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Man ir īpaša attieksme pret februāri. Man tas šķiet drūms
laika posms, kas ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem nes
dažāda veida saslimšanas! Pēdējās nedēļas laikā nemitīgi
dzirdu, ka kāds ir saaukstējies, ka kāds kavē darbu
slimošanas dēļ, ka kāda māmiņa ir bezgala norūpējusies
par savu mazuli… Šādu informāciju saņemot, pozitīvais
noskaņojums pats par sevi pazūd!
Taču pašā februāra vidū, ja precizēšu, tad tieši 14.
februārī, neskatoties uz to, ka daudzi slimoja, mazie un
lielie bebēni lika man smaidīt!
Tā ir īsta draudzība! Tā ir īsta mīlestība! Esmu pateicīga
BeBes bērniem, ka viņi parāda mums, pieaugušajiem,
piemēru, kā jāciena vienam otru, kā jāapsveic svētkos, kā
jādalās priekos un jāsamīļo, kad ir bēdīgi!
Paldies, ka viņi iemāca, kā ir jāsvin mīlestības svētki!
Nevis ar 100 sārtām rozēm vai citām dārgām dāvanām, bet ar attieksmi, cieņu un
mīļu vārdu!
Kad bērni priecājas, tad viņu prieks ir patiess… pazūd domas par problēmām,
pazūd raizes, un Tu saproti, ka esi te un šajā mirklī, kurš ir jāizbauda!
Katru mēnesi, rakstot eavīzes sleju, es atkārtoju savas domas un izjūtas, cik bērni
ir brīnišķīgi, cik daudz spējam mācīties no viņiem! Laikam tas ir tāpēc, ka patiesi
apbrīnoju viņus un maģiju, ar kādu viņi pārvērš visu drūmo šajā pasaulē!
Februārī īpašu sveicienu sūtu mūsu BeBes balss pusfinālistiem un pusfinālistu
vecākiem!
Tas, ka žūrija ir skarba, protams, ir joks. Mēs cenšamies būt mīļi un atsaucīgi, bet
objektīvi.
Vērtēsim bērnu skatuves harizmu, precizitāti, vokālu, atraktivitāti, skatuves tērpu
un uzcītību!
Tas, ka bērniņš netiks izvirzīts BeBes balsis finālam, nenozīmē zaudējumu. Visi
bērni, kuri dzied pusfinālā, ir talantīgi, taču ne katru gadu visi var kāpt uz lielās
skatuves!
Pusfinālā katrs mazākais sīkums var ietekmēt bērna vokālu – satraukums,
nogurums iepriekšējā dienā, strīds ar draugu, vai kaut vai slikti laika apstākļi. Bērni
ir ļoti jūtīgi, un mēs, žūrija, to saprotam.
Pats galvenais, kāda attieksme ir vecākiem!? Skaidrojiet savam bērnam, ka ne
vienmēr var uzvarēt, un ne vienmēr tas ir svarīgākais. Ka katrs mazais dziedātājs
jau ir ieguvis daudz, dziedot pusfinālā!
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Atbalstiet savu bērnu un priecājieties par to, ka viņš ir tik talantīgs!

BeBes mamma Rita Stikāne
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Metodiķes ziņas

JUBILĀRI

FEBRUĀRIS / MARTS

16.02. – auklīte Elīza Zeidaka
16.02. – pedagogs Laura Indruškēviča
05.03. – pedagogs Katrīna Avota
09.03. – pedagogs Olga Zamberga

Pulkstenītis tikšķ un tikšķ, un mazie BeBes
apmeklētāji iegūst aizvien jaunas iemaņas un
prasmes. Šī tēma bija radoša un ļoti noderīga.
Laiks, diennakts daļas, mēneši, gadalaiki,
pulkstenis - grūti saprotami, bet tik ļoti gribas
izprast to visu, kā rit laiks un kā to var
noteikt. Tādēļ mēs radoši un dažādi
iepazīstinājām bērnus ar šo tēmu. Bērni
aplicēja savus gadalaiku kokus, konstruēja
pulksteņus, risināja teksta uzdevumus un
vingrināja savus mazos pirkstiņus atveidojot
ciparus. Varbūt kāds no lielās grupas bērniem
nu pazīst pulksteni, savukārt, mazākie nu jau
spēj atpazīt, nosaukt un kāds jau uzrakstīt
tādus ciparus kā 8, 3 u.c.?!

