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Vēl vakar katram no mums garām 
skrēja sekundes, minūtes, stundas 
un dienas. Šķita, ka diennaktī stundu 
ir par maz! Apstāties mirklī bija tik 
grūti… Bet šodiena ir pavisam cita. 
Pēkšņi vienu rītu pieceļamies 
pavisam citādā dienā, pavisam 
citādā Latvijā!
Tik ļoti priecīga kā šodien par 
jaunākajām tehnoloģijām neesmu 
vēl bijusi nekad!
Man prieks, ka pat esot izolētiem 
mājās, spējam komunicēt ar saviem 
mīļajiem, draugiem, spējam 

iemācīties kaut ko jaunu, turpināt vingrot un kustēties. Tas viss 
pateicoties, internetam, pateicoties jaunajām tehnoloģijām. Joki, 
draugu čati, online nodarbības – tas viss padara šo pelēko karantīnas 
jeb izolācijas laiku ar gaišāku un pozitīvāku.
Šķiet, ka planēta - zeme cilvēcei ir piespiedusi apstāties un pavērot sevi 
spogulī, jo tādi, kādi mēs bijām mēnesi atpakaļ, mēs nebūs vairs nekad. 
Katrs no mums jau šobrīd ir izveidojis priekš sevis jaunu ieradumu, 
jaunu tradīciju un jaunu atziņu. Pēc mēneša būs radušās jaunas idejas, jauni plāni, ieceres un projekti! Un dod 
Dievs, lai to visu negatīvi neietekmē šī brīža zemeslodes lielākais drauds – vīruss! Dod Dievs, lai tas neizjauc 
jaunās idejas, jaunās vērtību sistēmas un ieceres. Lai pozitīvo, kas radies šajā laikā neietekmē ekonomiskā 
krīze un cilvēku veselības!
Mēs esam viens otram balsts! Mēs esam balsts mūsu mīļajiem! Mēs esam balsts vājākam! Tāpēc neesi skops, 
lai pateiktu labu un iedvesmojošu vārdu! Neesi skops izpalīdzēt un neesi skops atbalstīt!
Māciet to arī bērniem – šis laiks ir labākā mācību stunda – kā būt cilvēcīgam!
BeBes personāls ir satraukts par mācību procesu, un mēs lūdzam vecākiem neaizmirsts par to - cik svarīgi ir 
arī attīstīties un gatavoties skolai. No savas puses katru dienu dosim padomus vecākiem, kā attīstīt bērnus 
un mācīties mājās. Esam izveidojuši un piedāvājam arī Talantu Skolas nodarbības tiešsaistē! Aicinām 
izmantot šo iespēju, lai mājās pavadītais laiks bērniem ir jautrāks un atraktīvāks!
Sargājiet viens otru!!! Atbalstiet viens otru!!! 

Vadītāja Rita
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Sveiki! 
Tik ļoti savādā un neierastā laika periodā. Laikā, kad ikdienā mēs Bebē aktīvi darbotos, lai gaidītu pavasari un 
aizvadītu ikgadējo Bebes Balss koncertu. Kaltu plānus Māmiņdienām un sporta spēlēm, bet nu mūsu ikdiena 
ir apstādināta. 
Bet es vēlos Jums viest cerības un pozitīvo. Šis ir brīnišķīgs laiks, lai beidzot piepildītu sen apsolīto pastaigu, 
pikniku vai cirka spēli bērnam. Šis ir brīdis, kad ģimenei ir īpašs spēks un vērtība. Šis ir laiks, kad mēs tā īsti 
novērtējam to, kas mums ir un ko vēlētos. Jā, ir bezgala grūti turpināt strādāt no mājām, kad aiz rokas kāds 
velk griezt žurnālus vai ieraudzīt tikko sakārtoto istabu jau atkal  pilnu ar lego un mīkstajām mantiņām. Bet 
mums ir jāspēj pielāgoties jaunajam režīmam. Par laimi, mūsdienās ir tik daudz iespēju. Padomi ir atrodami 
internetā ik uz soļa, gan pašiem ir  tik daudz atlikti piedzīvojumi, ko vēlētos īstenot. Šis ir īstais laiks, lai ķertos 
pie to īstenošanas. Domāju, ka šobrīd ir īstais laiks sev atzīties, ko Jūs vēlējāties izdarīt ar bērnu, ģimeni un to 
īstenot: iemācīt bērnu braukt ar riteni, sakārtot ģimenes albumā fotogrāfijas, iemācīt lasīt vai atradināt mazo 
no pampera. Aiziet! Uz priekšu! Izmanto izdevību, kad darba un ikdienas režīms visus ir piespiedis apstāties 
un pielāgoties jaunajam. 

Šis laiks mūs biedē un saliedē. Tādēļ mājās ir jārunā ar bērniem par šo brīdi. Jo viņiem šis ir baiļu un neziņas, 
neizpratnes laiks. Stāstiet un runājiet ar bērnu. Esiet viņu uzticības, izklaides un mīlestības persona. Kopā 
noskatieties multfilmu par supervaroņiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=WbbmSteOQT0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EVsPLCpAhczujwaQ
VS5xHt3-syMse-yrh9rxZpO3AE4yMu00DoI8glPM
Daudziem pirmā nedēļa tika aizvadīta kā brīvlaiks. Un tas ir lieliski. Vienmēr iesaku, ka ir jāļauj bērniem 
reizēm paņemt kādu brīvdienu, ļaut viņiem garlaikoties un atpūsties. Bet, lai šajā brīvlaikā nepazustu un 
neaizmirstos, variet ieviest īpašu ritmu, lai ikdiena paietu mierīgi un bez strīdiem. Gluži kā bērnudārzā. Tikai 
savu. Savas ģimenes ritmu. 
Iespējams, tieši tagad Jūs izpratīsiet, kādēļ bērnudārza ikdiena ir tik konkrēta un kādēļ tik ļoti mēs pieturamies 
pie tā, ka rīta aplis sākas 9, nevis 9.20 un kādēļ diendusas laiks ir tieši konkrētā laikā. Jo tieši šobrīd Jums savā 
ziņā ir jākļūst ne tikai par vecākiem, bet arī par audzinātājiem.
Pačukstēšu, kā veiksmīgāk tikt galā ar bērnu mājās, gluži kā to dara bērnudārzā. Dārziņā bērnu disciplinēt 
palīdz strukturēta dienas kārtība, disciplīnas noteikumi ar skaidri saprotamu nemainīgumu un sekām.
Noteikumi un sistēma jeb ritms bērnam palīdz uzmanības noturēšanā un uzvedības normu ievērošanā. 
Bērnudārzā bērnam ir skaidrs, kā viena aktivitāte sekos citai, to vajadzētu ieviest arī mājās, izskaidrot bērnam.

