gadu. Visās filiālēs organizējot ikmēneša sapulces, ieviešot jauno 
pedagogu dienasgrāmatu, lai ikdienas plānošana būtu aizvien sekmīgāka, strādājot ar jauno mācību saturu. 
Liels gandarījums pārņem, saprotot, cik tomēr veiksmīgi Bebe ir ieviesusi jauno kompetenču programmu 
ikdienā. Kā es to zinu? Mūsu pedagogi vēl mācās gan augstskolās, gan kursos un stāsta par to, ko redz un dzird. 
Prieks pārņem, kad mūsu audzinātājas secina: jā, citās pirmsskolās vēl tālu līdz šādam strādāšanas modelim. 
Domāju, ka mums veicās labāk, jo visu veicām pakāpeniski un tam ir redzami rezultāti. Nenoliedzami, ka arī 
mūsu pedagogi un auklītes ir pašas labākās un dara visu, lai ietu līdzi laikam un ātri spētu pieņemt jaunumus, 

Metodiķes ziņas

Mēs ļoti lepojamies ar BeBes pedagogiem un auklītēm. Katru dienu lepojamies ar viņu darbu un 
pavadīto ikdienu ar bērniem. Vēlamies viņas pārsteigt un iepriecināt 2020. gadā, lai motivētu un 
iedvesmotu turpmākajam darbam.
Tāpēc esam uzdāvinājuši piedzīvojumu kruīzā uz Stokholmu. Vēlamies arī Jūsu atbalstu šajā jautājumā. 
Kā vienīgais iespējamais laiks, lai visas kolektīvi varētu doties ar kruīzu uz Stokholmu, ir brīvdienas, taču 
izbraukšana jau ir piektdienas pēcpusdienā, tāpēc lūdzam Jūs būt saprotošiem, jo 13. martā bērnudārza 
darba laiks būs līdz pl.15.00. Lūdzam bērnus izņemt ne vēlāk kā līdz pl.15.00.
Ceram uz Jūs sapratni!

pārmaiņas. Bebes audzinātājām ir savs moto: Esi tāda audzinātāja, kādu vēlētos sev! Protams, arī mums ir 
joprojām jāattīstās un jāseko citiem veiksmīgiem piemēriem. Tieši tādēļ aprīlī dosimies pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Saldus bērnudārzu, lai raudzītos, kāda ir viņu ikdiena.

Milzīgs darbs janvārī tika ieguldīts pie Nordplus un Erasmus+ projektiem. Paldies pedagogiem, kuri piedalījās 



Katru mēnesi savā rakstā nedaudz pastāstu, ko nozīmē kompetenču pieeja pirmsskolas mācību programmā. 
Tādēļ arī šomēnes informācija Jums, vecāki, par jauno mācību saturu.
Rīta aplis pie mums saglabājies esošajā kārtībā. Šobrīd vairāk liekot uzsvaru uz bērnu pašu runāšanu, apļa 
vadīšanu, runāšanu un viedokļa vai emociju izteikšanu. Joprojām rīta aplī ir: sasveicināšanās, atbildes uz 
jautājumiem attiecīgi nodarbības tematikai! (Kā jūties?, Ko darīji brīvdienās?, Vai jūties vesels un priecīgs? Cik 
tev gadu? Kur tu dzīvo?). Tiek apgūts dabas kalendārs, ievads tēmā (ar uzskati), izkustēšanās spēles, rotaļas vai 
vingrošana.
Nedēļas ietvaros bērni apgūst 7 mācību jomas:
 • Valodu;  
 • Sociālā un pilsoniskā; 
 • Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā;
 • Dabaszinātņu; 
 • Matemātikas; 
 • Tehnoloģiju; 
 • Veselības un fiziskās aktivitātes.

FEBRUĀRIS:  
3. – 7. Es un izvēles 

Iespējamas apakštēmas:  
• Ko dara mamma un tētis?  
• Labās sirsniņas darbi! 
• Emociju pasaule 
• Kā es izturos pret 

apkārtējiem? 
• Lietas man apkārt 
• Es dzīvoju veselīgi 

Iespēja uzaicināt kādu no vecākiem 
pastāstīt bērniem par savu profesiju. 
 
