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Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv

Informatīvais izdevums vecākiem

Augsim kopā
sirsnīgi!

e-avīze

BeBelv e-avīze iznāk reizi mēnesī

VADĪTĀJAS SLEJA

Šķiet, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ar nepacietību gaida pavasari! Tikko parādās
saulīte šķiet, ka ir jūtama jau pavasara smarža!
Man šajā gadā pavasari nav grūti gaidīt, jo februārī lielu pozitīvisma devu sniedza
dziedošie BeBes audzēkņi. Februāra beigās norisinājās ‘’BeBes balsis’’ pusfināli!
Katru pusfināla daļu pavadīju ar smaidu, jo bērni ir tik talantīgi un tik atraktīvi.
Pārstāvēt žūriju ir ļoti grūti! Katrs vērtējums jāpārdomā ļoti rūpīgi, jo ir žēl aizvainot kādu mazo
sirsniņu. Pirms katra priekšnesuma es biju satraukusies tikpat ļoti kā bērni!
Prieks, ka dzimst mazas zvaigznītes! Prieks, ka bērni saprot, ka, lai sasniegtu labu rezultātu, ir
jācenšas un jāstrādā! Un vēl lielāks prieks, ka līdz ar bērniem tik rūpīgi un tik ļoti cenšas arī mūzikas
skolotāja Laura!
Vēlos personīgi pateikties mūsu atbalstītājiem.

Mans Ponijs

Paldies, ka Latvijā ir uzņēmumi, kuri labprāt atbalsta mazos talantus, jo, iespējams, pēc daudziem
gadiem, šie mazie mākslinieki pārstāvēs Latviju kādā starptautiskā konkursā!!!
Novēlu veiksmi visiem māksliniekiem un lūdzu vecākus atbalstīt viņus!
Vadītāja Rita Stikāne
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JUBILĀRI
3. aprīlis
Saiva Ozola
medmāsa
5. marts
Katrīna Avota
pedagogs Purvciems
9. marts
Olga Zamberga
pedagogs Pārdaugava

2. aprīlis
Egija Posse – Apsīte
metodiķis,
vadītājas vietniece

Sirsnīgi sveicieni vienam no mūsu šī gada stārķa atnestajiem
bēbīšiem un viņa vecākiem!
Sveicam mazo Rūtiņu ar nākšanu pasaulē! Novēlam Rūtiņai
veselību, bet viņas vecākiem - audzinātājai Sanitai Ābeltiņai
un tētim Zigmāram - pacietību! Un lielajai māšelei Martai –
lai nekad nepietrūkst padomiņa, ko dot māsiņai!

6. aprīlis
Ļubova Brahmane
Pārdaugava
auklīte

Mazais pērļu gliemezīt,
Vai tu vari pasacīt,
Kāpēc balss, kas naktī skan,
Ir tik ļoti mīļa man.
Nez no kurienes uzradies tasKlēpī ievēlies kamolīts mazs.
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM
JAUNUMS! FILIĀLES VECĀKIE!
ATGĀDINĀM, KA 1. MARTĀ DARBU UZSĀK FILIĀLES VECĀKIE PEDAGOGI!
Purvciems
SIGNE BEĀTE PLĀCE