KĀ TO IZDARĪT? TE DAŽI IETEIKUMI:
• Izveidojiet stingru bērna dienas struktūru, tam pakārtojiet savu darba režīmu. Ja nepieciešams, dariet 
otrādi. Režīms palīdz bērnam nenogurt.
• Sagatavojiet bērnam spēles un materiālus aktivitāšu maiņai, jo darba satura maiņa palīdz bērnam 
noturēt uzmanību un nenogurt. Šobrīd bērni jau apguva paša vadītu mācīšanos, tādēļ droši varat 
novietot viņiem viegli pieejamā vietā visu nepieciešamo, lai bērniņš pats var radoši un mērķtiecīgi 
darboties. Papīrs, krāsas, līme, šķēres, kluči, plastilīns utml. Jūsu uzdevums ir izdomāt tēmu (iespējams 
būs bērni, kuri paši izdomās), pastāstīt to bērnam un ticiet, viņš pats zinās ko un kā vēlas darīt. 
Piemēram, izveido savu sapņu bērnudārzu. Kāds to cels no klucīšiem, kāds līmēs kolāžu, kāds zīmēs ar 
krītiņiem. 

Idejas un tēmas, variet aizņemties no mūsu gada plāna martā un aprīlī:
Es un pasaule
Iespējamas apakštēmas:
• Mazais pētnieks
• Dažādā pasaule un cilvēki
• Kontinenti, valstis
• Kosmoss
• Kā iet laiks?
• Kā es izturos pret pasauli, zemi, ūdeni?

Es un pavasaris
Iespējamas apakštēmas:
• Pavasari gaidot!
• Kā mēs izturamies pret pasauli?
• Pārmaiņas un pārvērtības
• Augi un puķes
• Kā es varu izaudzēt?
• Ko es varu palīdzēt?

• Būtu labi uztaisīt gan ģimenes kopīgo plānu, gan arī katra ģimenes locekļa individuālo dienas plānu. Tas 
gan prasa nedaudz laika un radošuma, toties pēc tam ļoti palīdz taupīt nervus.
• Pirmsskolas vecuma bērni ir pieraduši pie dārziņa režīma, kurā mijas aktīvākas spēles un mierīgāki darbiņi – 
Jums pašiem būs ērtāk, ja pieturēsieties pie līdzīga plāna, arī esot mājās. Laiks brokastīm, laiks kādam 
darbiņam, laiks rotaļām (ļaujiet bērniem to darīt vienatnē), laiks pastaigai.
• Kopā ar bērnu uzrakstiet vai uzzīmējiet šo dienas plānu - turklāt pazīstamā dienas gaita var aiztaupīt strīdus.

!!!! Būsim saudzīgi pret sevi - mums nav jāpārkārto visa dzīve uzreiz. Pielāgošanās krīzes laikam var prasīt 
vismaz pāris nedēļas, taču jāpatur prātā, ka šī ārkārtas situācija kādā brīdī beigsies un dzīve atgriezīsies 
savās sliedēs - noteikts dienas ritms palīdzēs gatavoties arī tam.

Šajā video Jūs varat noklausīties kā atbalstīt pirmsskolas bērnu mācoties mājās: 
https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai

Es un audzinātājas noteikti turpināsim Jūs atbalstīt ar idejām par darbošanos mājās! Lai šis laiks nes saticību, 
mieru un jaunus neaizmirstamus piedzīvojumus Jūsu ģimenei! Veselību!

Ieteikumi, kā tikt galā ar stresu, ko rada Covid-19
Kas jāzina bērnu vecākiem?
Bērni un pusaudži reaģē uz vecāku un pieaugušo emocijām. Vecāku un pieaugušo miers un pārliecība var būt 
labākais atbalsts bērniem vīrusa uzliesmojuma laikā.
Katrs bērns un pusaudzis stresa situācijās reaģē atšķirīgi. Pazīmes, kas var liecināt, ka bērns izjūt stresu:

• Pārmērīga raudāšana un aizkaitinājums.
• Atgriešanās pie tādas uzvedības, kas bija vērojama, kad bērns bija jaunāks.
• Pārmērīgas raizes un skumjas.
• Ēšanas un miega traucējumi.
• Pusaudžiem raksturīga viegla aizkaitināmība un izrādīšanās.
• Sekmju pasliktināšanās.
• Uzmanības un koncentrēšanās traucējumi.
• Izvairīšanās no aktivitātēm, kas iepriekš sagādāja prieku.
• Galvas un ķermeņa sāpes.

Kā atbalstīt savu bērnu?
• Velti laiku sarunai ar bērnu vai pusaudzi par jauno korona vīrusu un saslimšanu ar COVID-19. Atbildi uz 
jautājumiem un pastāsti par faktiem bērnam un pusaudzim saprotamā valodā.
• Apliecini, ka bērni ir drošībā. Paskaidro, ka uztraukums un skumjas šādās situācijās ir dabiskas. Pastāsti, kā 
pats tiec galā ar stresu un ko bērni var mācīties no vecākiem.
• Ierobežo laiku, ko bērni un pusaudži velta sociālajiem tīkliem un citiem medijiem. Bērni var viegli pārprast 
un interpretēt dzirdēto vai lasīto, kas var izraisīt pastiprinātas bailes.
• Centies ievērot rutīnu. Kamēr skolas ir slēgtas, centies bērnam un pusaudzim nodrošināt izglītojošas 
aktivitātes un nomierinošas vai jautras spēles pēc mācībām.
• Esi paraugs savam bērnam. Atpūties, izgulies, esi aktīvs un sporto, ēd veselīgi. Sazinies ar ģimenes 
locekļiem un draugiem attālināti.

Ziņas
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Jubilāri

Aprīlī:

2.- metodiķe Egija
3. – medmāsa Saiva
5. – Purvciema audzinātāja Līva
6. – Pārdaugavas auklīte Ļuba
20. – Purvciema auklīte Santa K.
22. – Ziepniekkalna auklīte Agita S.

Metodiķes ziņas
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Aicinām vecākus regulāri apskatīt savas epasta pasta kastītes, jo situācija 
valstī saistībā ar covid19 vīrusu mainās strauji. Arīdzan mainās 
bērnudārzu pieejamība bērniem un īpašie nosacījumi, lai bērnudārzu 
apmeklētu!
Ja radušies jautājumi, lūdzam zvanīt tālrn. 27000971
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• Pārmērīga raudāšana un aizkaitinājums.
• Atgriešanās pie tādas uzvedības, kas bija vērojama, kad bērns bija jaunāks.
• Pārmērīgas raizes un skumjas.
• Ēšanas un miega traucējumi.
• Pusaudžiem raksturīga viegla aizkaitināmība un izrādīšanās.
• Sekmju pasliktināšanās.
• Uzmanības un koncentrēšanās traucējumi.
• Izvairīšanās no aktivitātēm, kas iepriekš sagādāja prieku.
• Galvas un ķermeņa sāpes.