Labdarības akcija labās sirsniņas ietvaros! 
 
Drošības nedēļa, veicot praktiskos darbus un 
veicot eksperimentus 
Drošības nedēļa (1.palīdzība, rīcība 
ekstremālās situācijās) 

MARTS:  
2. – 6. Es un pasaule 

Iespējamas apakštēmas:  
• Mazais pētnieks 
• Dažādā pasaule un cilvēki 
• Kontinenti, valstis 
• Kosmoss 
• Kā iet laiks? 
• Kā es izturos pret pasauli, 

zemi, ūdeni? 
 

Zinātnieku diena 
 
Drošības nedēļa (uz ūdens un ledus) 
Drošības nedēļa (drošība mācību telpās, 
mācību laikā un starplaikos) 
 

9. – 13. 
16. – 20. 
23. – 27. 

 

Bērni apgūst ikdienā un nodarbībās tādus tikumus kā atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, 
līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance.
Nodarbības laikā  un ikdienas ritmā bērni apgūst tādas caurviju prasmes kā: 

1. Kritiskā domāšana un problēmu risināšana Bērns lieto sadzīves darbības pazīstamās situācijās, 
formulē vienkāršas sakarības un darbību secību, nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un 
sekas, mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto. 

2. Jaunrade un uzņēmējspēja Bērns izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai, 
izrāda iniciatīvu, mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību, vēlas apgūt jaunas prasmes.

3. Pašvadīta mācīšanās Bērns atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, mācās pārvaldīt savu uzvedību, 
ievēro dienas kārtību, spēj pagaidīt, spēj paveikt darbību līdz galam, patstāvīgi ģērbjas un kārto savas 
mantas, mācās izvirzīt savas darbības mērķi, plānot darbību, lai īstenotu ieceri, darbojas patstāvīgi, 
ar atbalstu pārvar grūtības, mācās paveikt uzticēto pienākumu, lepojas ar saviem sasniegumiem, 
neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās, novērtē savu un citu darbību un tās rezultātu, 
paskaidro savu vērtējumu.

4. Sadarbība Bērns izsaka savas domas un jūtas, mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli, sāk 
saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus, mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot 
darbības ar citiem, izturas pieklājīgi un rīkojas iejūtīgi, mācās veidot noturīgas attiecības un savu 
izpratni par draudzību, palīdz un pieņem palīdzību, mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi.

5. Pilsoniskā līdzdalība Bērns piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, 
pieņem un ievēro tos, mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības, mācās darboties videi 
draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot. 

6. Digitālās prasmes Bērns mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju 
lomu, zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās ierīces.

Nākošajā avīzītē pastāstīšu Jums par to, kā bērni strādā interešu centros šajās 7 mācību jomās. Un 
aprakstīšu, kā mums gāja pieredzes apmaiņas nodarbībās janvārī un februārī.

Lai mīlestības pilns februāris! Rūpēsimies viens par otru un vairāk smaidīsim! Kā mūsu sauklī: NO 
SIRSNIŅAS SIRSNIŅAI!!!🐶

🍦
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Katru mēnesi savā rakstā nedaudz pastāstu, ko nozīmē kompetenču pieeja pirmsskolas mācību programmā. 
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aprakstīšu, kā mums gāja pieredzes apmaiņas nodarbībās janvārī un februārī.
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LABO DARBIŅU DARĪTĀJI  jeb Bebes 

sapnīšu spilventiņa ieguvēji:

PURVCIEMA BEBĪŠI: 
Mazulīši ikkatrs vēlas iegūt spilventiņu, tomēr katru nedēļu visi kopā izlemjam kurš tad nu bijis 
vispaklausīgākais, centīgākais un kārtīgākais!
Leo – kļuvis ļoti patstāvīgs un izrāda interesi par ģērbšanos pašam un veiksmīgu podiņmācības apgūšanu
Haralds – viscītīgākais rotaļlietu kārtotājs grupā
Sāra – veiksmīgi pirmie soļi dārziņā
Anna. Anna visas savās darbībās ir cītīga un rūpīga.