Tā pārrunājot laiku, tika noteikts arī gadalaiks. Un to bija šoreiz ļoti viegli noteikt. Jo tieši ziemas tēmas
nedēļā, māte daba mūs priecēja ar īsti ziemīgu laiku. Varēja gan celt sniegavīrus, gan krāsot ūdeni un to
ārā sasaldēt. Bērni nodarbībās no plastilīniem veidoja sniegpārsliņas, pat jauca savu mākslīgo sniegu un
veidoja sniegavīrus, aplicēja milzīgus plakātus par ziemu un tos prezentēja. Kā arī priecājās par
ciemiņiem bērnudārzā, kuri rādīja bērniem teātra izrādi “Vecīša cimdiņš”.
Un tad, kā katru gadu, neizpaliek tēma- esi vesels! Tuvojas briesmīgais vīrusu laiks, tāpēc cenšamies būt
gatavi, jau zinoši un stipri šajā laikā... Vispirms bērni tika iepazīstināti ar drošības noteikumiem, kas skar
veselību. Par pirmo palīdzību un to, kā jārīkojas, ja kādam ir slikti. Bērni uzzināja, ka arī viņi var palīdzēt,
lai gan vēl ir mazi. Pārrunāja, ka medikamentus nedrīkst lielot bez pieaugušā klātbūtnes un atļaujas. Un
tad veica dažādus praktiskus darbiņus. Vēra ķiploka krelles un gatavoja veselības maizītes. Baudīja zāļu
tēju, gatavoja paši savus veselīgos našķus, spieda un dzēra sulas, kā arī nostiprināja prasmi pareizi
mazgāt rokas un kopt savus zobiņus. Un jā, pat baudīja pēdiņu masāžu baskāju takā grupiņas telpās!
Viegli pārejot no veselības tēmas uz ogām un augļiem, turpinājām apgūt zināšanas par veselīgu un
neveselīgu uzturu. Bērni iepazina, nogaršoja, pasmaržoja dažādus augļus, ogas. Turpināja attīstīt šajā
nedēļā dažādas mākslinieciskās prasmes gan gleznojot, gan ar plastilīniem darbojoties. Savukārt,
mājturības nodarbībās tika gatavoti salāti, uzkodu kociņi un ogu/augļu ezīši. Protams, neizpalika arī
valodiņa un matemātika, jo kādēļ gan vīnogas nevarētu izmantot, tās grupējot pāros, veicot saskaitīšanu
un atņemšanu!? Tā tas ir daudz jautrāk un interesantāk!
Janvārī bija arī divas atklātās nodarbības, kuras šoreiz bija Pārdaugavā.
Viena nodarbībām bija audzinātājai Līvai no Bebuku grupas.

Audzinātāja vadīja nodarbību matemātikā. Tā kā Līva saslima uz savu norunāto atklātās nodarbības
laiku, tad viņa janvārī vadīja sagatavoto nodarbību par meža zvēriem. Bērni atkārtoja savas zināšanas
par zvēriem. Par to, ko viņi ēd, mēģināja atpazīt un nosaukt dzīvniekus. Šoreiz audzinātāja bija
izvēlējusies nostiprināt bērnu zināšanas par krāsām un ģeometriskajām figūrām. Pēc rīta apļa
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audzinātāja bērniem rādīja, kādu groziņu atradusi pa ceļam, nākot uz bērnudārzu. Un kas tur iekšā?
Spēles! Bērni spēlēja didaktisko spēli par zaķīšiem, kuriem jāsalāpa kostīmiņš - jāatrod pareizā figūra un
krāsa. Pēc tam tika spēlēta interesanta spēle ar lentītēm un pārīšu meklēšanu. Pēc spēļu veikšanas
bērni devās nostiprināt savas praktiskās iemaņas rakstītprasmei, velkot kontūras dažāda lieluma
ģeometriskajām figūrām. Par labu darbiņu zaķis bija atstājis bērniem pārsteigumu - burkāniņu!

