
VADĪTĀJAS SLEJA

FEBRUĀRIS SĀKAS AR DAŽĀDĀM PĀRMAIŅĀM BEBĒ! 
Pavadām visas mūsu jaunās māmiņas pelnītos dekrēta atvaļinājumos un darbu uzsāk mūsu jaunās audzinātājas un 
auklītes! Mums ir patiess prieks, ka Latvijā dzimst bērni, un ka BeBes audzēkņu vidū arvien vairāk parādās mūsu 
pedagogu mazās atvasītes!
Novēlam veiksmi darbiņos jauniem BeBes darbiniekiem! Ticam, ka godam viņi turpinās iesākto darbu BeBē, un ar 
radošām idejām viņi sagatavos BeBes audzēkņus skolai un dzīvei!
Martā darbu uzsāks mūsu �liāles vecākie jeb �liāļu vadītāji. Viņi strādās ne tikai kā uzraugi dažādos saimnieciskos 
jautājumu, ne tikai kā bērnudārza darbības kvalitātes uzlabotāji, bet arī uzlabos komunikāciju starp pedagogiem un 
vecākiem un starp vecākiem un administrāciju! Esam pārliecināti, ka šāda amata ieviešana sistēmā veidos būtiskas 
izmaiņas, lai vēl vairāk uzlabotu bērnudārza kvalitāti visās jomās!
Februāris -  mīlestības un labestības mēnesis! Katru gadu februārī es runāju par to, cik svarīgi ir sniegt un pieņemt 
mīlestību. Cik svarīgi bērniem parādīt, ka mīlestība un labestība ir neatņemama sastāvdaļa dzīvē! Mīlestība ne tikai 
ļauj cilvēkam darīt laimīgus savus līdzcilvēkus, bet tā padara laimīgu pašu cilvēku! Tas ir ļoti labi redzams bērnu acīs. 
Cik laimīgi viņi ir, kad apsveic vecākus, cik laimīgi viņi ir, kad samīļo grupas biedru, kurš ir nobrāzis celīti, cik 
laimīgi viņi ir, kad dzied apsveikumu dziesmu kādam jubilāram!

Patiesa mīlestība un labestība šādos brīžos ir redzama bērnu acīs.
Aicinu vecākus baudīt šos brīžus un paturēt atmiņās! 

2017.gada FEBRUĀRIS. Nr.42 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv

BeBelv e-avīze iznāk reizi mēnesī

Augsim kopā 
sirsnīgi!

Informatīvais izdevums vecākiem

e-avīzee-avīze

Vadītāja Rita Stikāne

www.bebe.lv bebe@bebe.lv
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BeBe.lv sadarbībā ar Labdarības Lapu

Dāvaniņas bērnu priekam!

SALDUMUS ROTAĻLIETASKANCELEJAS
PRECES

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 bērnu vecumama tā ir domāta.

Ziedosim bērniem
no trūcīgām ģimenēm.
Ziedot vajadzētu:



INFORMĒJAM, KA, SĀKOTIES MARTAM, DARBU
UZSĀKS BĒRNUDĀRZA FILIĀLES VECĀKIE PEDAGOGI.

Šie pedagogi būs atbildīgi par:
 • saimnieciskiem jautājumiem,
 • vidi telpās un āra pagalmā,
 • higiēnas jautājumiem - papildus tīrības
    pārbaudēm kopā ar medmāsu,
 • iekšējās kārtības noteikumiem,
 • bērnu veselības stāvokļa kontroli,
 • sadarbību starp vecākiem un pedagogiem,
    vecākiem un administrāciju,
 • dažādu pasākumu koordinēšanu.

JAUNUMS! FILIĀLES VECĀKIE!

METODIĶES ZIŅAS

JUBILĀRI 
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4.  februāris
 Laura Auniņa

Mūzikas Pedagogs
14.  februāris
  Gita Vēvere 

Auklīte Purvciems

5.  marts
  Katrīna Avota 

Pedagogs Purvciems
9.  februāris

Olga Zamberga 
Pedagogs Pārdaugava

16.  februāris
  Laura Indruškevica

Pārdaugava

Arī mūs ir atradis vīruss un februāris daudziem bebēniem ir veseļošanās laiks.  Lai gan mēs centīgi un 
apzinīgi veicam visus tīrības un dezinfekcijas darbiņus, tomēr pamanās kāds bacilis pielipt bērniem un pat 
audzinātājām un auklītēm.

Joprojām turpinām mazgāt visas mantiņas, vēdināt telpas un pro�laksei ēsti ķiplociņus, lai uzveiktu vīrusus. 
Vēlam visiem mūsu sasirgušajiem bebēniem ātru atveseļošanos un gaidām Jūs ātrāk Bebes pulciņā!
Bet ir daudz stiprinieku, kuri turpina apgūt dažādas interesantas lietas. Janvārī bija ļoti interesantas 
nodarbību tēmas un uzdevumi, ko bērni veica grupiņās.