PURVCIEMA BEBUKI:
10.01.2020. Bebes spilventiņš devās ceļojumā pie Luīzes Lotes, par izpalīdzīgām un darbīgām rociņām.
17.01.2020. Bebes spilventiņš ceļoja pie mūsu grupiņas šī brīža lielākā "kāpēcīša" Olivera, par lielisku 
izaicinājumu mums visiem atbildēt uz visiem "kāpēc?".
24.01.2020. Bebes spilventiņš ceļoja pie mūsu Amandas, jo "labie darbiņi atmaksājas".
31. 01.2020. Bebes spilventiņš devās kopā ar Aleksu, kurš ļoti centās, lai būtu tas laimīgais, kas dodas mājās 
ar Bebes spilventiņu.

PURVCIEMA BEBĒNI:
Kristians - Par lielisku progresu rotaļlietu sakārtošanā un centīgu uzvedību
Kristers  -Vērīgi ieklausījās norādījumos, pirmais sāka kārtot rotaļlietas un mudināja to darīt citus.
Amēlija - Par centīgu darbu nodarbībās, izcilu grupas noteikumu ievērošanu un grupas biedru pamācīšanu.
Emma - labos darbus sāka darīt jau mājās un turpināja visas dienas arī grupiņā.

PURVCIEMA BEBES:
Bebes spilventiņa draugi janvārī par centīgu darbu, par izcilu rezultātu pārvarot savu nevarēšanu, progresu 
zinību apguvē, palīdzēšanu ikdienas darbiņos.
10.01.2020. Undīne.
17.01.2020. Hugo
24.01.2020. Gabriels
31. 01.2020. Edgars.

PĀRDAUGAVAS BEBUKI:
Amēlija, Kira, Ernests, Beatrise, Johanna.
Pārdaugavas Bebēni:
10.01.- Kārlis
17.01. - Tomass
24.01. - Anete A.
31.01. - Valters
PĀRDAUGAVAS BEBES:
Žanete, Binnija, Linetta, Maija, Keita
Ziepniekkalna Bebuki:
Elza, Kristiāns, Nikola, Adrians
Ziepniekkalna Bebes:
Grēta, Jānis, Skārleta, Ieva

👍
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BeBē laiku skaita, vadoties pēc tradīcijām un svētkiem. Tad nu lūk, oficiāli paziņojam – drīz būs pavasaris! 
Uraaaaa….. Kā mēs to zinām? Jo jau drīzumā notiks ‘’BeBe balsis’’ pusfināli. Pusfinālos tiks atlasīti 15 finālisti 
kategorijās BeBes balstiņa ( bērni līdz 4 gadi ) un BeBes balss ( bērni no 4 – 7 gadi), kuri 21.martā kāps uz 
skatuves Doles Tautas namā un uzstāsies ar savu fināla dziesmu!

Pusfināli:
18.02. – Pārdaugavas BeBe pl.10.00.
19.02. – Ziepniekkalna BeBe pl.9.30.
20.02. – Purvciema BeBe pl.10.00.
Lielais fināls 21.03. pl. 11.00. Doles Tautas Nams, Ķekavā.

Svarīga Informācijai!!!
📣 Lūdzam vecākus būt saprotošiem, ka ne visi bērni tiks izvirzīti pusfinālam. Katru  gadu bērnu 
prasme dziedāt, uzstāties un parādīt priekšnesumu ir savādāka. To ietekmē gan bērna regulārais 
bērnudārza apmeklējums, gan vecumposms vai emocionālais stāvoklis. Ir ļoti daudz kritēriji, kā tiek 
izvērtētas bērna iespējas. Tas, ka bērniņš vienu gadu ir varējis uzstāties, nenozīmē, ka viņš to spēs katru 
gadu! Mēs esam priecīgi, ja pēc iespējas vairāk bērnu piedalītos pusfinālos, taču mēs respektējam katra 
bērniņa konkrētā brīža iespējas un stāvokli!

📣 Mēs neaizliedzam nevienam vecākam piedalīties pusfināla koncertos, taču lūdzam apzināties, ka 
bērna priekšnesums iespējams būs vājāks, ja to vēros vecāki.