Otra atklātā nodarbība bija Laurai no Pārdaugavas Bebes grupas. Laura atklāto nodarbību vadīja
veselības nedēļā. Rīta aplī audzinātāja pārsteidza bērnus, kad atverot acis, bērni ieraudzīja spoguli.
Laura jautāja, ko viņi tur redz. Sākumā samulsuši bērni kautrējās atbildēt, bet pēc mirkļa jau nosauca
pareizo atbildi - sevi. Bērni runāja par sevi un savu veselību! Pārrunāja, kas jādara, lai būtu vesels un
stiprs. Ļoti labs iesākums nodarbībai. Bērniem bija pārsteigums, tagad gribējās zināt, kas sekos. Tāpat arī
ļoti jauka ideja, ko Laura piekopj, ir nedēļas citāts jeb domu grauds. Katram mazajam BeBes bērnam no
grupiņas noteikti paliek šī atziņa galvā un nostiprina iekšējās vērtības un tikumus.
Bērni nodarbības laikā veica ļoti sarežģītu darbu. Tika analizēta uztura piramīda. Sākumā bērni kopā
veidoja savu piramīdu un tad salīdzināja to ar zinātnieku veidoto piramīdu. Pēc šī sarežģītā darbiņa
bērni sadalījās grupiņās un veica grupu darbu. Veidoja lielu plakātu par tēmu “Augsim veseli!”. Bērni
varēja zīmēt, rakstīt, griezt un līmēt. Bija pat komandas kapteiņi, kuri palīdzēja, ja kādam veicās grūtāk
un uzmanīja, lai plakāts veidojas pareizs un glīts. Pēc praktiskā darbiņa, katra grupa prezentēja, kas,
viņuprāt, ir veselīga augšana. Katrs bērns attīstīja prasmi uzstāties un pārstāvēt grupu. Pēc nopietnā
darbiņa bērni apbalvojumā saņēma veselības zālītes jeb dzērvenes!
Paldies Līvai un Laurai! Drīz sekos nākošās atklātās nodarbības.
Domāju, ka mūsu janvāris bija īpaši veselīgs, jauks un radošs! Veselību, veselību un vēlreiz veselību Jums
februārī, kurš, kā zināms, ir īsts vīrusu laiks!
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Turpināsim mācību gadu ar šādām tēmām!
Kā arī gatavosimies lielajam notikumam – BeBes balsīm!
29 - 02

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

Drošības nedēļa, veicot praktiskos
darbus un eksperimentus). Iespēja
uzaicināt kādu no vecākiem
pastāstīt bērniem par savu profesiju.

05 - 09

Laiks pucēties. Apģērbs

Balle (disenīte) - mīļākā apģērba
diena!

12 - 16

Labās sirsniņas darbi

13.02. Rituāli izrāde “Laimes slotiņa”
Labdarības akcija labās sirsniņas
ietvaros.

19 - 23

Rotaļlietu stāsts

26 - 02

Dažādi materiāli, skaņas
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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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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!
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BeBes balsis
pusfināli

28.februāris / plkst.10:00
Ziepniekkalns

1.marts / plkst.10:00
Ieriķu iela

2.marts / plkst.9:30
Trijādības iela

BeBes balsis
fināls

7.aprīlis / plkst.11:00
Ķekavas Doles Tautas Nams
Rīgas iela 26, Ķekava

Aicinām atbalstīt mūsu dziedātājus - finālistus un baudīt
lielisku koncertu ar BeBes mazajiem dejotājiem un BeBes
Vokālo Ansambli!!!
KONKURSU ATBALSTA
UN MAZOS DZIEDĀTĀJUS
APDĀVINĀS:
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BeBes balsis
Tuvojas pasākums, kuram mēs visi BeBē gatavojamies
jau sākot ar 1. janvāri – BeBes balsis!
BeBes balsis ir pavasara vēstnesis! Šis pasākums vienmēr asociējas ar
tulpēm, pirmajiem saules stariem un putnu čivināšanu!
Pusfināliem no katras filiāles tiek izvirzīti aptuveni 10 – 15 dziedātāji. Šajā gadā divās vecuma
grupās – dziedātāji no 3-4 gadi un dziedātāji no 5-7 gadi!
Finālam kopumā tiks izvirzīti kopā 15 dziedātāji no visām filiālēm. 7.aprīlī, BeBes balsis finālā
nominēsim 2018. gada BeBes balss īpašnieku (no 5 – 7 gadi) un 2018.gada BeBes balstiņas
īpašnieku ( no 3- 4 gadi)
7.aprīlī īpašs koncerts būs arī mūsu dejotājiem. Viņi parādīs, ko visa gada garumā ir iemācījušies!
Žūrija:
Iveta Pēkmane - BeBe Talantu Skolas vadītāja. Vērtē uzcītību, koptēlu un vokālu.
Signe Beāte Plāce ( Purvciems) – Purvciema filiāles Vecākais pedagogs. Vērtē uzcītību un koptēlu.
Ieva Sala ( Ziepniekkalns) – Ziepniekkalna filiāles Vecākais pedagogs. Vērtē uzcītību un koptēlu.
Egija Posse – Apsīte – metodiķe un vadītāja. Vērtē skatuves tērpu un harizmu.
Rita Stikāne – BeBe mamma. Vērtē koptēlu un skatuves harizmu.
Juris Stikāns – BeBes tētis. Vērtēs vokālu

