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Vadī tājas sleja

•JUBILĀRI

Nabaga februāris… Tā vien
šķiet, ka neviens to nemīl!
Tik daudz dzirdu frāzes –
‘’man riebjas februāris’’ vai
‘’februāris man nepatīk’’
vai ‘’jāpārdzīvo februāris’’.
Bet šobrīd, rakstot eavīzi,
es domāju par to, cik gan
brīnišķīgas nedēļas tēmas
ir
BeBes
bērnudārzā
februārī - Mīlestības
nedēļa, Labās Sirsniņas
nedēļa. Nedēļa, kad
mums ir iespēja vairāk padomāt par to,
cik svarīgi mums ir mūsu mīļie cilvēki. Jā, mēs patiesi to
mīlam, jā, mēs zinām, ka mēs viņus mīlam, bet vai mēs
mākam to pateikt? Mīlestība nemēdz būt auksta, tā
nemēdz būt bez mīļuma un emocijām. Tāpat kā balons
bez hēlija nekad nelidos… Mūsu izrādītā mīlestība
mīļajiem ir kā hēlijs balonam. Es no sirds priecāšos, ja visi
vecāki piedomās par to, lai būtu paraugs saviem bērniem,
un iemācītu ne tikai mīlēt, bet arī izrādīt savu mīlestību.
Un vēl lielāku prieku manī rada tas, ka BeBes
organizētajai ikgadējai akcijai ‘’Labās Sirsniņas nedēļa’’ ir
tik daudz atbalstītāju. Cik ļoti bērni jau izprot, kas ir
ziedot, kas ir palīdzēt! Es lepojos ar Jums!
BeBes mamma Rita Stikāne
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JUBILĀRI FEBRUĀRIS/MARTS
05.03.

audzinātāja Katrīna Avota Purvciems

09.03.

audzinātāja Olga Zamberga Purvciems

09.03.

audzinātāja Elistere Ivanova Purvciems

28.03.