FILIĀLES VECĀKIE PEDAGOGI IR

Purvciems – SIGNE BEĀTE PLĀCE

Pārdaugava – MADARA PLINTA

Ziepniekkalns – IEVA KAKTIŅA
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Ļoti aktuāla bija drošības nedēļa. Bērni tika iepazīstināti ar elementāriem drošībības noteikumiem par 
medikamentiem un zālēm. Kā arī iepazina un runāja par visu veselīgo. Degustēja augļus, dārzeņus, veidoja 
veslības piramīdas un pētīja savus zobiņus. Visi bērniņi ar audzinātājām kopā iepazina slimības un līdzekļus, 
kā ātrāk izveseļoties, iepazinās ar pirmās palīdzības koferīti. Purvciemā tika cepti pat ķiploku grauzdiņi, lai 
vīrusi iet ar līkumu. Savukārt, Pārdaugavā tika degustētas un salīdzinātas ļoti daudzas tējas.
 
Nākošā tēma bija ļoti garda tēma. Augļi un ogas. Bija grupiņas,kurās tika gatavoti augļu salāti, bet citās tika 
taisītas uzkodas uz kociņiem, ar ko pēc tam našķoties. Bērni iepazina Latvijas augļus un ogas,kā arī 
svešzemju.

Šajā nedēļā pie mums ciemos uz Pārdaugavas �liāli bija ieradušās pārstāves no King’s College skolas. Viņas 
mūs iepazīstināja ar savu jaunās skolas vīziju, kura tiks atklāta septembrī Piņķos. King’s College, Britu 
vidusskola Latvijā ir daļa no King’s Group, prestižas izglītības organizācijas, kas jau kopš 1969. gada 
starptautiski nodrošina bērniem un jauniešiem daudzpusīgo britu izglītības pieejamību. Skolas pārstāves 
apskatīja mūsu iestādi un priecājās redzot visu, kas pie mums notiek. 
Ar šo skolu turpināsim sadarboties, lai iegūtu jaunu pieredzi un idejas mūsu iestādes uzlabošanai. 
Šajā nedēļā tika strādāt arī pie Erasmus+ projekta izstrādes. Paldies audzinātājām, kuras palīdzēja pieteikuma 
izstrādē! Padziļināti pētījām Britu izglītības sistēmu. Gaidīsim tagad rezultātus, jo iespējams kāds no Bebes 
varēs doties pieredzes apmaiņā uz Spāniju. Turēsim īkšķus! 

Mūsu februāris
Februāra sākumā bija ļoti interesanta tēma: profesiju nedēļa. Šajā nedēļā pie mums ciemojās Policijas 
pārstāvji, kuri ar prezentācijas palīdzību stāstīja par drošību ziemā. Bija arī jau bērnu iemīļotais tēls runcis 
Rūdis. Pēc policijas ciemošanās puse no Bebes bērniem grib būt policisti, 
kad izaugs lieli. 
Bērni izpēlēja dažādas lomu spēles šajā nedēļā, iepazīstot profesijas. Bija 
gan pavāri, gan pārdevēji, gan dizaineri. Ļoti radoša nedēļa. Paldies 
audzinātājām par tik radošu darbošanos!

Šajā nedēļā izskan visvairāk “joku” no Bebes bērniem. Jo kad izaugs lieli 
viņi būs.. Tik daudz atbilžu un visas tik labas! Jo katram tas sapnis savādāks 
- kāds grib būt vienkārši cilvēks, kurš staigās pa ielām, bet kāds - 
kosmonauts un lidot uz Marsu!

Paldies Madaras Ainas un Edmunda Artūra tētim Egīlam no Zaļenieku dārziņa par savas profesijas 
interesanto prezentāciju. Bērni bija ļoti priecīgi iepazīties ar šo profesiju.
Prieks bija par lielo atsaucību Purvciema bebuku grupiņā. Bērni iepazina savu vecāku profesijas kopējā 
pēcpusdienā. Pārstāvēta tika policista, trenera, advokātes, skolotājas, biroja darbinieka, pārdevēja un 
būvnieka profesija. Lieliski! Visiem ir ko pamācītiesno Jūsu grupiņas!

Savukārt, Purvciema vidējā grupiņā ciemojās blakus grupiņas auklīte Gita, kura iepazīstināja bērnus ar savu 
pirmo profesiju – friziere.

Purvciema BeBes mācās un atpūšasPurvciema BeBēni mācās un atpūšas



METODIĶES ZIŅAS

www.bebe.lv bebe@bebe.lv

Otrajā februāra nedēļā bērni pucējās uz nebēdu un svinēja mīļākā apģērba ballīti! Šī nedēļa arī parasti ir ļoti 
interesanta. Mazajās grupiņās bērni attīstīja valodiņas prasmes nosaukt apģērba nosaukumus, attīsta prasmes 
pogāt, aizvērt rāvējslēdzējus.. Savukārt, jau lielākās grupās tika apgleznoti krekliņi un locīti no papīra 
sarežģīti tērpi.  