Ieteikumi, lūgumi
pusfinālistiem
vecākiem un
dejotājiem:

LŪDZAM PIRMS PUSFINĀLA UN FINĀLA PARUNĀT
AR MŪZIKAS SKOLOTĀJU LAURU AUNIŅU.
UZKLAUSĪT VIŅAS IETEIKUMUS.
Padomājiet par skatuves tērpu un atbilstību dziesmai.
Nekavējiet ne pusfināla, ne fināla sākumu.
Lūdzam vecākus nepiedalīties un nevērot pusfinālus, jo tas var satraukt bērnu. Bērna uzstāšanās krasi
atšķiras, kad vecāki bērna uzstāšanos vēro un vērtē. Tas ir lieks satraukums bērniem.
Fināla dienā, 7.aprīlī, katrs vecāks ir atbildīgs par savu bērnu, viņa drošību un uzvedību.
Neļaujiet savam bērnam padoties un baidīties! Iedrošiniet bērnu kāpt uz skatuves. Ja bērns vienu reizi
padosies, tad būs ļoti grūti bailes pārvarēt nākamajā reizē.
Izturieties pret šo konkursu ar nopietnu attieksmi. Jums tas šķiet nieks, bet bērniem ļoti nozīmīgs un
svarīgs pasākums. Lūdzu ierodieties uz šo svarīgo pasākumu!!! Dodiet bērnam iespēju parādīt savu
talantu!
Visu dejotāju vecākus lūdzam uzklausīt skolotājas Silgas lūgumu par nepieciešamo tērpu priekšnesumam. Koptēls dejai ir ļoti svarīgs. Bērniem ir jāmācās tas, kāda ir skatuves kultūra.
Īpašs lūgums dejotāju vecākiem - NEKAVĒJIET MĒĢINĀJUMUS UN KONCERTU 7.aprīlī.
Lūdzam ievērot pašiem un arī saviem bērniem mācīt uzvedības normas kultūras pasākumos. Nebļaut,
nerunāt, neskraidīt pa skatuvi, nerunāt par telefonu un izslēgt telefona skaņu!
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Iepriekšējā mēneša pasākum
BeBes audzinãtãjas
10. februārī, kad gaiss bija ļoti auksts,
un visi vēl saldi gulēja, mēs, BeBes
dāmas, devāmies iepazīt kaimiņvalsti
Lietuvu!
Tas tiešām bija draudzīgs un
interesants izbraukums! Vienā dienā
paguvām uzzināt visu. Iebraucot rīta
cēlienā Šauļos, ļāvāmies pārdomu
brīdim Lietuvas kristīgā svētvietā –
Krustu kalnā. Tad gides pavadībā
devāmies
iepazīt
Žemaitijas
galvaspilsētu Šauļus un vecpilsētas
septiņus Saules objektus. Jutāmies kā
baroneses Ādu fabrikanta Haima
Frenkeļa greznajā villā! Un dienas
nobeigumā našķojāmies ar šokolādi
fabrikā ‘’Rūta’’!

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

Lietuvã

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

i
m
u
k
ā
s
a
p
a
eš
ēn
m
ā
ēj
š
k
ie
r
Iep
Janvãris
Purvciema BeBíšu grupã

Atgriežoties pēc svinībām atkal dārziņā 2.janvārī kopā ar Bēbīšiem kavējāmies atmiņās par kopīgajiem
svētkiem, kā arī paspējām nokopt grupiņas Ziemassvētku eglīti un aplūkot foto. Bēbīši vienmēr, kad
ciemos ir viesizrāde, ieņem pirmās rindas, un ar aizrautību vēro notiekošo. Arī šomēnes kopā vērojām
izrādi ‘’Vecīša cimdiņš’’.
Lai ziemas vīrusi mazos nenoķertu, kopīgi taisījām un blendējām augļu kokteiļus. Tā bija mūsu
veselības diena – kam visu blendēt, kam salikt blenderī, kam ogas pagaršot.