!!! Lūdzam atbalstīt bērnus, apmeklējot gala koncertu un finālu 21.martā.

📣 Lūdzam savlaicīgi sagatavoties priekšnesumiem un sarūpēt bērniņam priekšnesumam atbilstošu tērpu 
un ņemt vērā mūzikas skolotājas Lauras Auniņas ieteikumus par priekšnesuma tērpu, atribūtiem un 
sagatavošanos.

📣 Informējam, ka 21.martā uz skatuves kāps arī mazie dejotāji kopā ar skolotāju 
Silgu Strazdiņu. Īpaši vēlamies pieteikt to, ka dejotājiem šis ir atskaites koncerts, tādēļ 
uz to ir jāierodas OBLIGĀTI!!! Kā arī aicinām nekavēt dejošanas nodarbības. 
Neatņemiet bērniem tik svarīgu prieku kā dejot koncertā!!! Lūdzam ņemt vērā 
skolotājas norādījumus par koncerta tērpiem. Esam sarūpējuši katram bērnam tērpu, 
taču par tādām niansēm, kā, piemēram, baltas zeķītes vai apakšbiksītes, Jums ir 
jāparūpējas pašiem.

Lai visiem izdodas! Lai balstiņas tālu skan!

🏆
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Purvciema mazulīšu grupā ar janvāri esam sveikuši jaunu draudzeni Sāru. Pēc garajām Ziemassvētku brīvdienām atkal 
esam iegājuši ierastajā dienas ritmā. Janvārī bērni ir vērojuši vairākas teātra izrādes, jo pie mums ciemojās ne tikai 
aktieri ar izrādi ‘’Nezinītis un Zinīte’’ , bet arī Bebes grupas meitenes, kuras mazulīšiem rādīja pašizdomātu leļļu teātri. 
Visu janvāra mēnesi esam izzinājuši, kādi dzīvnieki dzīvo pasaulē un arī pie mums mājās Latvijā. Mazulīši kopā ar 
vecākiem gatavoja foto izstādi ‘’Es un dzīvnieki’’ – kur katrs varēja pastāstīt par savu mājas mīluli vai mīļāko dzīvnieku.

Janvāris
Purvciema Bebīšos

Janvāra mēnesī Bebuki iepazina dažādus dzīvniekus. Viņi mācījās tos atpazīt pēc ārējā izskata, pēc dzīvnieku radītām 
skaņām, pēc piederības dzīves vietai. Bebuki tos pētīja grāmatās, attēlos, aplūkoja dzīvnieku figūras, krāsoja, zīmēja, 
veidoja siluetus ar plastilīnu, atveidoja dzīvniekiem raksturīgās kustības. Rūpējoties par saviem rotaļlietu dzīvniekiem, 
bērni cēla tiem mājas.
Arī vecāki iesaistījās iepazīstināšanā ar dzīvniekiem, kopīgi ar bērniem veidojot kolāžas “Es un dzīvnieki”. Šos darbiņus 
grupas bērni pētīja ar lielu interesi un ar sajūsmu stāstīja par saviem mājdzīvniekiem un redzētiem dzīvniekiem.
17. 01. 2020. Purvciema filiālē viesojās teātris ar izrādi “Nezinītis un Zinīte”, kas mudināja bērnus vairāk laika pavadīt 
aktīvās rotaļās, nevis pie datoriem un telefoniem.

Janvāris
Purvciema Bebukos
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Janvāris
Purvciema Bebēnos

Janvāris Bebēnos bija mākslas mēnesis. Izzinājām mākslinieka profesiju un visu ar to saistīto. Noskaidrojām, kas ir 
portrets un ainava, paši gleznojot savus mākslas darbus. Tēmu noslēdzām ar braucienu uz Latvijas Nacionālo mākslas 
muzeju iepazīt skaisto muzeja ēku un apskatīt Aijas Zariņas personālizstādi. Košie mākslinieces lielformāta darbi 
izraisīja Bebēniem īpašu sajūsmu. Tāpat kā muzeja stikla grīda un greznās "zelta" trepes.
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Janvāris
Purvciema Bebēs