Kā arī nedēļa tika noslēgta ar mīļākā apģerba ballīti.
Nākošā nedēļa Bebē būs Labās sirsniņas darbu nedēļa. Bērni veiks dažādus mīļus darbus un veidos empātijas 
prasmes. 

Šīs nedēļas ietvaros mēs katru gadu rīkojam akciju, kurā iesaistām arī vecākus. Laipni aicinām visus ziedot 
nelielas dāvaniņas, paciņas bērniem no maznodrošinātām ģimenēm. Visas saziedotās dāvanas mēs nogādāsim 
“Labdarības lapa” labajās rokās, kuras zinās, kam visvairāk noderēs mūsu akcijas laikā saziedotās lietas.
(jāieliek plakāts!!!)

Februāris tiks noslēgts ar tēmu: Rotaļlietu stāsts.

Šobrīd norit centīga gatavošanās Bebes balss pus�nāliem. Lai izdodas Jums, Lauriņ un mazie dziedošie 
bebēni, viegla un veiksmīga sagatavošanās!

D. Rijnieka koncerts pagaidām ir pārcelts,jo bērnu skaits grupās ir mazāks kā ierasti un mākslinieks vēlās 
priecēt lielāku skaitu bērnu! Gaidīsim visus ātrāk veselus atpakaļ bērnudārzā!

Tēmas martā
Dažādi materiāli, skaņas 

Visi putni skaisti dzied 

Kas dzīvo ūdenī? 

Pavasari gaidot!
Instrukcija par drošību

uz ledus un ūdenī.

 Augi un puķes!



Ar joni tuvojas  pavasaris. Tātad tuvojas konkurss ‘’BeBes balsis’’. Šajā mācību gadā mazie dziedātāji ir īpaši 
aktīvi un čakli, un tas viss ir pateicoties mūsu mūzikas pedagoģei Laurai Auniņai.
Skolotāja jau ir izvēlējusies konkursantus un cītīgi gatavojas pus�nāliem.
Lūdzam vecākus atbalstīt mazos dziedātājus un palīdzēt viņiem labi sagatavoties ‘’BeBes balsis’’ pus�nālam.
Aicinām visus apmeklēt BeBes balsis koncertu, kurš nu jau kļuvis kā neatņemama tradīcija pavasarī!!!
Te BeBes balsis baneris!

SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM

FEBRUĀRA PASĀKUMI

INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS AR VECĀKIEM 

Aicinām pieteikties individuālām tikšanās reizēm

kopā ar administrāciju un BeBe.lv personālu.

Pieteikt tikšanos Jūs varat rakstot uz bebe@bebe.lv

vai metodikis@bebe.lv . Pieteikumā pievienojiet

informāciju ar ko vēlaties tikties. Vai ar vadību,

ar metodiķi, ar audzinātājām, logopēdu, medmāsu,

vai kādu no nodarbību pedagogiem.

TIKŠANĀS AR METODIĶI

Mūsu metodiķe Egija Posse – Apsīte ar prieku

vienmēr Jums izstāstīs par bērnudārza mācību

prgrammu un nodarbībām. Jūs varat viņai jautāt

par sava bērna izaugsmi, talantiem un attīstību.

Egijai varat zvanīt, tālr. 28444224. Sev interesējošās

lietaas Jūs varat izrunāt telefoniski, vai norunāt

tikšanos klātienē!

SVARĪGI!

BeBes balsis
pusfināls:

Konkurss

BeBes balsis!
BeBes balsis!

Lai veicas 
visiem dziedātāj

iem!

Tas nebūs tikai fināls, bet tas būs koncerts, kurā gan dejos BeBes dejotāji, gan
dziedās BeBes ansamblis, gan uzstāsies mūsu čaklie un erudītie BeBes Pētnieki!

Atbalstītāji:
Mans PonijsMans Ponijs

No katras filiāles tiks izvirzīti 5 – 7 dziedātāji, kuri kāps uz lielās skatuves

un 8.aprīlī dziedās BeBes balsis finālā.

www.bebe.lv bebe@bebe.lv

22.02.
plkst.10.00

Purvciems

23.02.
plkst.10.00

Pārdaugava

24.02.
plkst.10.00
Ziepniekkalns
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Imanta Pauras koncerts Purvciemā
Imanta Pauras viesošanās BeBes bērniem vienmēr ir gaidīta ar prieku, jo bērni jau zina, ka būs skanīgas 
dziesmas, jestras dejas un skanīgi smiekli. Tā tas bija arī šoreiz! Draudzīgā pulkā sakāpuši raibajā karuselī, 
griezāmies melodiskā virpulī, ik pa brīdim piestājot, lai padziedātu, padejotu un ļautos skanīgiem smiekliem par 
priekpilno kopābūšanu! Paldies mūžam jaunajam Imantam Pauram par kārtējo lielisko koncertu!