pedagoga palīgs Jana Taujēna

Metodiķes ziņas
Pulkstenītis tikšķ... Un pirmais pusgads veiksmīgi jau pavadīts. Ar lielu sparu un iedvesmu
sākam jauno pusgadu, jauno gadu! Vai arī Jūs tāpat?
Iesākām janvāri ar tēmu par laiku, gadalaikiem, dienām, diennakts daļām un mēnešiem.
Ļoti plaša un interesanta tēma. Divas nedēļas bērni apguva dažādas nianses un zināšanas
par laiku un to, kā laiku iedala. Mazākajās grupiņās bērni mācījās atšķirt gadalaikus,
diennakts daļas, savukārt, lielākajās jau mācījās nosaukt mēnešus, nedēļas dienas un
atpazīt pulksteni. Bērni nodarbībās veidoja dažādus darbiņus: konstruēja pulksteņus,
zīmēja gadalaikus, aplicēja diennakts daļas, skaitīja dienas un mēnešus.
Šajā “Laika” tēmā bija arī atklātā nodarbība. Atklātās nodarbības laikā vadība un kolēģi
vēro notiekošo. Pēc tam dalās padomos, ieteikumos, labajos vārdos un komplimentos.
Mācās gan pati audzinātāja plānot, organizēt, gan parāda dažādus radošus paņēmienus
saviem kolēģiem. Ieguvēji no atklātās nodarbības ir visi. Arī bērni, kuri parāda savu
uzvedību un attīstības līmeni. Nereti nodarbības laikā parādās jautājumi, kas ikdienā tiek
nepamanīti.
Šoreiz nodarbību vadīja un savu meistarību rādīja audzinātāja Elistere no Pārdaugavas
filiāles. Audzinātājas nodarbība noritēja Bebēnu grupā. Lai gan Elistere Bebē strādā
pusgadu, nodarbība bija ļoti veiksmīga un no viņas varēja smelties idejas arī citi pedagogi.
Elisteres īpašais pedagoga talants ir balss intonācijas un bērnu disciplinēšana. Audzinātāja
ar savu balsi spēj ieinteresēt bērnus un motivēt viņus darbiņam. Bērni nodarbību sāka ar
rīta aplīti, sasveicināšanos un iekustēšanos darbiņam. Iekustēšanās bija ļoti jautra un
audzinātāja ļāva bērniem rotaļas veidā atbrīvoties un sagatavoties radošajam darbiņam.
Bērni vizuālās mākslas laikā ar sūklīša palīdzību veidoja gadalaika darbiņu. Bērniem bija
jāspēj orientēties lapā, jāattīsta matemātiskās un konstruēšanas prasmes, kā arī jāapgūst
jauna zīmēšanas tehnika. Paldies, Elistere, par veiksmīgu pirmo atklāto nodarbību!
Laika tēmu nomainīja “Visvairāk man patīk būt ziemā”, kad bērni veidoja darbiņus saistībā
ar ziemu, sniegu. Tapa sniegavīri, sniegpārslas, tika pētīts ziemas sporta veids un
pārrunātas dažādas aktivitātes, ko var darīt ziemā.
Šajā nedēļā norisinājās atklātā nodarbība arī Ziepniekkalna Bebukos. To vadīja
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Metodiķes ziņas
audzinātāja Liene. Lienes īpašais nodarbībā bija bērnu motivēšana un uzslavēšana par
katru pateikto vārdu vai padarīto darbiņu. Liene prata iesaistīt nodarbībā visus bērnus un
sadzirdēt katru mazo Bebes apmeklētāju. Pēc rīta aplīša un attēlu aplūkošanas audzinātāja
ar bērniem izkustējās pie kustību dzejolīša, lai noturētu bērnu uzmanību nākošajam
darbiņam. Pēc izkustēšanās bērni tika aicināti veidot darbiņu - sniegavīru. Vizuālās
mākslas uzdevums tika dalīts divās pakāpēs. Mazākajiem bija vieglāk, bet lielākajiem
bērniem sarežģītāks darbiņš. Par to prieks, ka audzinātāja tam pievērsa uzmanību. Paldies,
Liene, par tavu nodarbību!
Vēl šajā nedēļā pie mums ciemojās arī teātra izrādes aktieri ar izrādi “Baltās sveču
pasakas”. Ļoti interesantas maskas un skatuves noformējums aizrāva bērnus izrādes laikā.
Pēc tam sekoja nedēļa “Esi vesels!” Tā bija viena lieliska nedēļa. Tik daudz dažādu lietu
bērni iemācījās par veselību, veselīgu uzturu. Bērniņi apguva prasmes pareizi mazgāt
rociņas, pētīja, kas nodara pāri mūsu zobiņiem, spieda svaigas sulas un gatavoja augļu
salātus. Jauca enerģijas kokteiļus un cepa ķiploku grauzdiņus, kā arī gatavoja maizītes ar
lociņiem. Tik daudz un dažādi uzdevumi un aktivitātes norisinājās šajā nedēļā. Veselīga un
radoša nedēļa.

Pēc tam sekoja profesiju nedēļa. Bērni iepazina tik daudz un dažādas profesijas. Šī tēma ir
tik plaša un interesanta, ka šo tēmu bērni apguva pat divas nedēļas. Bērni iejutās dažādu
profesijas pārstāvju lomās. Veidoja radošus un konstruējamus darbiņus. Sapņoja par to,
kādu profesiju izvēlēsies viņi, kad izaugs. Kāds būs ārsts, kāds policists, un, protams,
pārdevēja. Pārdevēja ir viena no populārākajām profesijām bērnu vidū.
Ļoti žēl, ka šogad neviens no vecākiem nesaņēmās un neatnāca parādīt savas profesijas
aizkulises. Bērniem tas ir tik interesanti. Redzēt, ko dara un kā dara pieaugušie, esot
darbiņā. Jo ne jau visi strādā tikai pie datora. Vai ne?! Ceram, ka nākamgad būs lielāka
atsaucība.
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Metodiķes ziņas
Kā katru gadu turpinām arī labdarības akciju “No sirsniņas sirsniņai!”. Šogad kopā ar
“Labdarības lapa” aicinām ziedot bērniņiem no trūcīgām ģimenēm. Labdarības akcijas
mērķis ir mūsu BeBes bērniņos iedzīvināt empātiju un parādīt, pastāstīt, ka var būt arī
savādāk. Mūsu BeBes bērniņiem visiem ir ģimenes, kuras rūpējas, kurām pietiek līdzekļu
dāvaniņām,
pārsteigumiem
un
našķīšiem, bet mēs gribam pastāstīt,
ka tas viss var nebūt! Un mēs varam
palīdzēt
sagādāt
prieku
šiem
bērniņiem, kam netiek tik daudz.
Gribam parādīt, ka jebkurš var palīdzēt
un
dāvāt
smaidu,
prieku
un
pārsteigumu līdzcilvēkiem. Šī akcija
audzina
līdzcietību,
parāda
palīdzēšanas
un
dāvināšanas
gandarījumu, kā arī liek aizdomāties,
cik ļoti mums dzīvē ir paveicies.
Dāvaniņas var nest uz bērnudārzu līdz
22. februārim. Tās ir jāiesaiņo, un pie
dāvanas klāt jāpievieno zīmīte, kāda
vecuma bērniņam dāvana ir domāta.
Ziedot vēlams: kancelejas preces,
saldumus,
rotaļlietas.
Aicinām
piedalīties un audzināt bērnos labās
sirsniņas nozīmību.