Pārdaugava
Madara Plinta

Ziepniekkalns
Ieva Kaktiņa
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METODIĶES ZIŅAS
SVEIKI PAVASARĪ! JĀ, JAU PAVASARĪ! NU JAU AIZ LOGA DZIRD DZIEDAM PUTNUS, DIENAS IR
DAUDZ GARĀKAS UN GAIŠĀKAS, KAS PRIECĒ ARĪ MŪS VISUS BEBĒ! VAI JŪS JAU TO JŪTAT?
Bet vēl nedaudz atskatīsimies uz februāri. Jau iepriekšējā avīzītē rakstīju par februāra sākumu. Tādēļ šoreiz
pastāstīšu par februāra izskaņu.
Februāris mums ir attieksmju mēnesis,kad bērniem cenšamies rosināt, aizskart visu empātiju. Tad bērni
aizdomājas par vērtībām un to, kā jūtas tuvākie un ne tik tuvie cilvēki. Jau runājot par profesijām bērni
aizdomājas un iejūtas citu cilvēku lomās. Arī pucēšanās nedēļā bērni iepazīst kultūru, saprot, kādēļ svētkos ir
jāsapucējas, un kādēļ jārūpējas par sava apģērba tīrību un kārtību. Iemācās pateikt viens otram labus vārdus
un komplimentus ikdienā.
Labās sirsniņas nedēļas ietvaros audzinātājas īpaši
pievērš bērnu uzmanību labu darbiņu veikšanai. Mūsu
šīs nedēļas sauklis ir “No sirsniņas sirsniņai”! Uzsākām
akciju, kuras ietvaros visi varēja ziedot dāvaniņas
trūcīgām ģimenēm. Paldies visiem par atsaucību. Īpaši
liels paldies Ziepniekkalna filiālei, kura tiešām ziedoja
daudz dāvaniņu! Sirdi pārņēma ārkārtīgi liels prieks,
gandarījums un mīlestība, kad vedu uz “Labdarības
lapu” visas saziedotās dāvaniņas. Visas tik skaisti
sasaiņotas un saturs pārdomāts un bagātīgs.
Mēs visi kopā izdarījām ārkārtīgi sirsnīgu, labu un
lietderīgu darbu. Dāvaniņu skaits, ko noziedojām bija ~70. Tas nozīmē, ka 70 bērniņi tiks iepriecināti, un
viņu ikdienu mēs spējām padarīt košāku, priecīgāku un laimīgāku! Bet ieguva arī mūsu Bebes bērni, kas
noziedoja un lepni nesa uz bērnudārziņu savu sasaiņoto dāvaniņu un zināja, ka šī dāvaniņa tiks kādam, kam
tā ļoti nepieciešama. Mūsu Bebes bērni juta, cik laba ir dāvināšana, un to, ka ir bērniņi, kam netiek tik daudz!
No sirsniņas sirsniņai..
Februāri noslēdzām ar rotaļlietu stāstu! Jautri, rotaļīgi un apzinīgi pagāja šī nedēļa, jo bērni mācījās zināšanas
par to, kas viņiem ir tik mīļš un īpašs. Tajā pašā laikā iemācījās saudzēt un rūpēties par savām rotaļlietām.
Paldies visiem, kuri piedalījās izstādes veidošanā un atnesa uz bērnudārzu mājās kopīgiem spēkiem ar bērnu
gatavotu mūzikas instrumentu. Kādas Jums, vecāki, ir kolosālas idejas! Klavieres no kartona kastēm, ģitāras
no papīra, un visādi grabulīši no visdažādākajiem materiāliem! Tik lieliskas izstādes varēja vērot dažās
grupās.
Arī šajā mēnesī atklāto nodarbību rādīja audzinātāja Madara no Pārdaugavas Bebēnu grupas. Madara sevi
parādīja ļoti labi. Profesionāli, radoši un interesanti. Bērni Madaras nodarbībās iegūst ļoti daudz - gan
zināšanas tiek nostiprinātas un iegūtas jaunas gudrības, gan bērni savas spējas un prasmes var pārbaudīt
radošajā darbiņā un didaktiskajās spēlēs. Madaras nodarbības tēma bija apģērbs un bērni nodarbībā attīstīja
savas prasmes matemātikā un aplicēšanā. Nodarbība bija ļoti pārdomāta un viss bija secīgs un tematisks.
Paldies Madara par tik lielisku nodarbību!
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MŪSU FEBRUĀRIS
Februārī Pārdaugavas filiālē notika ugunsdrošības apmācības. Bērniem bija jāspēj ātri saģērbties un saprast,
kā rīkoties, ja sāk skanēt sirēna. Viss noritēja veiksmīgi un ātri. Audzinātājas un auklītes noklausījās lekciju
par ugunsdrošību un to, kā jārīkojas nelaimes gadījumā. Arī Purvciemā un Ziepniekkalnā martā notiks šīs
apmācības.
Un ļoti svarīgs pasākums martā bija Bebes Balss pusfinālu koncerti! Cik tie ir jauki, skanīgi un krāšņi
koncerti! Bērni bija sagatavojušies lieliski! Mazliet sabijušies, bet ar lielu prieku visi devās uz skatuves un
parādīja sevi kā lielus māksliniekus! Solisti sniedza ļoti skaitu un pavasarīgus koncertu, savukārt, pārējie
grupas draugi vēroja koncertus un turēja īkšķus par saviem biedriem. Paldies mūzikas skolotājai Laurai
Auniņai par fantastisko darbu un vecākiem, kuri parūpējās, lai bērni ir sapucēti un prot dziesmas vārdus!
Tāpat šajā mēnesī pie mums viesojās D. Rijnieks ar savu skanīgo un vienmēr lieliski sagatavoto koncertu.
Bērni ar lielu prieku vienmēr vēro un ņem līdzdalību mākslinieka koncertā.
Savukārt, martā pie mums ciemosies cirks! Jau tagad ar lielu prieku bērni gaida cirku!
Lai mums visiem pavasarīgs un priecīgs marts!