Kā jau katru reizi, arī bebēnos šis koncerts bija skanīgs un uz jautras nots tēmēts. Galvenais, ka bērniem prieks, 
uzdziedot dziesmas par dažādām dzīves situācijām un dažādām lietām iz dzīves - par ķemmi Emmu, par 
braucienu uz pasaku mežu ar vagonu, par skudriņām, kuras dzied: "Para, para, para, parāposim abi!" un par 
Zupizupipuku, kurš domāja, ka visa pasaule ir tikai melna un balta.

BeBes 2 grupiņai šis koncerts bija ļoti jauks un interesants. Pirms koncerta mūsu mazie jau sasēdās uz krēsliņiem 
un vēroja, kā mākslinieks kārto aparatūru koncertam. Kamēr viņš kārtoja aparatūru, bērni uzdeva viņam 
dažādus jautājumus par to, ko viņš dara, uz kuriem viņš ar prieku arī atbildēja. Bērni ar nepacietību gaidīja 
koncertu, kas bija ļoti jauks, bērni varēja arī izkustēties, ne tikai sēdēt un klausīties. Neiztrūka arī izklaidējošs 
humors no mākslinieka puses. Dziesmiņas bija jaukas un interesantas. Bērni labprāt dziedāja un kustējās līdzi. 
Visi labi pavadīja laiku! 

Imanta Paura koncerts Ziepniekkalnā
Pauras koncerti kā vienmēr bērniem ir ļoti iemīļoti un prieka pilni! Imants Paura vienmēr ar savām dziesmiņām 
aizved bērnus kosmosā vai uz kādu iedomu pasauli, un aicina bērnus dancot, dziedāt un darboties līdz ar viņu. 
Bērni ļoti šo koncertu izbaudīja  - skanēja lieli un skaļi smiekli.

ar Imantu Pauras
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Foto izstāde “Visvairāk man patīk ziema!” Purvciemā
Kamēr janvāra sākumā laiks vēl mūs lutināja ar ziemīgiem laika apstākļiem, ko veltīt 
ziemas prieku baudīšanai, tikmēr mēs BeBē rīkojām bebīgo ziemas prieku fotomirkļu 
izstādi. Caur to mēs “izdziedājām” slavas dziesmu sniedziņam un dalījāmies savā 
priekā par dzīvošanos pa sniegu - braukšanu ar ragaviņām, pikošanos, sniegavīra 
velšanu un celšanu, pikošanos un sniega eņģeļu taisīšanu! Bebēm tik tiešām visvairāk 
patīk būt ziemā – visi foto burtiski izstaroja dzīvesprieku! Paldies par to izstādītes 
atbalstītājiem!

Foto izstāde "Visvairāk man patīk ziema!" 
Purvciema BeBēniem
Ziema ir gadalaiks, kurš patīk uz īsu brīdi, vai ne? Viss ir labi līdz 
mirklim, kad aukstums vaigos sāk kniebt arvien spēcīgāk. Taču, 
skatoties uz fotoizstādi atnestās bildes, tā nevarētu teikt. Vairāki 
bērni laikam bija sarunājuši atnest bildi, kurā ir kopā ar uzceltu 
sniegavīru. Un prieks viņu acīs it nemaz neliek manīt, ka būtu auksti 
no ziemas. Paldies visiem, kas dalījās ziemas priekos. Nez, šoziem vēl 
paspēsim doties uz kalnu?

Foto izstāde "Visvairāk man patīk ziemā" Ziepniekkalnā
Īpašs paldies Kates, Keitas, Grietas, Līvas un Evas čaklajām mammītēm, kuras sagatavoja foto kolāžas šai 
izstādei, bērni ar lielu interesi un lepnumu skatījās bildes un stāstīja, kas tajās ir redzams, viņiem tas bija ļoti 
interesanti. Paldies Jums liels, un ceram uz lielāku atsaucību nākamajā izstādītē arī no pārējiem vecākiem.
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Policijas lekcija par drošību Purvciemā
BeBe vienmēr rūpējas par saviem mazajiem audzēkņiem, nodrošinot ne tikai izklaidējošus, bet arī izglītojošus 
pasākumus. Viens no tādiem pasākumiem janvārī bija policista Runča lekcija par drošību ziemā. Lekcijā jautrā 
veidā atkārtojām drošības noteikumus, kas jāievēro uz ielas, pastaigā un aktīvā atpūtā ziemas laikā. Tāpat arī 
apguvām labu “kni�ņu”, kā vienmēr atcerēties kontakttālruni, kur zvanot, var lūgt palīdzību! Vai Tu šo numuru 
vari saskatīt savā sejā? BeBes var! 