Purvciema BeBuku grupã
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Janvãris
Purvciema BeBénu grupã
Janvāra sākumā pie mums viesojās mūsu jau iemīļotās mākslinieces ar koncertuzvedumu "Vecīša
cimdiņš". Lai gan šķiet, ka šī pasaka dzirdēta neskaitāmas reizes un zināma no galvas jau lielam un
mazam... Taču vienalga visi to vēroja, elpu aizturēdami, jo vienu stāstu katrs mākslinieks spēj pasniegt
tik dažādi. Arī šī reize spēja mūs patīkami pārsteigt un bagātināt mūsu ikdienu ar lielisku mākslinieču
sniegumu.
Jau nākošās nedēļas laikā pastiprināti sākām pievērst uzmanību veselībai, jo diemžēl, mūsu grupiņu
satricināja dažādi vīrusi. Čakli gatavojām ķiplokmaizes, kārām kaklā ķiploku krelles, centāmies divreiz
dienā doties pastaigās un visādos citādos veidos stiprināt grupiņas imunitāti! Lai parādītu bērniem, cik
dažādos veidos varam par sevi rūpēties, uzbūrām grupā īstu Tērvetes dabas parku ar baskāju taku!
Izmantojām visus iespējamos materiālus, lai kārtīgi izmasētu mūsu pēdiņas un
atbrīvotu visas veselības "čakras". Kad basās pēdiņas izmasētas, ķērāmies pie
veselības dzēriena pagatavošanas. Gatavojām spinātu, burkānu, zemeņu smūtiju,
kuru paši gardi notiesājām. Uz veselību visiem BeBēniem un viņu vecākiem!
Paldies vecākiem par atbalstu šajā laikā!

Seko jaunumiem!
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Janvãris
Purvciema BeBes grupã
Izrāde “Vecīša cimdiņš”

Izdzirdot vārdus “Vecīša cimdiņš”, nevilšus prātā ieskanas dziesmas vārdi: “Sens tik sens ir šis
stāsts”… Liekas, ka no galvas ir zināms katrs pasakas vārds un citādi kā vien ierasts, šo stāstu par
vecīti, viņa pazudušo cimdu un zvēru dzīrēm tajā nav iespējams izstāstīt, bet ierodas teātris, un
izrādās, ka var! Pasakas vēstītājas vārdu pa vārdam caur stāstu par seniem laikiem ieved mūs labi
zināmajā stāstā un, aicinot jautri dejot līdzi zvēriem cimdiņā, izstāsta mūžseno un tik labi zināmo
stāstu par mušu Ķēniņieni, pelīti Pīkstīti, vilku Pelēci, lāci Ķepaini, kas jautros dejas soļos sildījušies pa
vecīša pazaudēto cimdiņu un, gaiļa brēciena izbiedēti, to saplēsuši lupatu lēveros… Ir pasakas, kas
skar jebkurā vecumā un jebkurā formātā un “Vecīša cimdiņš” ir viena no tām!

VESELĪBAS DIENA

Ziemassvētki ir garām un esi sev nosolījies, ka ar saldumiem ieturēsi pauzi, bet kaut ko garšīgu tomēr
gribas uzlikt uz kārā zoba? Seko lielo bebju piemēram un pagatavo sev veselīgus un gardus našķus! Jā,
šogad Veselības dienas ietvaros gatavojām veselīgos našķus – ābolu čipsus (lielisks aizvietotājs
tradicionālajiem kartupeļu čipsiem), citrusaugļu ūdeni (lielisks aizstājējs krāsainajām limonādēm) un
banānu, zemesriekstu sviesta un auzu pārslu cepumus (lieliska alternatīva tradicionālajiem
cepumiem)! Arī bebes sākumā neticēja, ka veselīgi našķi pastāv un tos viegli pagatavot arī pašam
mājas apstākļos… bet, iepazīstot receptes, praktiski darbojoties gatavošanas procesā un gardu muti
notiesājot galarezultātu, tapa skaidrs – veselīgi našķi PASTĀV! Viegli, ātri, ērti un, svarīgākais, VESELĪGI! Palūdz bebēm recepti, pagatavo un pārliecinies pats, ka VESELĪGS ir arī GARDS!

Seko jaunumiem!
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Janvãris Ziepniekkalna BeBes
un BeBénu grupã

BeBes bērni pamazām kļūst īsti kultūras un mākslas baudītāji! Arī janvārī pie mums ciemojās ciemiņi,
šoreiz ar izrādīti "Vecīša cimdiņš". Bērniem ļoti patika un jau taujā pēc nākamās izrādītes. Paldies!