Tēmas martā
Dažādi materiāli, skaņas

Visi putni skaisti dzied
Kas dzīvo ūdenī?
Pavasari gaidot! Instrukcija par drošību
uz ledus un ūdenī.
Augi un puķes!
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FEBRUĀRA PASĀKUMI

Konkurss

Be Bes ba lsis!
Februāra beigās norisinājās ‘’BeBes balsis’’ pusfināli. Katrā filiālē dzima jaunas zvaigznes. Bebēni pārsteidza
žūriju un skatītājus ar brīnišķīgiem priekšnesumiem!
Ziepniekkalna BeBes filiālē dziedāja tikai dāmas! Laikam arī tāpēc tērpi bija tik spilgti un krāšņi! Neskatoties
uz to, ka šis bija pēdējais pusfināls pirms lielā ''BeBes balss'' fināla, žūrija nebija pagursi un ieraudzīja katras
mazās dziedātājas īpašo talantu!
SĀRA KĻAVIŅA un
MADARA ŠILKINA
BeBes dāmiņas

ANETE ĀBELE
Smaidīgākais
dziedātājs

MARTA TREIMANE
Nopietnākais dziedātājs
Tika finālā

MADARA PEIZE
Drosmīgākais
dziedātājs

LUĪZE STIEBRE
Stilīgākais dziedātājs
Tika finālā

SIGNE ĀBELE
Centīgākais dziedātājs

DITA PAZĀNE
Skanīgākais dziedātājs
Tika finālā

Ar skanīgām balstiņām un burvīgiem priekšnesumiem žūriju pārsteidza Pārdaugavas ''BeBes balsis''
dalībnieki!
Žūrija bija tik pārsteigta, ka lielāko daļu dziedātājus izvirzīja dziedāt finālā 8. aprīlī!
Katrs dalībnieks bija cītīgi gatavojis gan kustības, gan skatuves tērpu!
Dziedātāji ne tikai saņēma uzslavas, bet katrs saņēma arī savu īpašo nomināciju:
MATĪSS PLINTA
Draudzīgākie dziedātāji
Labākais Skatuves tērps