Līdz šim bija pierasts, ka policija stāsta tikai par un ap ceļu satiksmes noteikumiem. Taču šoreiz policijas 
ciemošanās pie bebēniem bija savādāka. Policists bērniem atgādināja daudz svarīgu lietu par ziemu un to, kas 
tajā var notikt?! Sākot jau, ar pareizu ģērbšanos, par uzvedību uz kalna, par piesardzību uz ielas un beidzot ar 
pareizu numuru palīdzības izsaukšanai. Liels prieks bija bērniem, kad ieradās pats kaķis, kurš, kā izrādās, arī 
strādā policijā. Nevienam nebija bail doties pie kaķa, lai paspiestu viņam roku! Tapa arī kopīgs foto! Būsim 
piesardzīgi!

Arī BeBes 2 grupiņā ciemojās Runcis Rūdis. Tā kā mums bija profesiju nedēļa, viņš mums pastāstīja par to, ko 
dara policisti. Protams, pastāstīja arī to, ko vajag darīt ziemā: silti saģērbties ejot ārā, izbaudīt ziemas priekus, bet 
būt arī uzmanīgiem. Kā arī ko nedarīt ziemā: neēst sniegu un lāstekas, neņemt sniedziņu ar plikām rociņām un 
nemest sniegu citiem aiz apkakles vai sejā. Bērni bija sajūsmā par Rūda apciemojumu. Visi gribēja samīļot viņu 
un pieskarties viņam. Kad Rūdis runāja, bērni uzmanīgi un ar interesi klausījās. Bērni bija ļoti sajūsmināti par 
Rūda apciemojumu, un runāja par to vēl labu laika, kad Rūdis bija jau prom.

Purvciema BeBes 2 grupiņa

Purvciema BeBēni

Purvciema BeBes grupiņa

IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
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Policijas lekcija par drošību Pārdaugavā
Janvārī Pārdaugavas �liālē ciemojās pārstāvji no Valsts Policijas Prevencijas nodaļas un, protams, Runcis Rūdis. 
Bērni ar ļoti izglītojošas un interesantas prezentācijas palīdzību tika iepazīstināti ar dažādiem drošības 
noteikumiem, kas saistīti ar ziemas prieku baudīšanu. Mēs atkārtojām, kādi drošības noteikumi jāievēro 
braucot/slēpojot no kalna, ejot pa ielu gar mājām, kam pie jumta karājas lāstekas, kā rīkoties bīstamās situācijās 
un kā izsaukt glābējus. Bērni aktīvi iesaistījās lekcijā, dalījās savā pieredzē un pārbaudīja savas zināšanas, 
atbildot uz jautājumiem un daloties ar savu personīgo pieredzi. Paldies, tas mums bija ļoti vērtīgi!

Pārdaugavas BeBuku grupiņa

Ziepniekkalna BeBēni
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Profesiju nedēļa Ziepniekkalnā un paldies vecākiem
Šogad, diemžēl, mūs neviens pieaugušais – kādas profesijas pārstāvis neapciemoja, bet mēs paši iejutāmies 
dažādās profesijās, bijām gan ārsti, gan pavāri, gan darinājām krelles. Un vēl mēs gribam sūtīt lielo PALDIES 
Edmunda un Madaras tētim no BeBes grupas, ka atvēlēja laiku un atnāca - parādīt un pastāstīja par gana 
sarežğīto, bet interesanto inženiera profesiju.

Profesiju nedēļa Purvciema BeBukos un paldies vecākiem
Šis mēnesis ir paskrējis nemanot! Esam daudz ko paspējuši. Iemācījušies daudz jaunus skaitāmpantus, kas mums 
ir īpaši mīļi, zīmējuši, līmējuši un veidojuši. Nogaršojām, kas ir skābs, eksperimentējām un pat gatavojām paši 
savas ķiplokmaizes, lai stiprinātos šajā viltīgajā baciļu laikā! 

Janvāra  beigās apguvām visu par un ap profesijām. Šīs tēmas ietvaros arī Bebukos norisinājās pirmā šī gada 
vecāku pēcpusdiena - ''Ko dara mamma un tētis?''. Liels paldies vecākiem, kuri nekautrējās un izdomāja, kā 
pastāstīt, parādīt savu profesiju Bebukiem viegli uztveramā un interesantā veidā. Paldies par jauki pavadīto 
laiku kopā!



IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
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Janvāris Ziepniekkalnā
Janvāris mums ir mierīgais mēnesis pēc svētkiem... Nedaudz atpūšamies!
Šomēnes ēdam ķiplokus, taisām ķiploku krelles, regulāri mazgājam rokas un cenšamies būt veseli! Daudz 
runājam par veselīgu dzīvesveidu! 
Mēnesi iesākām ar ziemas fotosesiju! Daudz laika arī sanāca pavadīt ārā pikojoties, slidinoties un ceļot 
sniegavīrus!