Seko jaunumiem!
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Janvãris
Pãrdaugavas BeBuku grupã
Šis mēnesis bebukiem nesis daudz jauna un interesanta, kopā sagaidījām jauno gadu un pirmo īsto
sniedziņu, bet bez ziemas priekiem janvārī mums ir veselības nedēļa, kuras ietvaros mazie mācījās paši
griezt un smērēt medus maizītes, kuras gardi nogaršojām kopā ar garšīgu piena glāzi. Uzzinājām, ko
piens dod mūsu ķermenim un kauliem, ko medus un kāpēc jātaisa ķiploku krellītes.
Tāpat arī ļoti svarīgi ir zināt, par ko strādā mūsu mammas un tēti, tāpēc profesiju nedēļas ietvaros mēs
iepazināmies ar profesiju “policists”. Pie mums ciemos bija ieradušies policisti ar savu talismanu
Rotto. Uzzinājām daudz jaunu par luksoforu un par to, kur drīkst un kur nedrīkst spēlēt bumbu, un kā
pareizi jāpārvietojas pa ietvi.
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Janvãris Pãrdaugavas

BeBes un BeBénu grupã

Jaunais gads Pārdaugavā iesācies enerģiski un
darbīgi! Pilnā sparā Pārdaugavas Bebes runā par
visu veselīgo un nepieciešamo, lai mēs augtu vēl
lielāki, stiprāki un ņiprāki!
Veselības nedēļā degustējām rupjmaizi ar
medutiņu un pieniņu, taisījām “spēka dzērienu”
un pēc tam pārbaudījām muskuļus - vai spēka
mums palika vairāk? Tikpat svarīgi arī izkustināt
mēles muskuļus - vingrinoties runāt mēles
mežģus, he-he, - mums tiešām iet darbīgi!
Tik pat svarīgi ir mācīties prezentēt sevi un
pastāvēt par grupas viedokli - mācāmies veidot
prezentācijas
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TOP CENTĪGĀKAIS
Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

Miķelis Ernests Banga - vienbalsīgi
apzinīgākais un centīgākais

Marta Alise

Mārcis Strazdiņš

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

Roberts C. kopā ar "skolniekiem"
atjautīgi pilda matemātikas
uzdevumus

Purvciems BeBes
grupiņa

Heidia - čakls palīgs auklītei, bet
Oliveram uzslavas par ātro un
veiksmīgo podiņmācības apgūšanu

Purvciems
BeBuku grupiņa

“Cītīgākais BeBē nācējs” – Simona, Sintija,
Gabriels J.
“Gribu zināt, gribu mācēt” – Sofija Ž.,
Sofija P.
“Čaklās rociņas” – Kate T.

Asnāte
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Pārdaugavas BeBes grupa
Monta Danielai - ko tu guli uz paklāja?
Tu taču neesi i-robots!
Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Pēc miedziņa pucējamies un Keita nezin,
kur palikušas viņas matu gumijas. Pēkšņi
Raimonds iesaucās: “Līviņ, es zinu, kur ir
matu gumijas!” Uz ko audzinātāja atbild:
“Vari lūdzu parādīt?” Raimonds pēkšņi
pieceļas no krēsla un aiziet pie auklītes un
saka: “Ļubiņ, Tu zini, kur ir Keitas matu
gumijas?”

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
Profesiju nedēļā audzinātāja jautā bērniem,
kādus darbiņus dara viņu vecāki. Heidia:
"Mamma strādā tikai virtuvē!" Uldis: "Man
gan tētis strādā virtuvē, mamma darbiņā!"

Seko jaunumiem!

Amēlija Baltā, kura tikai decembra
pirmajā nedēļā pievienojās mūsu
lielajam bebes pulciņam, bet ir bijusi
viscentīgākā bērnudārza apmeklētāja.

www.bebe.lv

Ziepniekkalns BeBes grupa
Pirmais rīta aplītis 2018. gadā, bērni stāsta, kā
to sagaidījuši. Kārlis: "Mamma ar tēti dzēra
šampūnu!"
Amēlija: "Ričard, salasi pogas. Audzinātāja:
"Tas nav Ričards, bet Adrians.” Amēlija: "Ā,
Ričards ir puisītis ar citu seju?!"
Audzinātāja: "Šķiet,ka man būs jāiegādājas
ausu aizbāžņi, te ir tāds troksnis!”
Roberts S.: "Jā, man arī vajadzēs ausu
atsvaidzinātājus!"