Janvāra mēnesī Bebes pētīja dažādus dzīvniekus. Uzmanības centrā bija gan mājdzīvnieki, gan savvaļas dzīvnieki, gan 
Latvijā, gan tuvās un tālās zemēs mītošie. Bebes bērni visa mēneša garumā atpazina, lasīja un rakstīja dzīvnieku 
nosaukumus, saskaitīja, rēķināja, iepazina dzīvnieku īpatnības un dažādību. Dzīvniekus grupas bērni zīmēja, veidoja no 
plastilīna un papīra. Radošās izstādes darbi “Es un dzīvnieki” ne tikai atainoja bērnu mājdzīvniekus, mīļākos dzīvniekus, 
dzīvē sastaptos, bet arī veidoja iemaņas pastāstīt pārējiem par savu darbiņu, kas tika veidots kopā ar vecākiem. 
Dzīvnieku tēma Bebes grupā vēl turpināsies februāra pirmajā nedēļā un noslēgsies ar Latvijas Dabas muzeja apmeklē-
jumu.
17. 01. 2020. Purvciema filiālē viesojās teātris ar izrādi “Nezinītis un Zinīte”. Izrādes galvenais varonis Nezinītis bija ļoti 
pievērsies datoram un spēlei Minecraft, bet Zinīte centās viņam parādīt, ka ir tik daudz interesantu rotaļu apkārt brīvā 
dabā. Sportisks, aktīvs un zinošs, kā uzvesties uz ielas, Nezinītis saprot, ka arī bez datora spēlēm ir tik daudz interesan-
tas nodarbes.
Janvāra mēnesi Bebes noslēdza ar praktisku darbošanos savu vēderu priekam. Paši gatavoja un cepa picas, lai svētku 
reizē varētu pacienāt viesus vai pagatavot sev kādā no ēdienreizēm.
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Janvāris
Pārdaugavas Bebukos

Janvāri, vai Tu jau esi prom? Pavisam ātri un steidzīgi esi paskrējis, kā tādā maratonā. Paldies, ka devi mums iespēju 
baudīt kopā būšanu! Mazie un smaidīgie Pārdaugavas Bebuki iepazina dažādus dzīvniekus, kur tie dzīvo, ko ēd, kādi 
izskatās un kā jāuzvedas, ja kāds dzīvnieks negaidīti pārsteidz, jo drošība taču ir svarīga, kā arī piedalījās foto izstādē 
"Es un dzīvnieki", kur mēģināja arī pastāstīt par saviem mājas mīluļiem un citur satiktiem dzīvnieciņiem. Šis uzdevums 
nebūt nebija viegls, jo vajadzēja gan uzstāties draugu priekšā un pārvarēt satraukumu, gan ieklausīties draugu stāstī-
jumā. Bet kopā, ar vecāku palīdzību, mums tas izdevās lieliski. Paldies, protams, vecākiem par aktīvo iesaistīšanos.
Lai veiksmīgāk iepazītu mājdzīvnieku mājas, kopā strādājām pie projekta "Lauku sēta". Nu kā vēl citādāk pilsētā ko 
tādu izdarīt, ja ne ņemt un pašiem to būvēt. Bebuki aktīvi bēra smiltis, rotaļājās ar tām, iepazina dažādus dabas 
materiālus, tādus kā siens, akmeņi, lins, smiltis, koks, skaidas un, kad lauku sēta tika izveidota, tad nodevās rotaļām ar 
dzīvnieku figūriņām un traktoriem. Fantāzijai ļāvām brīva putna vaļu.
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Janvāris
Pārdaugavas Bebēnos