Pārdaugavas BeBes grupas Tējas svētki
Janvārī kā īpašu pasākumu vēlamies atzīmēt Tējas svētkus. Veselības nedēļu noslēdzām ar Tējas svētkiem. Katrs 
bērniņš uz dārziņu atnesa savu mīļāko vai interesantāko tēju. Tad kopīgi tās pētījām, smaržojām, zīmējām, 
līmējām un GARŠOJĀM. Tēju degustācija izvērtās par lielisku, izzinošu mācību dienu, par katru garšu veicām 
raksturojumus, novērojumus. Mēs jau esam lieli un mums patīk izzināt pasauli, īpaši - ja dienu svinam kā 
svētkus! 

Īpaša pastaiga Pārdaugavas BeBukiem
Šajā mēnesī Bebuki devās pastaigā ārpus bērnudārza 
teritorijas, Bebuki bija tērpušies atstarojošās vestēs, lai 
būtu droši un redzami. Mazie cālēni bija ļoti priecīgi 
par šādu pastaigu, un vēl ilgi runāja par mazajām 
dzeltenajām vestītēm, kuras ar nepacietību gaida 
uzvilkt atkal. 
Bebukiem bija arī iespēja apmeklēt I.Pauras koncertu, 
kur viņi bija ļoti atraktīvi un priecīgi, dziedāja un 
dejoja līdzi. Mazie bija ļoti drosmīgi un no kautrīguma 
nebija ne miņas, par ko arī ļoti priecājāmies un gaidām 
nākošos koncertiņus ar lielu prieku!

Ziepniekkalna Bebēnu grupiņa

Ziepniekkalna Bebes grupiņa



TOP CENTĪGĀKAIS

Betija Orupa - pēc 6. dzimšanas 
dienas svinībām ļoti cenšas būt liela 

skolniece.

Marta Bariņa ļoti čakli pilda darbiņus, 
un vienmēr gatava palīdzēt audzinātājai 

un auklītei. Patstāvīgi ģērbjas un vienmēr 
cenšas būt pirmā!!!

Emilis un Mārcis, - abi puiši vienmēr būs 
pirmie, kuri palīdzēs kārtot grupiņu!

Dita. Var strādāt par skolotāju! Adrians Barks, ļoti liels palīgs grupas 
kārtības uzturēšanā, vienmēr, ja palūdz, 
visu smuki saliek, sašķiro pa vietiņām.

Darbīgākie bērni nodarbībās: 
Emīlija, Aleksandrs, Katrīna.

“Cītīgākais BeBē gājējs” – Sintija, Estere Ā., 
Marta

“Ar katru dienu arvien drošāk” – So�ja Anna, 
Alise

“Gribu zināt, gribu mācēt” – So�ja Gabriela, 
Estere G.

“Lielais Kāpēcītis” - Ralfs

Čaklītes Madara Dārta, Selesta, 
Evelīna, Adele un Arta.

Tomass, Asnāte,Alise skaitāmpantu 
skaitīšanā.

Pārdaugavas BeBes grupa (5/6 gadi)
Profesiju nedēļa sākas ar jautājumu: “Par ko Tu vēlies kļūt, 

kad izaugsi liels?”
Aleksandrs: "Es vēlos kļūt par parastu cilvēku"!

Aleksandrs pēta "profesiju" attēlus...sauc: "Šuvēja; 
elektriķis, ģitāriķis" (domāts - mūziķis).

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Elija skrien pa grupiņu, audzinātāja viņu apstādina un 

saka, ka grupiņā nedrīkst skriet. Uz to Elija atbild – “Esi 
pārliecināta, skolotāj?”

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa (3/4 gadiņi)
Bērni atnāk no sporta nodarbības uz grupu un priecājas, 
kā saulīte spīd aiz loga. Olivers saka: "Cik forši, varēsim 

pasaulēties (pasauļoties)!!!

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa (2/3 gadiņi)
Audzinātāja aicina visus pie galdiem, sakot: "Nākam pie 
galdiņiem, liksim priekšautus, ēdīsim." Roberts izbrīnā 

skatās un jautā: "Priekšautus ēdīsim?

Ziepniekkalns BeBes grupa (4/6 gadi)
Edmundam jauna frizūra, māsa Madara stāsta: 

"Mamma nogrieza matus, jo brālis pateica sliktu vārdu! 
Edmunds atbild: "Nē, mamma man nogrieza matus, jo 

es gribu būt lācis!"

Purvciems BeBēnu 1 grupiņa (2/3gadiņi)
 Vakars, kad laiks doties uz dežūrgrupu. 

Audzinātāja saka: "Iesim uz to galu! Bet šoreiz būs 
cita audzinātāja, jo Signe ir slima." Gabriels 

pārjautāja: "Sniga slima?"

Eduards paņēmis šampūna pudeli, saka: "Tas ir 
mans alus!"