Kā atbalstīt savu bērnu?
• Velti laiku sarunai ar bērnu vai pusaudzi par jauno korona vīrusu un saslimšanu ar COVID-19. Atbildi uz 
jautājumiem un pastāsti par faktiem bērnam un pusaudzim saprotamā valodā.
• Apliecini, ka bērni ir drošībā. Paskaidro, ka uztraukums un skumjas šādās situācijās ir dabiskas. Pastāsti, kā 
pats tiec galā ar stresu un ko bērni var mācīties no vecākiem.
• Ierobežo laiku, ko bērni un pusaudži velta sociālajiem tīkliem un citiem medijiem. Bērni var viegli pārprast 
un interpretēt dzirdēto vai lasīto, kas var izraisīt pastiprinātas bailes.
• Centies ievērot rutīnu. Kamēr skolas ir slēgtas, centies bērnam un pusaudzim nodrošināt izglītojošas 
aktivitātes un nomierinošas vai jautras spēles pēc mācībām.
• Esi paraugs savam bērnam. Atpūties, izgulies, esi aktīvs un sporto, ēd veselīgi. Sazinies ar ģimenes 
locekļiem un draugiem attālināti.

• 
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Sveiki! 
Tik ļoti savādā un neierastā laika periodā. Laikā, kad ikdienā mēs Bebē aktīvi darbotos, lai gaidītu pavasari un 
aizvadītu ikgadējo Bebes Balss koncertu. Kaltu plānus Māmiņdienām un sporta spēlēm, bet nu mūsu ikdiena 
ir apstādināta. 
Bet es vēlos Jums viest cerības un pozitīvo. Šis ir brīnišķīgs laiks, lai beidzot piepildītu sen apsolīto pastaigu, 
pikniku vai cirka spēli bērnam. Šis ir brīdis, kad ģimenei ir īpašs spēks un vērtība. Šis ir laiks, kad mēs tā īsti 
novērtējam to, kas mums ir un ko vēlētos. Jā, ir bezgala grūti turpināt strādāt no mājām, kad aiz rokas kāds 
velk griezt žurnālus vai ieraudzīt tikko sakārtoto istabu jau atkal  pilnu ar lego un mīkstajām mantiņām. Bet 
mums ir jāspēj pielāgoties jaunajam režīmam. Par laimi, mūsdienās ir tik daudz iespēju. Padomi ir atrodami 
internetā ik uz soļa, gan pašiem ir  tik daudz atlikti piedzīvojumi, ko vēlētos īstenot. Šis ir īstais laiks, lai ķertos 
pie to īstenošanas. Domāju, ka šobrīd ir īstais laiks sev atzīties, ko Jūs vēlējāties izdarīt ar bērnu, ģimeni un to 
īstenot: iemācīt bērnu braukt ar riteni, sakārtot ģimenes albumā fotogrāfijas, iemācīt lasīt vai atradināt mazo 
no pampera. Aiziet! Uz priekšu! Izmanto izdevību, kad darba un ikdienas režīms visus ir piespiedis apstāties 
un pielāgoties jaunajam. 

Metodiķes ziņas

 Šis laiks mūs biedē un saliedē. Tādēļ mājās ir jārunā ar bērniem par šo brīdi. Jo viņiem šis ir baiļu un neziņas, 
neizpratnes laiks. Stāstiet un runājiet ar bērnu. Esiet viņu uzticības, izklaides un mīlestības persona. Kopā 
noskatieties multfilmu par supervaroņiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=WbbmSteOQT0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EVsPLCpAhczujwaQ
VS5xHt3-syMse-yrh9rxZpO3AE4yMu00DoI8glPM
Daudziem pirmā nedēļa tika aizvadīta kā brīvlaiks. Un tas ir lieliski. Vienmēr iesaku, ka ir jāļauj bērniem 
reizēm paņemt kādu brīvdienu, ļaut viņiem garlaikoties un atpūsties. Bet, lai šajā brīvlaikā nepazustu un 
neaizmirstos, variet ieviest īpašu ritmu, lai ikdiena paietu mierīgi un bez strīdiem. Gluži kā bērnudārzā. Tikai 
savu. Savas ģimenes ritmu. 
Iespējams, tieši tagad Jūs izpratīsiet, kādēļ bērnudārza ikdiena ir tik konkrēta un kādēļ tik ļoti mēs pieturamies 
pie tā, ka rīta aplis sākas 9, nevis 9.20 un kādēļ diendusas laiks ir tieši konkrētā laikā. Jo tieši šobrīd Jums savā 
ziņā ir jākļūst ne tikai par vecākiem, bet arī par audzinātājiem.
Pačukstēšu, kā veiksmīgāk tikt galā ar bērnu mājās, gluži kā to dara bērnudārzā. Dārziņā bērnu disciplinēt 
palīdz strukturēta dienas kārtība, disciplīnas noteikumi ar skaidri saprotamu nemainīgumu un sekām.
Noteikumi un sistēma jeb ritms bērnam palīdz uzmanības noturēšanā un uzvedības normu ievērošanā. 
Bērnudārzā bērnam ir skaidrs, kā viena aktivitāte sekos citai, to vajadzētu ieviest arī mājās, izskaidrot bērnam.

KĀ TO IZDARĪT? TE DAŽI IETEIKUMI:
• Izveidojiet stingru bērna dienas struktūru, tam pakārtojiet savu darba režīmu. Ja nepieciešams, dariet 
otrādi. Režīms palīdz bērnam nenogurt.
• Sagatavojiet bērnam spēles un materiālus aktivitāšu maiņai, jo darba satura maiņa palīdz bērnam 
noturēt uzmanību un nenogurt. Šobrīd bērni jau apguva paša vadītu mācīšanos, tādēļ droši varat 
novietot viņiem viegli pieejamā vietā visu nepieciešamo, lai bērniņš pats var radoši un mērķtiecīgi 
darboties. Papīrs, krāsas, līme, šķēres, kluči, plastilīns utml. Jūsu uzdevums ir izdomāt tēmu (iespējams 
būs bērni, kuri paši izdomās), pastāstīt to bērnam un ticiet, viņš pats zinās ko un kā vēlas darīt. 
Piemēram, izveido savu sapņu bērnudārzu. Kāds to cels no klucīšiem, kāds līmēs kolāžu, kāds zīmēs ar 
krītiņiem. 

Idejas un tēmas, variet aizņemties no mūsu gada plāna martā un aprīlī:
Es un pasaule
Iespējamas apakštēmas:
• Mazais pētnieks
• Dažādā pasaule un cilvēki
• Kontinenti, valstis
• Kosmoss
• Kā iet laiks?
• Kā es izturos pret pasauli, zemi, ūdeni?

Es un pavasaris
Iespējamas apakštēmas:
• Pavasari gaidot!
• Kā mēs izturamies pret pasauli?
• Pārmaiņas un pārvērtības
• Augi un puķes
• Kā es varu izaudzēt?
• Ko es varu palīdzēt?