Janvāris Bebēnu grupā sākās ar sirsniņai tuvu tēmu - par dzīvniekiem. Lai arī nav iespējas paciemoties īstā lauku sētā, 
mēs to darījām ar izglītojošas filmiņas palīdzību, tādējādi iepazinām visus lauku dzīvniekus un uzzinājām, kādu 
labumu tie dod. Ikdiena bija pakārtota šai tēmai visos centriņos - gan skaitījām, gan meklējām burtus, gan šķirojām 
pa ģimenēm, gan zīmējam, veidojām no plastilīna u.c. Paldies bebēnu vecākiem par iesaistīšanos projektā un palīdzī-
bu izpildīt mājasdarbu. Ar tik lielu aizrautību tika prezentēti darbi un tik lieliski klausītāji bija paši bērni, ļoti izglīto-
jošs un bērniem interesants izvērtās projekts. Par bērnu izklaides brīdī bija parūpējušies arī Nezinītis un Zinīte ar 
teātra izrādi.
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Janvāris
Pārdaugavas Bebēs

Pirmais 2020. gada mēnesis Trijādības ,,Bebēs” ir bijis ļoti interesants, jo tieši šajā mēnesī bērni cītīgi mācījās par 
dzīvniekiem. Pilnveidoja zināšanas par to, kāpēc mums ir vajadzīgi mājdzīvnieki, kādi dzīvnieki dzīvo lauku sētā, ko 
mēs varam iegūt no šiem dzīvniekiem. 
Atkārtojām zināšanas par meža dzīvniekiem, uzzinājām, kā mēs varam par tiem parūpēties. Apskatījām un iepaz-
inām arī dažādus dzīvniekus, kuri nedzīvo Latvijā. 
Trijādības Bebes ar lielu prieku izveidoja paši savu izstādi ar nosaukumu “Es un dzīvnieki”. Bija prieks redzēt, ar kādu 
lepnumu katrs bērns pastāstīja par kādu dzīvnieciņu, kurš ir bērnam ļoti mīļš, dzīvo pie viņa mājās vai ir satikts 
ceļojumā.  
Katrs bērns atnesa attēlu vai bija pagatavojis plakātu, kurā redzams ir kopā ar sev mīļo dzīvnieciņu. 

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Janvāris
Ziepniekkalna Bebēni

Janvārī runājām par dzīvniekiem. Bērni stāstīja, kādi dzīvnieki viņiem ir mājās un kā par tiem rūpējas. Tiem, kuriem 
savu mīluļu nav, stāstīja, kādus vēlētos. Tapa izstāde, kurā bērni kopā ar vecākiem bija sagatavojuši uzskates 
materiālus, kur bija redzami kopā ar dzīvniekiem.
Pie mums ciemojās izrāde Nezinītis un Zinīte, kura aizrāva bērnus, stāstot par svarīgām lietām, kā piemēram, pie 
kādas gaismas drīkst šķērsot ielu, kā pareizi tīrīt zobus, cik ilgi drīkst pavadīt laiku pie datora.

Janvāris
Ziepniekkalna Bebes

Mēneša centīgākie- Grēta, Jānis, Skārleta, Ieva
Joks- launagā Miķelis jautā- vai šī ir kumeļu tēja? (Domāta kumelīšu)
Bebes grupa cītīgi runāja par dzīvniekiem. Kopā ar vecākiem bērni bija sagatavojuši plakātus ar attēliem, kuros redza-
mi kopā ar dzīvniekiem. Pēc tam rīta aplītī cītīgi prezentēja un stāstīja, kā rūpējas par saviem mīluļiem. Noskaidrojām, 
cik daudz un dažādi ir dzīvnieki un kur tie visi dzīvo.

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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LABĀS SIRSNIŅAS
NEDĒĻAS

akcija no 11. līdz 24. februārim

Ziedosim bērniem no trūcīgām ģimenēm.

ROTAĻLIETASKANCELEJAS
PRECES

SALDUMUS

Katrs bērns atnes vienu dāvaniņu,
kura būtu skaisti iesaiņota.

Tā varētu būt viena lieta
no visa, vai visas trīs lietas.
Katrs izvēlas pats.

Pie paciņas noteikti vajadzētu
pielikt zīmīti, kādam bērna
vecumam tā ir domāta.

Dāvaniņas bērnu priekam! S IR S NIŅA
I!

NO SIRSNIŅAS

Ziedot
vajadzētu:

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Purvciems BeBes grupiņa
Katrīna pilda darba burtnīcu. Viņai jāatbild uz 
jautājumu, kurš dzīvnieks tev patīk? Katrīna 

atbild: “Lūsis, jo viņam ausu galos ir pumpuriņi 
(domāts spalvu pušķīši).