Purvciems BeBīšu grupiņa
Adrianam mīļākais vārds ir ‘’nē’’. Auklīte
vēlējās pārbaudīt, vai tiešām Adrians uz visu
atbild ar nē.
Ineta: Zupiņu ēdīsi?
Adrians: Nē!
I: Gulēt iesi?
A: Nē!
I: Uz mājām vakarā iesi?
A: Nē!
I: Konfektes ēdīsi?
A: Nē!

BeBe.lv bērnudārzs

Purvciems
BeBīšu grupiņa
Janvāra mēneša centīgākais ir
Stefans, kurš braši uz bērnudārzu
nācis katru dienu un bijis liels palīgs
audzinātājai un auklītei.

Purvciems BeBēnu grupiņa
Tomass bēdīgi saka Laurai: "Zini, mums mājās vairs
nemaz nav ripekļa..." (ripeklis domāts lipeklis).
Olīvija saka Amēlijai: "Kādu dienu mēs satusēsim!"
Amēlija: "Jo mamma paliek vecāka, jo smieklīgāka!"

Purvciems BeBuku grupiņa
Suzanna pēc kakao dzeršanas dodas mazgāt muti.
Kad tas izdarīts, priecīgi paziņo: "Es izmazgāju
ūsas!”
Pirms pusdienām Suzanna prasa: ''Elīzīt, mēs būsim
saldais ēdiens?''
Asnāte pie pusdienu galda: ''Paskaties, kāds man liels
puncis! Ko Jūs mani tik labi barojat?''
Purvciems BeBes grupiņa
Emīlija stāsta: “Ja man būs brālītis, es nosaukšu
viņu par BESĪTI!”
Gabriels J. piebilsts: “Ja man būs meitenīte, viņa
būs MESĪTE!”
Medmāsiņa jautā: “Cik Tev gadu?”
Sofija atbild: “Man drīz būs 60!”
Audzinātāja jautā: “Kāpēc augļi ir veselīgi?”
Sintija atbild: “Jo viņos ir daudz MITAMĪNU!”
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Mēneša intervija
Un 2018.gada ‘’svaigākā’’ intervija ar mūsu audzinātāju
un Sporta Skolotāju Līvu Kalniņu.
Līva patiesi ir labs ieguvums BeBei! Viņa brīnišķīgi ir
iesākusi jauno mācību gadu ar pašiem, pašiem
mazākajiem bēbīšiem BeBē! Viņa ir tā, kura samīļo,
nomierina un palīdz iejusties jaunajā vidē.
Bet ir dienas, kad viņas balss kļūst nopietnāka un tiek
ņemta palīgā svilpe! Tās ir
dienas, kad Līva vada sporta nodarbības Pārdaugavas
un Ziepniekkalna BeBē!
Iepazīsimies ar šo interesanto personu – mīļu māmiņu
un nopietnu sporta skolotāju!
1.Cik ilgi strādā BeBē?
BeBē esmu pavisam nesen. Savas gaitas uzsāku augustā,
un pašlaik aizvadu savu pirmo gadu.
2. Izglītība?
Pamata izglītību esmu ieguvusi Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā kā sporta skolotāja un vadītāja
sporta jomā, tur arī ieguvu maģistra grādu kā rekreācijas
speciālists un pa vidam mācībām LSPA paspēju 6 mēnešu zināšanas smelties Zagrebas Universitātē. Pašlaik
apgūst zināšanas par pirmskolas pedagoģiju Latvijas Universitātē.
3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
Manuprāt, lielākā izaugsmes vēl tik ir priekšā.
4. Kas Tev patīk savā darbā?
Darbā ar bērniem vislabākais ir viņu patiesās emocijas, kuras ikdienā dod lielu pozitīvo enerģiju.
5. Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?
Viens no lielākajiem pārbaudījumiem laikam ir visas dienas garumā spēt darboties ar visa vecuma bērniem,
kā arī atrast īpašo pieeju katram bērniņam.
6. Tavi īpašie talanti?
Pašai jau liekas, ka tas īpašākais talants ir mēģināt vienmēr un visur uz lietām skatīties no labās puses, būt
pozitīvai.
7. Mīļākais bērnu vecums?
Mīļākais bērnu vecums nav, jo visos vecumposmos bērni ir unikāli.
8.Pastāsti par savu ģimeni?
Esmu dzimusi un augusi Valmierā. Gan no mammas puses, gan tēta puses ir liela ģimene, tādēļ vēl šobrīd
sanāk iepazīt tuvākus un tālākus radus.
9. Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Brīvo laiku aizpilda sports. Sportoju pati, vai apmeklēju sporta pasākumus. Ļoti patīk atrasties ārā, tādēļ gada
siltajā laikā cenšos to darīt pēc iespējas vairāk.
10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Pašlaik plānā nekādu konkrētu mērķu nav, bet gribu nepārstāt izmēģināt jaunas lietas un apskatīt jaunas
valstis un pilsētas.
11. Tavs vēl nepiepildītais sapnis?
Lielie sapņi jau ir piepildīti....bet, manuprāt, galvenais, ko es gribu censties
saglabāt ir pāris minūtes laimes katru dienu.