• Būtu labi uztaisīt gan ģimenes kopīgo plānu, gan arī katra ģimenes locekļa individuālo dienas plānu. Tas 
gan prasa nedaudz laika un radošuma, toties pēc tam ļoti palīdz taupīt nervus.
• Pirmsskolas vecuma bērni ir pieraduši pie dārziņa režīma, kurā mijas aktīvākas spēles un mierīgāki darbiņi – 
Jums pašiem būs ērtāk, ja pieturēsieties pie līdzīga plāna, arī esot mājās. Laiks brokastīm, laiks kādam 
darbiņam, laiks rotaļām (ļaujiet bērniem to darīt vienatnē), laiks pastaigai.
• Kopā ar bērnu uzrakstiet vai uzzīmējiet šo dienas plānu - turklāt pazīstamā dienas gaita var aiztaupīt strīdus.

!!!! Būsim saudzīgi pret sevi - mums nav jāpārkārto visa dzīve uzreiz. Pielāgošanās krīzes laikam var prasīt 
vismaz pāris nedēļas, taču jāpatur prātā, ka šī ārkārtas situācija kādā brīdī beigsies un dzīve atgriezīsies 
savās sliedēs - noteikts dienas ritms palīdzēs gatavoties arī tam.

Šajā video Jūs varat noklausīties kā atbalstīt pirmsskolas bērnu mācoties mājās: 
https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai

Es un audzinātājas noteikti turpināsim Jūs atbalstīt ar idejām par darbošanos mājās! Lai šis laiks nes saticību, 
mieru un jaunus neaizmirstamus piedzīvojumus Jūsu ģimenei! Veselību!

Ieteikumi, kā tikt galā ar stresu, ko rada Covid-19
Kas jāzina bērnu vecākiem?
Bērni un pusaudži reaģē uz vecāku un pieaugušo emocijām. Vecāku un pieaugušo miers un pārliecība var būt 
labākais atbalsts bērniem vīrusa uzliesmojuma laikā.
Katrs bērns un pusaudzis stresa situācijās reaģē atšķirīgi. Pazīmes, kas var liecināt, ka bērns izjūt stresu:

• Pārmērīga raudāšana un aizkaitinājums.
• Atgriešanās pie tādas uzvedības, kas bija vērojama, kad bērns bija jaunāks.
• Pārmērīgas raizes un skumjas.
• Ēšanas un miega traucējumi.
• Pusaudžiem raksturīga viegla aizkaitināmība un izrādīšanās.
• Sekmju pasliktināšanās.
• Uzmanības un koncentrēšanās traucējumi.
• Izvairīšanās no aktivitātēm, kas iepriekš sagādāja prieku.
• Galvas un ķermeņa sāpes.

Kā atbalstīt savu bērnu?
• Velti laiku sarunai ar bērnu vai pusaudzi par jauno korona vīrusu un saslimšanu ar COVID-19. Atbildi uz 
jautājumiem un pastāsti par faktiem bērnam un pusaudzim saprotamā valodā.
• Apliecini, ka bērni ir drošībā. Paskaidro, ka uztraukums un skumjas šādās situācijās ir dabiskas. Pastāsti, kā 
pats tiec galā ar stresu un ko bērni var mācīties no vecākiem.
• Ierobežo laiku, ko bērni un pusaudži velta sociālajiem tīkliem un citiem medijiem. Bērni var viegli pārprast 
un interpretēt dzirdēto vai lasīto, kas var izraisīt pastiprinātas bailes.
• Centies ievērot rutīnu. Kamēr skolas ir slēgtas, centies bērnam un pusaudzim nodrošināt izglītojošas 
aktivitātes un nomierinošas vai jautras spēles pēc mācībām.
• Esi paraugs savam bērnam. Atpūties, izgulies, esi aktīvs un sporto, ēd veselīgi. Sazinies ar ģimenes 
locekļiem un draugiem attālināti.
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Covid-19 infekcijas ierosinātājs izplatās tieša kontakta ceļā ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai 

personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšme-

tiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Piemēram, inficēšanās ar COVID-19 infekciju var notikt: 

• atrodoties mazāk nekā 2 metru attālumā no inficētas personas, kura runā, klepo vai šķauda;

• pieskaroties inficētās personas ķermenim, piemēram skūpstoties, apskaujoties;

• sasveicinoties un pēc tam nenomazgājot rokas, pieskaroties sejas zonai (mutei, acīm vai degunam); 

• pieskaroties virsmām vai priekšmetiem, piemēram, durvju rokturiem, kam ir pieskārusies inficētā perso-

na un pēc tam nenomazgājot rokas; 

• pieskaroties priekšmetiem, kuriem pats iepriekš pieskāries ar nenomazgātām rokām, piem., mobilajam 

telefonam, planšetēm u.c.

 Tādēļ aicinām ņemt vērā rekomendācijas bērnu personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievēroša-

nai:

1. pēc iespējas mazāk apmeklēt sabiedriskas vietas (ēstuves, pasākumus, veikalus); 

2. bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms 

ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma; 

3. ja nav iespējas nomazgāt rokas – ieteicams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas 

līdzekļiem;

4. atcerēties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas varbūt arī piesārņotas ar vīrusiem un 

baktērijām, tādēļ ieteicams regulāri tās tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus;

5. izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām;

6. izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi, ieteicama 

vismaz divu metru distances ievērošana;

7. klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas 

izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas;

8. pēc iespējas biežāk mazgāt ikdienā nēsājamās drēbes, izmantojot mazgāšanas līdzekļus;

9. katru dienu veikt rotaļlietu mitro tīrīšanu vai mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus, tādēļ 

karantīnas noteiktajā laika periodā mīkstās rotaļlietas neņemt līdzi, dodoties ārpus mājām; 

10. regulāri tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, izmantojot 

sadzīvē lietojamus dezinfekcijas līdzekļus; 

11. regulāri tīrīt un vēdināt telpas. 

Neskatoties uz bailēm, satraukumu, paniku, mēs varam šo laiku pavadīt lietderīgi- spēlējoties, izrunā-

joties, iepazīstoties, jauki pavadot laiku ar ģimeni, par ko ikdienas laikā, mirkļa skrējienā - mums nav 

izdevies pagūt. Būsim pozitīvi ☺ Lai veselība mums visiem! Sargāsim sevi un savus tuviniekus. 

Ar cieņu, iestādes māsa Saiva!
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Covid-19 infekcijas ierosinātājs izplatās tieša kontakta ceļā ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai 

personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšme-

tiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Piemēram, inficēšanās ar COVID-19 infekciju var notikt: 

• atrodoties mazāk nekā 2 metru attālumā no inficētas personas, kura runā, klepo vai šķauda;

• pieskaroties inficētās personas ķermenim, piemēram skūpstoties, apskaujoties;

• sasveicinoties un pēc tam nenomazgājot rokas, pieskaroties sejas zonai (mutei, acīm vai degunam); 

• pieskaroties virsmām vai priekšmetiem, piemēram, durvju rokturiem, kam ir pieskārusies inficētā perso-

na un pēc tam nenomazgājot rokas; 

• pieskaroties priekšmetiem, kuriem pats iepriekš pieskāries ar nenomazgātām rokām, piem., mobilajam 

telefonam, planšetēm u.c.