Audzinātāja pēc svētkiem novāc Ziemassvētku 
lampiņas. Lizete vēro un jautā: ”Āāā tu gatavojies 

Lieldienām?”
Audzinātāja saka Agnesei: “Agnese, tev rīt vārda 
diena!” Alekss to dzirdot saka: ”Kaut mani būtu 

nosaukuši par Agnesi!!!”’
Lizete kamieļus nosauc par kumelīšiem.

Purvciems Bebīšu grupiņa
Darians nejauši ieskrāpējis Karlīnai, Ineta 
mierina Karlīnu un saka, ka Darianam 
jānogriež nagi, lai tā vairāk neatgadītos.

Karlīna: “Rokas jāgriež!”
Līva: “Kāpēc rokas?”

Karlīna: “Lai galdu nedauza.”

Ziepniekkalns BeBes grupa 
Launagā Miķelis jautā- vai šī ir kumeļu tēja? 

(Domāta kumelīšu)

Ziepniekkalna Bebuki grupa 
Runājot par dzīvniekiem. Simona saka, ka viņai 

mājās ir sarkans sunītis, kurš ēd makaronus.
Pārdaugavas BeBes grupa

Evelīna tausta mutē zobiņus un saka: 
“Auklīt! Es jūtu, ka man nāk gudrības 

zobi !“ :D 
Kaspars aplītī gudri visiem pavēsta, ka no 

lāča mēs iegūstam medu!

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Reinis starp meitenēm griežas uz riņķi un 
So�ja saka: "Reini! Tev šodien nav smuka 

kleita!" Reinis dusmīgi: "Nē, man ir 
Spaidermens!"

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
Kā sauc kazlēna tēti?

Māris: “Kaztēvs.”
Kā sauc teliņa tēti?

Māris: “Builis.”
Kā sauc ķēves bērnu?
Tomass: “Zirdzēns.”

Purvciems BeBuku grupiņa
Olivers apsēžas pie pusdienu galda un 

pārliecināts saka: "Es ēdīšu divas porcijas!"
Marta pārsteigta pārjautā: "Kāpēc?"

Olivers zinoši atbild: "Esmu divreiz lielāks, man 
vairāk vajag!"

MĒNEŠA JOKI

Deju studija: 
• Ieriķu ielā: Emīlija
• Trijādības ielā:  Kristers

Balets: 
• Trijādības ielā - Evelīna
• Ieriķu ielā - Amēlija

Vokālā studija: 
• Ieriķu ielā: Haralds un Estere
• Trijādības ielā: Kira un Kristers
• Zaļenieku ielā: Lenda

Burtiņu skolā: 
• Ieriķu ielā: Kirils un Marta
• Trijādības ielā: Roberts un Polīna

Logoritmika: 
• Ieriķu ielā: Estere
• Trijādības ielā:  Valters
• Zaļenieku ielā: Keita

Mākslas studija:  
• Ieriķu ielā: Sandija

Latviešu valodas
apguves studija:
• Ieriķu ielā: Lilia

Angļu valoda: 
• Ieriķu ielā: Gabriella
• Trijādības ielā:  Karlīna

Talantu skolas centīgākie janvārī:

BēBīšu skoliņas čaklākie:
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
• Loreta ar mammīti un Emīlija ar mammīti

Trijādības ielas  BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
• Ieva ar mammīti

Purvciems BeBēnu grupiņa
Ja grupā ir kādas domstarpības Tomass 

vienmēr pateiks savu komentāru.
Signa:''Tomas, Tu tā kā tiesnesis!''

Karla: ''Signe! Tiesnesis svilpj, bet treneris 
komandē.''

Signe visus mudina ātrāk kārtot grupu, jo 
jāiet uz mūziku.

Tomass: ''Signe, ja mēs nokavēsim, mūs 
atlaidīs?''