Februārī Bebes bērni apgūs jaunas zināšanas un prasmes par:
4. – 8.
FEBRUĀRIS

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

Iespēja uzaicināt kādu no vecākiem
pastāstīt bērniem par savu profesiju.

11. – 15.
FEBRUĀRIS

Labās sirsniņas darbi

Labdarības akcija labās sirsniņas
ietvaros!

21. – 25.
FEBRUĀRIS

Laiks pucēties. Apģērbs

11. – 15.
FEBRUĀRIS

Dažādā pasaule. Dodos ekskursijā,
pārgājienā, ceļojumā (pasaule,
kontinenti)

26.02. – Rituālu izrāde “Saule un
Mēness” Ekskursija lielākajiem,
mazajiem pikniks

Kas dzīvo ūdenī?
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Iepriekšējā mēneša pasākum
Janvãris
Purvciema BeBes grupã
Gan ar sniegiem gan ar paliem,
gan ar lauskiem skaļš –
gads ir balts no abiem galiem
un pa vidu zaļš.
(O. Vācietis „Maršs visiem Jaungadiem derīgs”}

Pēc rosīgā decembra mēneša, kuru bija pārņēmis Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas
drudzis, janvāris atnāca ar sniega baltumu. BeBes bērnus tas iepriecināja tāpat, kā visus pārējos,
kam patīk celt sniegavīrus, pikoties, slidināties pa kalniņu, braukt ar ragaviņām. Tādēļ šī gada
pirmais pārgājiens bija pastaiga uz Grīziņkalnu, lai izbaudītu ziemu visā pilnībā. Šī pastaiga ne tikai
veicināja bērnu fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, bet arī sagādāja BeBēm milzum daudz prieka. Arī
ziemas iepazīšana šajā mēnesī notika, to izzinot un praksē izbaudot.
Mēneša sākums pagāja gada ritējuma izpētes un pulksteņu iepazīšanas gaisotnē, jo pulkstenis ir
tas, kas sadala mūsu dienu laika vienībās, lai varētu vieglāk organizēt savu dienas ritmu. Jau Ojārs
Vācietis saprata, cik bērnam nozīmīgs ir „Pareizs laiks”:

„Jānis spoguļpriekšā
pulksteni jauc.
Vai cik tur ir iekšā
ritentiņu daudz!
Spožu, spožu būvju
miljons šķiet.
Ja tik daudz ir skrūvju,
tad jau gan var iet!
Jānim spoguļpriekšā
nosvīst vaigs.
Kur tad te ir iekšā
pareizs laiks?”