 Tādēļ aicinām ņemt vērā rekomendācijas bērnu personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievēroša-

nai:

1. pēc iespējas mazāk apmeklēt sabiedriskas vietas (ēstuves, pasākumus, veikalus); 

2. bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms 

ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma; 

3. ja nav iespējas nomazgāt rokas – ieteicams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas 

līdzekļiem;

4. atcerēties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas varbūt arī piesārņotas ar vīrusiem un 

baktērijām, tādēļ ieteicams regulāri tās tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus;

5. izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām;

6. izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi, ieteicama 

vismaz divu metru distances ievērošana;

7. klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas 

izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas;

8. pēc iespējas biežāk mazgāt ikdienā nēsājamās drēbes, izmantojot mazgāšanas līdzekļus;

9. katru dienu veikt rotaļlietu mitro tīrīšanu vai mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus, tādēļ 

karantīnas noteiktajā laika periodā mīkstās rotaļlietas neņemt līdzi, dodoties ārpus mājām; 

10. regulāri tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, izmantojot 

sadzīvē lietojamus dezinfekcijas līdzekļus; 

11. regulāri tīrīt un vēdināt telpas. 

Neskatoties uz bailēm, satraukumu, paniku, mēs varam šo laiku pavadīt lietderīgi- spēlējoties, izrunā-

joties, iepazīstoties, jauki pavadot laiku ar ģimeni, par ko ikdienas laikā, mirkļa skrējienā - mums nav 

izdevies pagūt. Būsim pozitīvi ☺ Lai veselība mums visiem! Sargāsim sevi un savus tuviniekus. 

Ar cieņu, iestādes māsa Saiva!
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Purvciema mazulīši februārī gandrīz visi paspēja atpūsties mājās, jo bija sākusies lielā slimošana. Tā kā grupā visi 
draugi bija apslimuši un dārziņā ieradās vien Leons un Karlīna, viņiem bija lieliska iespēja doties līdzi lielajai grupai uz 
Latvijas Dabas muzeju!!
Tērpjoties rozā un greznojoties ar sirsniņām, meiteņu kompānijā tika nosvinēta arī Sirsniņdiena, kur bija iespēja vērot 
lielāko bērnu uzstāšanos popielā un kārtīgi izdejoties diskotēkā!
Februārī kopīgi arī iepazināmies un izzinājām dažādas profesijas!

Februāris
Purvciema Bebīšos

Februāra mēnesī Bebuku grupu piemeklēja veselības izturības pārbaudījums.
Februāris Bebē tradicionāli ir labestības un līdzcietības mēnesis. Šogad labās sirsniņas nedēļās vecāki tika aicināti 
ziedot dāvanas bērniem no trūcīgām ģimenēm. Bebuki gatavoja apsveikumus, ko pievienot dāvanām. Paldies visiem 
Bebuku vecākiem, kas atbalstīja šo akciju. Šī bija reize, kad varēja arī ar bērniem pārrunāt to, ka dzīvē ne visiem ir 
pietiekošs materiālais nodrošinājums, lai sagādātu visu, kas bērniem vajadzīgs.
Svētā Valentīna dienā 14. februārī Bebuki modes skatē demonstrēja savus tērpus un kopā ar Bebēniem paballējās 
sirsniņsvētkos.
Mēnesis bija veltīts emociju iepazīšanai, lai varētu saprast savas sajūtas un emociju izpausmēs neaizskart citus.

Februāris
Purvciema Bebukos
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Februāris
Purvciema Bebēnos

Februārī, noslēdzot dzīvnieku tēmas izziņu, devāmies uz Latvijas Dabas muzeju. Sirsniņdienu, kā ierasts, svinējām 
sirsnīgā modes skatē,modes skates dienu pavadot kopā ar Bebuku grupu. Šī gada tēma bija ''Mans mīļākais tērps''
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Februāris
Purvciema Bebēs

Februārī svinējām visu mīlētāju, labo draugu un draudzības dienu. Bebes savā grupā to svinēja citādāk kā ierasts, 
sarīkojām pirmo PoPielu. Bērni paši izvēlējās dziesmas vai muzikālus priekšnesumus, kurus iestudēt un demonstrēt 
grupas biedriem. Bijām paši veidojuši dekorācijas, tērpus, numurējām skatītāju sēdvietas un rindas. Bija aktīva 
gatavošanās nedēļas garumā.
Februārī devāmies kārtējā mācību ekskursijā ārpus Bebes. Devāmies uz Latvijas Dabas muzeju, tur pārbaudījām 
apgūtās zināšanas par Latvijas un Pasaules dzīvniekiem. Apskatījām arī citas ekspozīcijas, visvairāk Bebes sajūsminājās 
par saules sistēmu, iežiem, ko mēdzam saukt par kristāliem un kosmosu.
Februārī norisinājās arī Bebes Balsis. Jutām līdzi mūsu pusfinālistēm - Katrīnai Paulai, Evai Martai, Madarai Dārtai, Leilai 
un Gabriellai. Apsveicam finālistes - Evu, Leilu un Madaru Dārtu ar kāpšanu uz lielās Bebes balss skatuves.
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Februāra pirmajā pusē ar Bebukiem daudz runājām par dažādām profesijām. Iejutāmies gan mākslinieka, gan dārznie-
ka profesiju lomās. Bērni paši iestādīja savus pirmos sīpolus, cītīgi un rūpīgi tos kopa, lai tie varētu izaugt, kā arī pētīja 
un vēroja tos. Otro februāra pusi veltījām emociju tēmai. Šajā mēnesī Bebukiem bija iespēja vērot arī Rikko leļļu izrādi 
par Sniegavīra sirdi, kā arī grupiņā tika svinēta Draudzības diena.

Februāris
 Pārdaugavas Bebukos

www.bebe.lv BeBelv bērnudārzs BeBe.lv_bernudarzsBeBe.lv bērnudārzsSeko jaunumiem!