Tomasam skočs – SKOKČA

Taisot meitenēm matus, Marta pēkšņi nosaka: 
"Es esmu blondīne un man ir skaisti, blondi 

mati."

Audzinātāja asina zīmuļus, Madara Dārta pienāk 
un saka: "Tu noasāsi zīmuļus?"

Simona, skatoties grāmatu, ierauga tajā saldējumu 
un priekā iesaucas: "Salčūūū!"

Vienu dienu Arta uz dārziņu atnākusi ar kroni 
galvā. Kādā brīdī viņa pēkšņi saka: "Krista, tev ir 

jāpaklanās, ja gribi ar mani runāt!"

Runīgā Marta kādu dienu atkārtoti atgādināja: 
"Manam tētim nav matu. Mans tētis ir 

plikpauris!"

Purvciems BeBes 2 grupiņa
Nodarbības laikā audzinātāja jautā 
bērniem, ko viņi vēlēsies darīt, kad 
izaugs lieli, par ko viņi vēlētos kļūt? 
Amelija atbild: "Es ēdīšu un gulēšu."

Méneša Jok i
Purvciems BeBes 1 grupiņa ( 4/6 gadi)

Meitenes spēlējas. Pielaiko kronīšus, 
zižļus, pucējas.

Kādā brīdī Alise saka: “Es esmu 
PRINCESE!”

Un Viktorija lepni izsaucas: “Bet es esmu 
APKOPĒJA!” 

Audzinātāja nosaka: “Ai, actiņas 
smagas…” 

Estere Ā. pētoši paskatās uz audzinātāju 
un nosaka: “Mhm, TUŠAS PAR 

DAUDZ!”

Purvciems BeBuku grupiņa
Audzinātāja: ''Šīs ir dzērvenes.''

Tomass:'' Nē, končas!'' 
Audzinātāja: ''Nē, ne dzērvenes!"

Visi bērni kopā:''Končas!!!''

www.bebe.lv bebe@bebe.lv
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Kas ir mi lestiba?
Roberta -

mīlest ība ir bučoties,
gan mīļoties!

Laura -
mīlest ība ir, kad
viens otram dāvā

prieku!

Agate -
kad dāvina puķes,
tā ir mīlest ība!

Ģederts -
mīlest ība ir kur,

mīļojas!

Daniels -
kad mīļojas!

Krišjānis -
pērk dāvanas,

kad mīl!

Roberts -
visu laiku bučojas,
kad ir mīlest ība!

Gabriels -
kad mīl, tad velk

gredzenus!

Daniela -
man mīlest ība ir,

kad sirsniņa
priecīga!

Miķelis -
kad iemīlas ir 

mīlest ība!

Roberts -
kad viens otru

mīl, ir mīlest ība!

Lūkass -
kad sabučojas ir 

mīlest ība!

Evelīna -
mīlest ība ir tad,

kad iemīlās!

Patrīcija -
mīlest ība ir, kad

viens otram dāvina
ziedus!

Megija -
mīlest ība ir tad, kad
saka viens otram

labus vārdus!

Monta -
kad sirsniņas

bučojas
un mīļojas!

Aleksandrs -
mīlest ība ir, kad

atnāk pie mammas
sabučoties.



Mūsu čaklākie un darbīgākie:)

ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS

Heijaaaa!
Gads iesācies raibi, tā arī turpinām raibi darboties mūsu nodarbībās.
Šis slimošanas laiks jāpārvar mums visiem. Paldies vecākiem, ka esat saprotoši, pārceltās nodarbības noteikti 
tiek novadītas ar 150% atdevi, skolotāji atguvuši spēkus un mazulīšus gatavo, apmāca ar vēl lielāku atdevi.
Talantu skolas darbiņi rit pilnā sparā, jo pavisam tuvu jau esam BeBes balss pus�nāliem.
Izturību visiem dziedātājiem, īpašu spēku sūtām skolotājai Laurai!

 Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem :
 • Laura ar mammīti
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
 • BeBucīši 6.-12. mēn.: Anna ar mammīti
 • BeBuki: 1.-2.g.:  Ernests ar mammīti

• Ieriķu ielā:
   So�ja Pope un  Nikola Blūma
• Trijādības ielā:
   Linetta Šaroka
• Zaļenieku ielā:
   Ieva Sarbantoviča

• Ieriķu ielā:
   Selesta Dreimane

• Ieriķu ielā:
   Estere Āboltiņa
• Trijādības ielā:
   Roberta Herta Kārnupa
• Zaļenieku ielā:
   Dita Pazāne

• Ieriķu ielā:
   So�ja Pope
• Trijādības ielā:
   Žanete Vintiša un
   Megija Marta Vasiļonoka
• Zaļenieku ielā:
   Madara Šilkina

• Ieriķu ielā:
   Gabriela Volkova
• Trijādības ielā:
   Kaspars Miltiņš,
   Emilis Krušnu un
   Matīss Plinta

BĒBĪŠU SKOLAS
ČAKLĀKIE

www.bebe.lvwww.bebe.lv bebe@bebe.lv
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Talantu skolas lepnums ir "Burtiņu skola" un skolotāja Egija. Mēs saņemam tik patīkamas atsauksmes no 
vecākiem par apgūto, tas ļoti priecē. 