Tad nu BeBes meklēja savas atbildes uz jautājumiem: kā pulkstenis mums atklāj pareizu laiku, kā
diennakts sadalās, kā gads iezīmē gadalaikus dabā un kalendārā?
17. janvārī Bebē viesojas teātrītis ar izrādi "Baltā sveču pasaka".
Pasaku grāmatas ir nenovērtējama bagātība, kas pavada mūs visas dzīves garumā! Ar Margaritas
Stārastes brīnišķīgajām pasaku grāmatām esam izauguši mēs paši un tagad aug mūsu bērni! Un
mūsu bērniem ir tik ļoti paveicies, dzīvot laikā, kad autores radītos tēlus un pasākās ievītās
vērtības viņi var iepazīt, ne tikai tās lasot un aplūkojot ilustrācijās, skatoties ar roku zīmētās
multiplikācijas filmiņās, bet arī apmeklējot teātra izrādes!
Tas prieks, ar kādu bērni vēroja izrādi (cik patiesi juta līdzi visiem izrādē atspoguļotajiem
notikumiem, cik skaļi dziedāja un ar kādu sparu dejoja kopā ar izrādes varoņiem) bija vienkārši
elektrizējošs!
Jātur īkšķi, lai arī mūsu bērni, pieaugot un audzinot savus bērnus, ņem talkā šo brīnišķīgo bagātību,
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Iepriekšējā mēneša pasākum
jo, kā teicis kāds gudrais - katrā pasakā ir daļa dzīves un katra dzīvē ir mazliet no pasakainā!
Janvāris pārbaudījumus sagatavoja arī BeBes bērnu izturībai pretoties slimībām, tādēļ tieši laikā
bija nedēļa, kurā pārrunājām to, kā paši varam palīdzēt savam organismam, nostiprinot imunitāti,
ievērojot personīgo higiēnu. Bērni šai nedēļā paši gatavoja un nobaudīja ķiploku maizītes un
gatavoja veselības dzērienu, lai stiprinātu sevi un neslimotu.
Janvāra izskaņa bija veltīta dažādu profesiju iepazīšanai. Mēneša pēdējā dienā Katrīnas
audzinātāja un Bebes bērni savu iepazīšanos ar šuvējas profesiju, parādīja arī pārējiem Purvciema
filiāles pedagogiem. Tādējādi pedagogi savā starpā apmainās ar pieredzi, pedagoģisko pieeju un
metožu pielietojumu ikdienas darbā, bagātina un attīsta sevi, lai spētu saglabāt bērnos interesi
par izziņas procesu.
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Iepriekšējā mēneša pasākum
Janvãris

Purvciema BeBénu grupã

Janvāris mums BeBēniem bijis tāds kārtīga ieskrējiena mēnesis, jauns gads un jauni spēki, kad visas
ballītes garām, svētki nosvinēti, varējām atgriezties atpakaļ ikdienas darbos. Janvāris mums
pagājis, čakli apgūstot burtus un ciparus, atkārtojot iepriekš apgūto un mācoties daudz ko jaunu.

Janvāra mēnesis mums bijis ļoti bagāts ar jubilāriem - gan dzimšanas dienas, gan vārda dienas,
vienās kūkās un svinībās. Mīļi sveicam vēlreiz visus mūsu mīļos BeBēnus!
Šomēnes mūs priecēja arī kārtīga ziema, beidzot esam sagaidījuši kārtīgu sniega kārtu, kas ļāva
mums izdauzīties un no sirds izbaudīt ziemas priekus. Bērni varēja ņemt līdzi ragavas, ābolīšus,
kurus izmantojām, lai šļūktu pa pašu būvētu sniega kalniņu. Uzcēlām arī milzu sniegavīru.

Janvãris

Purvciema BeBuku grupã

Janvāris Bebukos tika pavadīts ar daudz jautrām ballītēm. Tieši janvārī Bebukos tika svinētas
daudz dzimšanas dienas. Kūkas, dāvanas, cieši apskāvieni un mīļas bučas piepildīja janvāri un
padarīja īpaši mīļu. Janvārī pastaigās devāmies ar īstu ziemas prieku, jo sniega netrūka. Veidojām
sniega takas un labirintus, cepām sniega kūkas un, protams, vēlām arī sniegavīrus.
Veselības nedēļas ietvaros stiprinājām
imunitāti, gatavojot veselības kokteiļus. Īpaši
gardi tie bija, jo pašu gatavoti.
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Janvãris

ˇ grupã
Purvciema BeBísu

Janvāra mēnesī ar jaunu sparu pēc decembra svinībām un garajām brīvdienām mazulīši ir
atsākuši savas gaitas! Ziema bērnus ir lutinājusi ar sniegu, tādēļ laukumiņā esam spējuši pikoties
un vārtīties sniegā, kā arī palaimējās, ka lielākie bērni pavizināja ar ragaviņām. Janvārī arī apmeklējām teātra izrādi, kura viesojās. Par nelaimi, paspēja apciemot mazulīšus arī gripa, tādēļ kopā
ar Bebuku grupas bērniem mācījāmies par veselīgu uzturu un gatavojām gardus augļu kokteiļus.
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Janvãris