Seko jaunumiem!
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Ziņas no Talantu Skolas

hei-hei!!!

Raitā solī dodamies uz mācību gada radošāko pusi. Pirmā pusgada 3 mēnešos sadraudzējāmies,
pieradām pie katras nodarbības gaitas un apguvām pamatlietas, tad nu jau otrajā mācību pusgadā cītīgi
gatavojamies, lai parādītu, ko esam apguvuši. Īpaši vēlamies izcelt dejotājus un dziedātājus. Sākam
gatavoties pasākumam "BeBes balsis 2018”, kur būs mūsu priekšnesumi. Bet par visu sīkāk vēl
informēsim nākamajā mēnesī, kā arī sekojiet līdzi informācijai no Talantu skolas savās e-pastkastītēs!
Šajā mēnesī vēlamies pastāstīt par "Burtiņu skolas" nodarbībām. Nodarbības norit visās mūsu filiālēs, īpaši
jāizceļ Trijādības iela, kur esam 2 grupiņas.
Burtiņu skolas nodarbībās veicinām interesi par burtiem ar rotaļu palīdzību, attīstām redzes atmiņu,
vērīgumu, precizitāti, uzmanību, veicinām fonemātiskās dzirdes attīstību, apgūstam pareizrakstības
prasmes. Milzīgs prieks, ka bērni ar prieku vēlas pildīt sagatavotās dienas darba lapas, bieži pat nepietiek ar
1, 2 uzdevumiem, skolotājai tiek pieprasīti uzdevumi vēl un vēl. Nodarbībām gatavojamies individuāli, lai
pielāgotos katram bērniņam, viņu spējām un attīstībai. Nodarbībās jau esam apguvuši drukātos, rakstītos
burtus. Īpaši gatavojam "skolniekus".
Rakstītmācīšanas pirmsākumā mans uzdevums - motivēt bērnu darbībai, tādējādi nodrošinot viņa attīstību,
aktivitāti, radot vajadzību mērķtiecīgi darboties. Burtus apgūstam sistemātiski un praktiski darbojoties.
Nodarbības veidotas integrētas. Cenšos radīt pozitīvas emocijas par paveikto darbu, uzslavējot jebkura
veida rezultātu, - tas veicina rakstītprieku.
Nodarbībās "aizstrādājamies" un nekādi neiekļaujamies laika termiņos, bet es tikai par to priecājos, jo bērni
ar aizrautību un prieku darbojas.
Ja vēl neesi Burtiņu skolas draugs - aicinām pievienoties!
Ar sveicieniem - burtiņu Iveta : )

Seko jaunumiem!
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Ziņas no Talantu Skolas
Talantu skolas centígãkie:
Ieriķu ielā:
Rodrigo Uskriņš
Trijādības ielā:
Lūkass Laizāns
Zaļenieku ielā:
Roberts Sarbantovičs

Ieriķu ielā:
Emīlija Rituma
Trijādības ielā:
Amēlija Zajeca
Zaļenieku ielā:
Ieva Sarbantoviča

Ieriķu ielā:
Alise Ivuškina
Trijādības ielā:
Aleksandrs Adams
Siliņš
Zaļenieku ielā:
Kira Kopāne

Trijādības ielā:
Evelīna Kruglova

Logoritmikā:
Ieriķu ielā:
Arianna Ļevčenkova
Trijādības ielā:
Žanete Vitišina
Zaļenieku ielā:
Madara Dārta
Sileniece

Ieriķu ielā:
Katrīna Paula Rutka
Trijādības ielā:
Gabriels Alksnis un
Binnija Blūzmane
Zaļenieku ielā:
Džonatans Kočegarovs

Zaļinieku ielas BēBīšu
skoliņas uzslavas saņem:
Gustavs ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā
mēnesī saņem:
Agneta ar mammīti
Trijādības ielas BēBīšu skoliņas uzslavas
šajā mēnesī saņem:
Valters ar mammīti

Ieriķu ielā:
Odrija Jakušenoka

Seko jaunumiem!
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