Par to, kas jau šai laikā apgūts, pastāstīs skolotāja Egija:
Burtiņu skolas mērķis ir radīt interesi un zināšanas par burtiem ar rotaļu 
palīdzību. Tā mēs jau pusgadu radoši darbojamies ar skaņām, burtiņiem 
un zilbītēm. Veidu ir tik daudz kā strādājam nodarbībā.  Spēlējam 
dažādas didaktiskās spēles ar burtu kārtīm un attēliem. Izmantojam gan 
burtu loto, puzles un spēlējamies arī ar pupiņām, zīlēm un stieplītēm.Kā 
arī mētājam bumbu un veidojam stafetes, caur kurām tik dažādi 
iepazīstam burtus, alfabētu. Izmantojam nodarbībā arī visu ķermeni, lai asociētu burtu 
ar konkrētu kustību. Un jautri skaitām dažādus ‘’mēles mežģus’’ un burtu dzejolīšus, lai veicinātu 
prasmi skaidri izteikties. Bērni veic uzdevumus gan vienatnē, gan pāros, gan komandās! Reizēm kādam ir 
jāiejūtas skolotāja lomā. Tas viņiem īpaši patīk! 
Burtiņu skolas visi bērni darbojas ar lielu prieku un atdevi. Var redzēt viņu acīs gandarījums par paveikto un 
prieku par to, ka viņiem tas iznāk un izdodas aizvien labāk! Dziedot, zīmējot, skatoties dziesmiņas, pārvēršot 
burtus par zīmējumiem un rakstot darba lapas, esam apguvuši jau 19 burtus pilnībā. Mazākie bērni vēl 
mācās atpazīt, nosaukt burtiņus, bet lielie jau lasīt kopā burtiņus, lai paši izprastu veicamos uzdevumus lapā. 
Turpināsim darbiņu, lai iemācītos visus burtiņus alfabētā. Katram bērniņam, vēl ir lietas, ko apgūt un 
mācīties! Tāpēc turpināsim jautri un izzinoši darboties!  Sveicieni visiem no Burtu skolas darboņiem!
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Jau iepriekšējā eavīzē stāstījām par 2016. Gada Aukles nominācijas ieguvēju Ļubovu Brahmani!
2016. gadā Ļuba tiešām pierādīja, ka ir ‘’Gada Aukle’’ nominācijas cienīga, jo pateicoties tieši viņai, bebuku 
grupiņas bērni Pārdaugavā tik labi iejutās jaunajā bērnudārza vidē un pārdzīvoja grūto bērnudārza gaitu 
uzsākšanas periodu!
Neskatoties uz to, ka Ļuba strādā BeBē nesen, viņa jau ir iekarojusi mūsu uzticību un pārliecību, ka viņas 
darbi ir padarīti uz 100%. 
Aptaujā vecākiem par iespējamo 2016. Gada Aukles titula ieguvēju ar lielu pārsvaru uzvarēja tieši Ļuba.
Iepazīsimies ar Ļubu!

Cik ilgi  Tu strādā BeBē?
1 gadu.

Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
Man ir izaugsme kopā ar maniem bebukiem un komunikācijā ar viņu 
vecākiem, protams, arī ar kolēğiem jūtos ļoti labi.

Kas Tev patīk savā darbā?
Man patīk viss, pavadot katru dienu 8 stundas kopā ar bērniem, es atdodu 
daļu sevis viņiem un saņemu ļoti daudz atpakaļ. Par katru no viņiem 
priecājos un arī uztraucos.

Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?
Jūtos kā zivs ūdenī, strādājot ar bērniem.

Tavi īpašie talanti?
Labi saprasties ar cilvēkiem.

Mīļākais bērnu vecums?
Mīļi bērni ir visi, bet vismīļākie ir bebuki.

Pastāsti par savu ģimeni?
Man ir divi bērni un mazdēliņš ar mazmeitiņu, arī mana mammīte, kurai apritēja 80 gadi.

Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Patīk adīt un tapot. Vasarā darbojos savā puķu dārziņā, no agra pavasara līdz vēlam rudenim zied dažādas puķu šķirnes, 
kuras priecē acis un dvēseli man un citiem.

Ko vēl Tu gribi sasniegt?
Šobrīd man ir viss, kas vajadzīgs manā dzīvē.

Tavs nepiepildīts sapnis? 
Aizbraukt uz Arābu Emirātiem!

Ai, Ļuba, mums ir tik liels prieks, ka Tu jūties labi!