Pãrdaugavas BeBuku grupã

Ar jaunu sparu un spēka pieplūdumu BeBuku grupiņā ir sācies jauns gads. Janvāris bebukiem ir
bijis ļoti ražīgs mēnesis. Bērni iepazinās un iejutās dažādās profesijās, tādās kā ārsti, frizieri,
pavāri, celtnieki, šuvēji un vēl citās. Radoši darbojāmies gan spēlējot lomu spēles, gan praktiski
darbojoties. Šajā mēnesī mums bija arī veselības nedēļa, mazie ķipari mācījās pareizi tīrīt zobus,
atšķirt produktus, kas bojā zobus un kas palīdz tiem augt un būt stipriem, kā arī apguvām
personīgās higiēnas jautājumus. Esam ļoti priecīgi, ka ziema mūs šogad ļoti lutina ar sniegu un
varam ar prieku teikt - visvairāk mums patīk būt ZIEMĀ!
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Janvãris

Pãrdaugavas

BeBénu grupã

Janvāri Bebēni aizvadīja, baudot ziemas priekus un stiprinot veselību! Paspējām gan uzcelt sniega
vīrus, papikoties, gan pagatavot gardus, bet reizē veselīgus našķus! Janvāris zīmīgs arī ar atklāto
nodarbību, kas noritēja ļoti labi! Bebēni pierādīja, cik veiksmīga komanda esam, kad darbojamies
kopā!

Janvãris

Pãrdaugavas

BeBes grupã

Veselības nedēļas mērķis ir sniegt bērniem zināšanas un veidot viņos pozitīvu attieksmi pret
veselīgu uzturu un fiziski aktīvu dzīvesveidu. ”Veselības diena“ sākas ar dažādiem vingrojumiem,
kas nostiprina cilvēku ķermeni. Turpinājumā Bebes cepa veselīgus ķiploka grauzdiņus un maizītes ar
lociņiem, kuras ātri vien tika apēstas. Novēlam visiem stiprināt imunitāti, ēdot vitamīnus un sākot
rītus ar rīta rosmi.
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Janvãris

Ziepniekkalna

BeBes grupã

Un jau ir pagājis vesels mēnesis šajā jaunajā 2019.gadā. Esam iesākuši gadu apņēmības pilni un gatavi
jaunām lietām. Pēc kārtīgas atpūtas atgriezušies bērnudārzā mūs priecēja teātra izrāde “Balto sveču
pasaciņa”, bērni aktīvi iesaistījās, ar prieku dziedāja līdzi dziesmām un aktīvi kustējās līdzi.

Janvãris

Ziepniekkalna

BeBénu grupã

Janvāra mēnesis mūs kārtīgi palutināja ar sniedziņu, un mēs, bebuki, katru dienu varējām iet laukā
un baudīt ziemas priekus. Pikojāmies, vēlām sniegavīrus, un kārtīgi izbraukājāmies ar ragaviņām.
Šomēnes mēs visi kopā skatījāmies skaistu izrādi ''Baltā sveču pasaka''. Bērni ar prieku un smieklu
šaltīm izrādi vēroja!

Seko jaunumiem!
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Top cent īgākie
Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Maija un Amēlija - čaklās mākslinieces,
zīmē, griež, līmē un visādi izpaužas radoši
katru brīvu mirkli.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Polīna ir grupiņas draudzīgākā meitene!
Viņa cītīgi apgūst latviešu valodu un
nodarbībās piedalās ar lielu interesi un
darbiņus veic ļoti rūpīgi!

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa
Marta - visdrosmīgākā, pamazām pārvar
savas bailes no augstuma.

Ziepniekkalns
BeBēnu grupiņa

Nora. Ļoti patīk palīdzēt auklītei būt par
dežurantu. Cītīgi darbojas visās
aktivitātēs un uzklausa audzinātājas.

Purvciems BeBes
grupiņa
Alise M., Dominiks, Leila.