Iepriekšējā mēneša pasākumi



Februāris
Pārdaugavas Bebēs

Februāris Bebes Trijādībā ir bijis patiesi notikumiem bagāts un piepildīts. 
Jaunas sporta nodarbības, iepazīstam profesijas, cepam cepumus, piedalāmies konkursos, iesaistāmies labdarbībā un 
skatāmies teātra izrādi, bet par visu pēc kārtas. 
Tātad, pavisam liels jaunums Bebēs ir jautrās un enerģiskās „Zumbīno nodarbības“, kuras bērni gaidīja jau sen un 
beidzot tas ir noticis. Bērni laimīgi, priecīgi un izdejojušies katru otrdienas pēcpusdienu sagaidīja savus vecākus un 
nākamajā rītā audzinātājai jautāja, kad būs nākamā nodarbība un stāstīja, ka arī mājās mācoties zumbīno dejas. 
Lieliski , vai ne?! :)) 
Aktuālākā tēma šajā mēnesī bija profesijas. Bērni visu mēnesi runāja par dažādām profesijām, bet pats lielākais 
notikums bija diena, kad katrs bērns ieradās uz bērnu dārzu savā nākotnes profesijas tēlā un pastāstīja par to kas 
viņš vēlētos būt , kad izaugs liels. Tāpat bērni pastāstīja to, ko zina par šo profesiju un to kādas īpašības ir 
nepieciešams izkopt un attīstīt, lai būtu policists, baleta dejotāja, karavīrs vai cits profesijas pārstāvis. Noslēdzot šo 
tēmu, tika izveidota foto galerija „Es gribētu būt ...“ . 
Protams, viens no gaidītākajiem notikumiem bija „Bebes balss pusfināls“. Jāatzīst, ka Trijādības Bebes patiesi ir lieli 
malači. Katrs, kurš piedalījās, ir pelnījis medaļu par drosmi, centību un uzdrīkstēšanos stāties žūrijas priekšā. Katrs 

Februāris Bebēnu grupā pieklauvēja, mācot iepazīt un atpazīt dažādas emocijas, kuras mēs katrs sevī meklējām no rīta 
un dienas gaitā, meklējot risinājumus, kā uzlabot garastāvokli sev vai draugam. Mīlestības, draudzības un prieka pilnu 
dienu mums dāvāja sirsniņdiena, kuru mēs sagaidījām mīlestības krāsā - sarkanajā. Februāris ir arī profesiju mēnesis, 
tas ļāva mums kļūt par pārdevēju, ārstu, dārznieku un citu profesiju pārstāvjiem. Īpaši aizrāva tirgošanās veikalā un 
naudas skaitīšana. Lai gan dažbrīd cenas bija pārlieku augstas, pircēju veikalā netrūka. Paldies vecākiem par atsaucī-
bu, atnesot dažādus preču iepakojumus. Ar mainīgām sapņu profesijām noslēdzām februāri un gaidām izaugam mūsu 
lociņu ražu. Īpaši svarīgs šis mēnesis bija Tomasam, Kristeram un Terēzei - lepojamies par jūsu drosmi, uzstājoties 
Bebes balsīs. Terēzītei vēlam veiksmi finālā.

Februāris
Pārdaugavas Bebēnos

priekšnesums bija ar kaut ko īpašs, jo katrs Bebes bērns ir neatkārtojams, vienreizējs un lielisks!! Apsveicam 
Kasparu, Alisi, Binniju, Kati, Jūliju un Loti – šie bērni tika izvirzīti finālam, kuru ar nepacietību gaidām. 
Nevar aizmirst arī „sirsniņdienu“. Dienu, kad runājām par to, kas ir mīlestība, ko nozīmē mīlēt un kas notiktu, 
ja mīlestības nebūtu. Šajā dienā cepām sirsniņcepumus, katrā cepumiņā ielikām īpaši lielu mīlestību un labas 
domas. Katrs bērns uzzīmēja to, kas, viņprāt, ir mīlestība un pastāstīja par to audzinātājai, auklītei un saviem 
grupas biedriem. Noslēdzot mīlestības dienu, tika izveidota izstāde ar nosaukumu “Mīlestība ir .. “. Tāpat bērni 
tika aicināti iesaistīties labdarības akcijā “No manas sirsniņas Tavai”,  atnesot dāvaniņas bērniem, kuriem tās 
būtu īpaši vajadzīgas. 
Nedrīkst aizmirst pieminēt arī to, ka šajā mēnesī bērni skatījās īpaši sirsnīgu teātra izrādi, kuras laikā paglābām 
sniegavīru no izkušanas, sasildot viens otra un sniegavīra sirsniņu :) 
Šajā laikā novēlam arī katrā ģimenē īpaši daudz mīlestības, draudzības un mieru katra sirsniņā. 

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Februāris Bebes Trijādībā ir bijis patiesi notikumiem bagāts un piepildīts. 
Jaunas sporta nodarbības, iepazīstam profesijas, cepam cepumus, piedalāmies konkursos, iesaistāmies labdarbībā un 
skatāmies teātra izrādi, bet par visu pēc kārtas. 
Tātad, pavisam liels jaunums Bebēs ir jautrās un enerģiskās „Zumbīno nodarbības“, kuras bērni gaidīja jau sen un 
beidzot tas ir noticis. Bērni laimīgi, priecīgi un izdejojušies katru otrdienas pēcpusdienu sagaidīja savus vecākus un 
nākamajā rītā audzinātājai jautāja, kad būs nākamā nodarbība un stāstīja, ka arī mājās mācoties zumbīno dejas. 
Lieliski , vai ne?! :)) 
Aktuālākā tēma šajā mēnesī bija profesijas. Bērni visu mēnesi runāja par dažādām profesijām, bet pats lielākais 
notikums bija diena, kad katrs bērns ieradās uz bērnu dārzu savā nākotnes profesijas tēlā un pastāstīja par to kas 
viņš vēlētos būt , kad izaugs liels. Tāpat bērni pastāstīja to, ko zina par šo profesiju un to kādas īpašības ir 
nepieciešams izkopt un attīstīt, lai būtu policists, baleta dejotāja, karavīrs vai cits profesijas pārstāvis. Noslēdzot šo 
tēmu, tika izveidota foto galerija „Es gribētu būt ...“ . 
Protams, viens no gaidītākajiem notikumiem bija „Bebes balss pusfināls“. Jāatzīst, ka Trijādības Bebes patiesi ir lieli 
malači. Katrs, kurš piedalījās, ir pelnījis medaļu par drosmi, centību un uzdrīkstēšanos stāties žūrijas priekšā. Katrs 

Februāris
Ziepniekkalna Bebēni

Februāris BeBēnos bija notikumu piepildīts. 14.februārī svinējām Valentīndienu. Šī izvērtās interesanta diena, jo ikdie-
na bija ārpus ierastā. Ēdām gardumus, mūzikas pavadījumā dejojām un spēlējām rotaļas. Tad, protams, gatavojāmies 
“BeBe balsis” pusfinālam. No mūsu grupas tika nominēti divi dziedātāji - Jānis un Emīlija, kura dosies arī tālāk uz finālu. 
Cītīgi turējām īkšķus par mūsu dziedātājiem un lepojamies par viņiem.