🐛 🐇
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Raitā solī dodamies uz mācību gada radošāko pusi. Pirmā pusgada 3 mēnešos sadraudzējāmies, pieradām pie katras nodarbības 
gaitas un apguvām pamatlietas, otrajā mācību pusgadā cītīgi gatavojamies, lai parādītu, ko esam apguvuši. Īpaši vēlamies izcelt 
dejotājus un dziedātājus. Sākam gatavoties pasākumam "BeBes balsis 2020”, kur fināla koncertā  varēsiet vērot mūsu priekšne-
sumus. Bet par visu sīkāk vēl informēsim nākamajā mēnesī, kā arī sekojiet līdzi informācijai no Talantu skolas savās e-pastkastītēs!
Kā lielisks jaunums " Talantu skolā" ir ieripojis "Zumbino". Esam uzsākuši šīs nodarbības Pārdaugavas filiālē un ceram, ka ar 
nākamo mācību gadu varēsim zumbot arī Purvciema un Ziepniekkalnaa filiālēs.
 Bet, kas tad ir Zumbino ?
 Lai stāsta mūsu lieliskā un atraktīvā skolotāja: 

 Zumbino, tas vienkāršāk sakot ir “kustībuprieks”. Zumbino dejot var ikviens, jebkurā vecumā. 
Es nevaru komentēt to, kā zumbino pasniegtu kāds cits, bet, ja bērni nāk pie manis, teikšu tā: tur nebūs nepareizas kustības, es kā 
pasniedzēja parādīšu pamatsoļus, bet izpildījums paliek bērna ziņā. Dejotājs šo kustību var izpildīt tieši tā, kā tas tika parādīts, bet 
droši drīkst izdomāt savu interpretāciju.
Tas arī rada bērnam vislielāko brīvību, prieku un apziņu - 
“es māku” , “man izdodas”, “es varu”, “man sanāk”! 
Bērni nedzirdēs no manis tādu frāzi kā: “Nē, tur bija jāpalecas divas reizes, bet tu palecies četras, un vispār uz kuru pusi Tu aizgā-
ji?!‘‘  un tamlīdzīgi...
Nē, nē, nē, mīļie vecāki, šeit tas tā nenotiek. Tieši otrādi, es teikšu: “Super, malacis, man prieks, ka Tu dejo tik enerģiski! J”
Mans mērķis ir radīt bērnos prieku par kustību,  nevis prasība izpildīt šo kustību “perfekti”.  
Atceros, ka pati būdama bērns, apmeklēju deju nodarbības, manī tas radīja lielu prieku, bet pasniedzējas aizrādījumi par neprecīzi 
izpildītu  kustību vai lecienu ne tajā ritmā manī radīja tikai vairāk un vairāk nedrošību un nepārliecinātību par sevi. Prieku par 
dejošanu nomainīja šaubas un sāka likties - es taču cenšos, bet man vienkārši neizdodas, es nemāku, man nesanāk. Es dejošanu 
pametu un uzliku sev zīmogu, ka nekad nedejošu, tas nav priekš manis.  Man vajadzēja daudzus, daudzus gadus un lielu, patiesi 
lielu drosmi kaut atkal pamēģināt kādu deju soli .... un ziniet?  Man tas izdevās.. J Gribu, lai arī jūsu bērni zina, ka viņi var un viņiem 
izdodas! J

Protams, jāpiemin arī tas, ka zumba
- Tas ir kardio trenniņš. Deju kustības nostiprina visu ķermeņa muskulatūru, ieskaitot pašu svarīgāko muskuli – sirdi.
- Zumbino  ir līdzeklis pret nogurumu. Deja ļauj priecāties un aizmirst visas raizes. 
- Zumbino slodze ir, bet tas viss notiek tādā “ballītes atmosfērā”, ir sajūta, ka vienkārši labi pavadi laiku, bet reizē arī esi 
pamatīgi labi nosvīdis. 

Hei-Hei!!!

(no 5 g.v.)
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DEJU STUDIJA
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Protams, jāpiemin arī tas, ka zumbino dejas
  Tas ir kardio trenniņš. Deju kustības
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  Zumbino  ir līdzeklis pret nogurumu.
  Deja ļauj priecāties un aizmirst visas raizes.

Zumbino  ir slodze ir, bet tas viss notiek tādā ''balītes atmosfērā''!
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