Skarleta - katru dienu gatava
visu ko palīdzēt un visu dara ļoti
rūpīgi.

Purvciems
BeBēnu grupiņa
Simona, Miķelis.

Purvciems
BeBīšu grupiņa
Leons

Purvciems
BeBuku grupiņa
Alekss, Sandija
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Pārdaugavas BeBes grupa
Profesiju nedēļa. Bērni stāsta par vecāku
profesijām. Vairākiem bērniem mamma ir
grāmatvede. Audzinātāja jautā "Ko dara
grāmatvede?", Binnija atbild: "Pārdod
grāmatas!"

Purvciems BeBēnu grupiņa
Paula saka Katrīnai: "Zini, manam tētim bija vārda
diena!"
Katrīna: "Kā tad viņu sauc?"
Paula: "Jānis!"
Katrīna:"Aaaaa tā kā Janvāris!!!!"
Amēlija: "Kāpēc nevar zirnekļus spiest nost?"
Tomass: "Tāpēc, ka LAIMA nebūs!"
Amēlija: "Kāda Laima?"
Tomass: "Nu Šokolāde LAIMA!!!"

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Enija stāsta skolotājai: "Man mamma griež
mājās nagus un kājas''!
Purvciems BeBes grupiņa
Kate vakarā palikusi pēdējā no grupas bērniem un
prāto: „Cikos man mamma būs pakaļ? Laikam
kādos simtos.” (Domāts pulksten cikos...)
Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
Rīta aplītī ar audzinātāja ar bērniem izrunā,
kas ir profesijas un tad tiem jautā, kas jūs
būsiet, kad izaugsiet lieli?
Amēlija atbild: Es būšu Miskaste!
Beigās gan noskaidrojām, ka tas bija domāts
miskastes mašīnas šoferis!

Purvciems Bebīšu grupiņa
Adrians ģērbjoties uz miegu novelk zeķi un
pēda tulznu uz kājas un saka: ‘’Kāja saplīsa!’’

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
Rīta aplītis. Runājamies par profesijām un
audzinātāja jautā Karlīnai ko dara darbiņā viņas
mammīte un tētis. Karlīna atbild: ''Mammīte
darbiņā zīmē mājas. Tētis darbiņā, protams,
pelna naudiņu!''

Asnāte dusmīgi saka Tomasam: „Es ar tevi
draudzēšos, ja tu man pielabosies!” (Domāts
pielabināsies.)
Purvciems BeBuku grupiņa
Emma:'' Mammīte nopelnīs papīra naudiņu,
un nopirks man to spīdīgo kleitu!''
Ziepniekkalns BeBes grupa
Ieva: ja ēdīs daudz košļenes, paliks balts vēders.

Seko jaunumiem!
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INTERVIJA
BeBē ir tik daudz dārglietu! Īpaši dārgi mums ir bērni, bet ir arī
dārgumi – pedagogi un auklītes. Vienu šādu dārgumu mēs ieguvām
pavisam nesen – tā ir mūsu auklīte Alla. Viņa patiesi ir superauklīte.
Jau pavisam neilgā laikā viņa ir parādījusi savu lojalitāti BeBei. Viņa
ne tikai pilda savus pienākumus uz visiem 100%, bet arī ir atsaucīga
un palīdz jebkurā situācijā. Lepojamies ar viņu un ar lielāko prieku
uzzinām kaut ko vairāk par Allu.

1.Cik ilgi strādā BeBē?
1.martā būs gads.

2. Izglītība?

Iegūts diploms 1.līmeņa augstākā izglītībā sabiedriskajās attiecībās.
Pabeigta mūzikas skola.

3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē?

BeBe Nominācija 2018 - Gada labākais ieguvums

4. Kas Tev patīk savā darbā?

Patīk pats auklītes darbs, kad varu gūt lielāku pieredzi audzināšanā un arī nelielu pieredzi pedagoģijā. Ar
prieku samīļoju bērnu, lai bērns ar smaidu un labu garastāvoklī pavada dienu. Cenšos vienlīdzīgi veltīt laiku
katram bērnam grupiņā. Patīk rūpēties par tīrību un kārtību grupā. Patīk mūsu kolektīvs, kad mēs viena otru
jebkurā situācijā varam atbalstīt un palīdzēt.

5. Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?
Konflikta situācijas.

6. Tavi īpašie talanti?

Protu spēlēt vijoli un klavieres.

7. Mīļākais bērnu vecums?

Visi vecumi mīļi, bet, manuprāt, interesantākais bērna vecums ir 3-4 gadi, kad bērns sāk jau runāt teikumos,
var pateikt kas patīk, kas nē ,ko vēlas.

8.Pastāsti par savu ģimeni?

Man ir mamma, tētis, vecākais brālis, vecmammas. Dzīvoju ar civilvīru un gandrīz 3 gadus vecu meitiņu.

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

Lielāko brīvā laika daļu ar prieku veltu savai meitiņai. Vislabākā atpūta ir jebkura veida aktivitātes brīvā dabā
ar ģimeni. Vasarā biežāk atpūšamies laukos pie Valmieras.

10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Pabeigt augstāko izglītību.

11. Tavs vēl nepiepildītais sapnis?
Ceļojums uz 'siltajām zemēm'.

Seko jaunumiem!
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TALANTU SKOLA
Mīļi sveicieni no Talantu skolas!
Janvāris ir lielais mīļuma mēnesis, kurš nāk ar labu ziņu, ka tepat aiz stūra jau sveicina pavasaris. Un
pavasaris Talantu skolā ir raženi pieskandināts ar BeBes balsīm.
Visiem vēlu stipru veselību, lai izdodas apmeklēt visas nodarbības un varam pilnvērtīgi gatavoties
Fināla koncertam, kur uzstāsies VISI DEJOTĀJI un VISI ANSAMBĻA DIEDĀTĀJI.
Sekojiet līdzi informācijai, bet par visu vēl sūtīsim ziņas! BeBes balss ir kā atskaites koncerts mūsu
talantīgajiem dancotājiem, lai parādītu cik daudz iespējams apgūt pāris mēnešos, cik drosmīgi esam uz
lielās skatuves.
Varam palepoties, ka ansamblīša dziedātāji arī ikdienā varēs trenēties dziedāt ar mikrofonu, jo esam
ieguvuši savā īpašumā jaunu aparatūru. Lai skan skaļi un skanīgi!
Stipru veselību un veiksmi mēģinājumos!

JAUNUMS!
PĀRDAUGAVAS FILIĀLĒ UN PURVCIEMA FILIĀLĒ AICINĀM VISUS
PIETEIKTIES JAUNAI NODARBĪBAI "BEBES SPORTA STUDIJA".
Sporta pulciņu vadīs pedagogs Dita, kura bakalaura grādu
ieguvusi LSPA, šobrīd turpina studijas LSPA maģistra augstākās
izglītības programmā „Sporta zinātne”. Ir apguvusi pirmsskolas
izglītības skolotāja profesiju LU.
Sporta nodarbību galvenais mērķis ir pievērsties fiziskām
aktivitātēm ar mērķi uzlabot un nostiprināt garīgo labsajūtu un
fizisko veselību. Nodarbību uzdevums ir veidot un attīstīt dzīvei
nepieciešamās kustību prasmes. Bērnos iemācīt mīlestību pret
sportu, mācīt to caur smiekliem, rotaļām un komandas darbu!
Nodarbībās aicinām piedalītes no 2 gadu vecuma!!!!
Trijādības iela Otrdienās pl. 16:00
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TALANTU SKOLA

Talantu skolas centīgākie:
Deju studija:

• Ieriķu ielā: Eva Marta
• Trijādības ielā: Kate un Kaspars
• Zaļenieku ielā: Līva

Burtiņu skolā:

Balets:

Trijādības ielā - Amēlija

Vokālā studija:

• Ieriķu ielā: Heilija un Adele
• Trijādības ielā: Alise un Kate
• Zaļenieku ielā: Amēlija

• Ieriķu ielā: Suzanna
• Trijādības ielā: Agate
• Zaļenieku ielā: Kate un Jegors

Angļu valoda:

• Ieriķu ielā: Heilija
• Trijādības ielā: Karlīna
• Zaļenieku ielā: Madara

BēBīšu skoliņas čaklākie:

Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
• Emīls ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
• Daniela ar mammīti un Marta ar mammīti
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