priekšnesums bija ar kaut ko īpašs, jo katrs Bebes bērns ir neatkārtojams, vienreizējs un lielisks!! Apsveicam 
Kasparu, Alisi, Binniju, Kati, Jūliju un Loti – šie bērni tika izvirzīti finālam, kuru ar nepacietību gaidām. 
Nevar aizmirst arī „sirsniņdienu“. Dienu, kad runājām par to, kas ir mīlestība, ko nozīmē mīlēt un kas notiktu, 
ja mīlestības nebūtu. Šajā dienā cepām sirsniņcepumus, katrā cepumiņā ielikām īpaši lielu mīlestību un labas 
domas. Katrs bērns uzzīmēja to, kas, viņprāt, ir mīlestība un pastāstīja par to audzinātājai, auklītei un saviem 
grupas biedriem. Noslēdzot mīlestības dienu, tika izveidota izstāde ar nosaukumu “Mīlestība ir .. “. Tāpat bērni 
tika aicināti iesaistīties labdarības akcijā “No manas sirsniņas Tavai”,  atnesot dāvaniņas bērniem, kuriem tās 
būtu īpaši vajadzīgas. 
Nedrīkst aizmirst pieminēt arī to, ka šajā mēnesī bērni skatījās īpaši sirsnīgu teātra izrādi, kuras laikā paglābām 
sniegavīru no izkušanas, sasildot viens otra un sniegavīra sirsniņu :) 
Šajā laikā novēlam arī katrā ģimenē īpaši daudz mīlestības, draudzības un mieru katra sirsniņā. 

Iepriekšējā mēneša pasākumi

www.bebe.lv BeBelv bērnudārzs BeBe.lv_bernudarzsBeBe.lv bērnudārzsSeko jaunumiem!



Februāris
Ziepniekkalna Bebes

Ziepniekkalna BeBes februārī
Februāra mēnesī BeBes iepazinās ar dažādām profesijām un emocijām. Noskaidrojām, ko darbā dara mamma un tētis, 
kā arī bērni paši pastāstīja par savu sapņu profesiju. Lai vairāk iepazītu saprastu dažādo profesiju darbu, centāmies 
tajās iejusties. Tika noskaidrots, ka grupas populārākā profesija ir frizieris.
Februāra otrajā pusē BeBes iepazina emocijas pētīja grimases. Emocijas tika iepazītas caur spēlēm, krāsām un darbo-
joties ar rokdarbiem. BeBēm ļoti patika emociju “mēmais šovs”, kur katram bērnam bija jāparāda emocija un pārējiem 
tā jāuzmin. Pēdējā nedēļā BeBes saņēma smaidīgās uzlīmes un mazu gardumiņu.
BeBes februārī ne tikai čakli darbojās, bet arī apmeklēja sirsnīgu pasākumu “BeBes balsis 2020”, kur atbalstīja savus 
grupas biedrus un labdarības akcijas “Labās sirsniņas” ietvaros bērni kopā ar vecākiem gatavoja dāvaniņas.
Paldies Timura, Ralfa un Skarletas vecākiem par līdzdalību akcijā un sarūpētajām dāvanām.

ˇ
TOP centīgākais decembrisIepriekšējā mēneša pasākumi
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Polīna
Kaspars
Gabriels

Alise

Odrija
Reinis
Ance

Pārdaugavas
  BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

03.02.2020 Keita Bērziņa
10.02.2020 Aleksanders

17.02.2020 Lenda
24.02.2020 Paula

Karlīna – vienmēr gatava palīdzēt gan 
auklītei, gan audzinātājai. Cītīga uz grupas 

darbiem un patstāvīga uz ģērbšanos.
2. Emīlija – mīļa un cītīga uz draugu 

sagaidīšanu rītos. Grupas biedri tiek sagaidīti 
ar ciešu apskāvienu

3. Viktorija – centīga, rūpīga un pieklājīga. 
Visu vienmēr ir iespējams sarunāt. Ļoti 

pastāvīga

Olivers - kā cītīgs mantu kārtotājs un 
kārtības uzraugs

Katrīna - kā smaidīgākā meitenīte, kurai 
ļoti veiksmīgi izdodas iepriecināt arī citus 

grupas bērnus
Dārta - par veiksmīgu un ātru pāriešanu 

tikai uz biksītēm.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Ziepniekkalns
Bebēnu grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

Lizete - Lizete spilventiņu ieguva par 
patiesi labu un priekšzīmīgu uzvedību 

ekskursijas laikā un izteiktu centību visas 
nedēļas garumā

Marsels - Marsels Bebes grupā ir bijis 
neatņemams prieka nesējs, pozitīvs 

jebkurā situācijā, atjautīgs un gudrs īsts 
prieka lādiņš.

Eva - par centību, zināšanu nodošanu 
visiem grupas bērniem, jo „sveci zem pūra 
netur”. Visiem grupas biedriem stāsta, ko 

jaunu uzzinājusi, apguvusi.
Keita - mūsu grupas pirmā 

septiņgadniece! Katrā darbiņā ar sirdi un 
dvēseli, apzinīga, čakla un bezgala 

sirsnīga.

Olīvija - par lielisku centību uzvedības 
uzlabošanā.

Dominika - par nopietnu pieeju grupas 
noteikumu ievērošanā un aicināšanu 
pievienoties draugus, rādot savu labo 

piemēru.
Pie Aleksa labo darbu spilventiņš šajā 

mēnesī nonāca divas reizes, jo gan grupas 
pedagogs, gan aizvietotājpedagogs uzskata, 

ka Aleksim ir visātrākā reakcija mantu 
kārtošanā, pat noliek vietā mantas, kuras 
nav ņēmis, ļoti izpalīdzīgs. Alekss ir ļoti 
pašpārliecināts un drosmīgs. Interesanti, 

kad bērniem jautā, kuram šonedēļ 
pienāktos spilventiņš, visi godprātīgi 

norādīja uz kādu citu no bērniem, vienīgais 
Alekss bija pārliecināts par sevi, ka ir pats 

pelnījis iegūt spilventiņu.

Purvciems BeBes
grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

07.02.2020. Adrians par iejūtīgu attieksmi 
pret grupas biedriem.

14.02.2020. Taisija par aktīvo darbību grupas 
norisēs.

21.02.2020. Estere par fantastisko atraktivitāti 
un dziedājumu konkursā “Bebes Balsīs”.

28. 02.2020. Raivis par labiem centieniem 
runāšanā.

Purvciems
BeBuku grupiņa

Valters - nemanot pieauga un ļoti atvērās 
nodarbībās un burtu pasaulītē.

So�ja M. - mazais, centīgais grupas 
gariņš, lielākā auklītes palīdze.

Kristers - puika, kurš uzrakstīja skolotājai 
atbildi savā dienasgrāmatā, atbalstīja savu 
draugu grūtā brīdī un katru rītu palīdz 

ienākt grupā bērniem, kuriem grūti 
atvadīties no mammas.

Līva - meitene ar sapņu profesiju - 
princese.

MĒNEŠA CENTĪGĀKIE
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Ziepniekkalns BeBes grupa 
Miķelis sēž dusmīgs.

Lenda Miķelim: “Nevajag dusmoties, savādāk uz 
pieres būs krunkas!”

Miķelis taisa papīra naudiņas un nāk pie 
audzinātājas.

Miķelis: “Ņem, audzinātāj, tev 100 naudiņas par to, 
ka tu mūs audzini!”

Ziepniekkalna Bebēni grupa 
Runājot par emocijām, bērniem vaicāju, kad var 
justies dusmīgs. Kristiāns man atbild: “Tad, kad 

audzinātāja man neklausa. “
Pārdaugavas BeBes grupa

Binnija atnesusi konfektes labdarībai.
Olivers jautā: “Kam tās končas?“

Audzinātāja: „Tās ir labdarībai! Zini kas ir 
labdarība?“

Olivers: „Āāā, tas Jums audzinātājām?” 

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Amēlija, ēdot ledeni: "Man garšo siekalas 

no končām."

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
- Meitenes, cik skaistu māju jūs 
uzcēlāt! Kas ir šis pa vidu mājā?

Anete A. - Nu, audzinātāja! Tas tak ir 
kamīls, lai ir silti istabā.

Purvciems BeBuku grupiņa
Violeta neklausa audzinātāju. Audzinātāja saka: 

“Violeta, es kļūšu dusmīga.”
Olivers to dzirdot jautā: "Kāpēc tu būsi 

dusmīga?"

MĒNEŠA JOKI

🐛🐟🐇

🐛🐟🐇

🐛🐟🐇

🐛🐟🐇
🐛🐟🐇

🐛🐟🐇

Purvciems BeBes grupiņa
Madara: „Zini, es 12:30 būšu mazliet lielāka, jo tas 

ir mans piedzimšanas laiks!”
Alekss Undīnei: „Es Tevi vairs nesaukšu par 

Katrīnu Paulu Rutku, jo man jau prātiņš tīrs. 
Mamma man viņu iztīrīja.”

Undīne: ”Kā?”
Alekss: ”Ar lupatu!!!”

Purvciems Bebīšu grupiņa
Valentīndienas pēcpusdienā bērni veido 
tumsā spīdošas rokassprādzes. Karlīna 

satraukusies, vai visi tiks pie rokassprādzēm: 
‘’Sāriņš (Sāra) arī grib!’’

Purvciems BeBēnu grupiņa
Suzanna: ''Nekādu muļķību nav man galvā! Tikai 

smadzenes un galvaskauss!''

Apgūstot burtus, meklējam katram vizuālu 
salīdzinājumu.

Emma, stāstot par burtu, izteiksmīgi saka: ''Tas 
burts izskatās kā īsta zirga pakaļa! ''

Signe: ''Tā nevajadzētu teikt, izdomā citu 
salīdzinājumu!''

Emma vēl sparīgāk velk ar pirkstu gaisā burtu: 
''Nu skaties! Pilnīgi kā zirga pakaļa!'' (pakavs)

Emma: ''Mana ome ir ļoti gudra, viņa visu ko 
māca. Viņa ir gudrā pūce!''

Hey, BeBe pielāgojas apstākļiem un vēlas, lai mūsu BeBes 
bērni neskumst mājās un turpina attīstīties, tāpēc aicinām 

Tevi pievienoties BeBe Talantu Skolas pulciņiem!!!

Šajā laika posmā, kad esam mājās, Talantu skola piedāvā 
tikties ar saviem pedagogiem tiešsaitē. 

Tev ir iespēja 1 x nedēļā piedalīties
Logoritmikas un Zumbino nodarbībās!

Tiešsaistes

Nodarbības

Talantu Skolā!

Sīkāks info: talantuskola@bebe.lv

vai zvanot tālr. 27044040

OnLine

Zumbino 
Logoritmika

TALANTU SKOLA
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Sveiki! 
Tuk – tuk. Vai dzirdēji? Pavasaris tepat aiz stūra klāt. Mums pavasaris saistās ar lielo koncertu, lielo skatuvi. Mazie dziedātāji, 
dejotāji, zumbotāji – visi satraukti gatavojāmies lielajam pasākumam. Tā ir sanācis, ka šis pavasaris pieklauvēja ar lielām 
pārmaiņām mums visiem. Arī mūsu talantiem šoreiz būs izmaiņas un lielajam koncertam mazliet jāuzgaida. 
Es ticu, ka šī mazā pauzīte mums nāks par labu. Daudz neļausim Jums atpūsties, varēsiet mūsu nodarbībām pievienoties tiešsaistē. 
Tā būs iespēja ne tikai satikt savu nodarbību pedagogu, radoši darboties attālināti, bet uz mirkli satikt  savus draugus.
Izmanto iespēju un pievienojies mums.

Šajā sezonā, savu aktīvo darbiņu veic Mākslas studija ar pedagogu Signi. Purvciema talantiem ir iespēja katru nedēļu izpausties 
Signes radošajā studijā. Kā māksliniekiem līdz šim veicies, pastāstīs Signe: 

Mākslas studijā, apgūstam un paplašinām redzesloku daudzās jaunās tehnikās. 
Gleznojam, aplicējam, arī veidojam gan no reālas uzskates gan fantazējam un prātojam kopā, par savos darbos attēloto. Mākslas 
studijā bērniem ļoti patīk apvienot dažādas tehnikas viena darba izveidē, piemēram, aplicēt un gleznot, akvareļu gleznojumu 
papildināt ar košiem grafiskiem elementiem.
Darbojoties daudz pļāpājam, spriežam un secinām. Katru darbu nodarbības izskaņā, kā īsti mākslinieki, apskatam savu darbu  pa 
gabalu, lai novērtētu kopskatu vai nav nepieciešami vēl pēdējie otu triepieni, akcenti. 
Mākslas studijā bērni mierīgā gaisotnē eksperimentē ar dažādiem vizuālās izteiksmes līdzekļiem, kā arī apgūst krāsu jaukšanas un 
kompozīcijas pamatus.

Hei-Hei!!!

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

Balets: 
• Trijādības ielā - Karlīna
• Ieriķu ielā - Keita

Vokālā studija: 
• Ieriķu ielā: Sandija
• Trijādības ielā: Emīls un Lote
• Zaļenieku ielā: Jānis

Burtiņu skolā: 
• Ieriķu ielā: Eva Marta
• Trijādības ielā: Bogdans

Logoritmika: 
• Ieriķu ielā: Alekss
• Trijādības ielā:  Līva
• Zaļenieku ielā: Renārs

Mākslas studija:  
• Ieriķu ielā: Olīvija

Latviešu valodas
apguves studija:
• Ieriķu ielā: Lilia

Angļu valoda: 
• Ieriķu ielā: Madara Dārta
• Trijādības ielā:  Jūlija

Talantu skolas

centīgākie februārī:

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

Trijādības ielas  BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
• Ieva ar mammīti

TALANTU SKOLA

TALANTU SKOLA
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