RALFS PAVLOVIČS
Draudzīgākie dziedātāji
Labākais Skatuves tērps

KARLĪNA APSĪTE
Kustīgākais dziedātājs

BINNIJA BLŪZMANE
Skanīgākais dziedātājs
Tika finālā

EVELĪNA KRUGLOVA
Saulainākais dziedātājs
Tika finālā

AGATE NIEMIRO
Sirsnīgākais dziedātājs
Tika finālā

ROBERTA KĀRNUPA
Skatuves dīva
Tika finālā

EVELĪNA GRAMOĻINA
Skatuves dāma
Tika finālā

MEGIJA VASIĻONOKA
Centīgākais dziedātājs
Tika finālā

LAURA NIEMIRO
Neparastākais
priekšnesums
Tika finālā

ALEKSANDRS SILIŅŠ
Skanīgākais dziedātājs
Skatuves Džentlmenis
Tika finālā

MIĶELIS BANGA
Nopietnākais dziedātājs
Tika finālā
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FEBRUĀRA PASĀKUMI
Pusfinālā Purvciemā piedalījās 7 dziedātāji. Katram tika piešķirta īpaša nominācija, un tika nolemts, ka četri
dziedātāji 8.aprīlī kāps uz lielās skatuves un dziedās finālā jau lielākam skatītāju lokam!
Pateicoties dziedātājiem Purvciemā, žūrija, neskatoties uz tikko uzsnigušo sniegu, bija saulaini noskaņota un
iedvesmota gaidīt pavasari!!!
SINTIJA PRIEDULĀJA
Nopietnākais dziedātājs

ARTA DREIMANE
Skanīgākais dziedātājs
Tika finālā

POLĪNA KIRILKINA
Dāmiņa
Tika finālā

SOFIJA POPE
Pavasarīgākais dziedātājs
Tika finālā

GABRIELS JANSONS
Precīzākais dziedātājs
Tika finālā

Gabriella Volkova
Drosmīgākais dziedātājs. Jāatzīst tiešām drosmīga, jo patiesībā nebija nemaz
plānojusi dziedāt. Gabriela palīdzēja draudzenei un nodziedāja dziesmiņu viņas
vietā, jo draudzene sabijās un dziedāt atteicās!

Novēlam visiem finālistiem veiksmi! Grūts darbiņš būs mūzikas skolotājai Laurai Auniņai, jo jāpārdomā
katrs priekšnesums un pats galvenais jāgatavo bērni lielajam 8. aprīļa koncertam!
Aicinām visus BeBes audzēkņus un vecākus uz koncertu 8. aprīlī ‘’BeBes balsis’’. Koncerts notiks Ķekavā,
Doles Tautas Namā, plkst.11.00.
Koncertā piedalīsies gan BeBes dziedātāji, gan dejotāji, gan angļu valodas pulciņa dalībnieki!
Būs daudz krāšņu priekšnesumu!
Lūgums dejotāju un dziedātāju vecākiem!
Izturēties ar atbildību un atbalstīt mazos māksliniekus! Lūdzam nenokavēt priekšnesumu un ierasties
koncertā, jo katra uzstāšanās bērniem sniedz neatņemamu pieredzi! Lūdzam pārdomāt priekšnesumu tērpus
un ierasties uz mēģinājumiem un ģenerālmēģinājumiem!
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No katras filiāles tiks izvirzīti 5 – 7 dziedātāji, kuri kāps uz lielās skatuves

un 8.aprīlī dziedās BeBes balsis finālā.

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 Ponijs
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FEBRUĀRA PASĀKUMI

Konkurss

Be Bes ba lsis!
pusfināli no bērnu skatu punkta
ZIEPNIEKKALNS
Rīts iesākās uztraukuma pilns – dāmas vilka savas skaistās kleitas un tērpus un pinām skaistās bizes. Kā jau
konkursā - uztraukums dara savu – ir labāki un ne tik labi rezultāti, bet mēs ļoti lepojamies ar mūsu grupiņas
6 dziedošākajām meitenēm! Galvenais jau pašu prieks par piedalīšanos un skaļie aplausi pēc katras
uzstāšanās!
Sakām paldies Madaras un Sāras vecākiem par gatavošanos Bebes balsīm, saskaņotie tērpi meitenēm ļāva
izskatīties vēl jestrāk kā ikdienā. Abas mazās dāmas ir lielas malaces!
PURVCIEMS
Dipu dapu lācis nāk BeBēnos un Artu aizved līdz "Bebes balss" finālam! Arta ir ļoti liels malacis, ka
nenobijās, un drudzi, kas bija piemeties, pirms kāpšanas uz skatuves, veiksmīgi pārvarēja. Mēs ar tevi, Artuci,
lepojamies!!! Un tiekamies finālā!
22. februārī Bebes zāli piepildīja priecīgs satraukums, skanīgas balstiņas un topošie mākslinieki, jo pie mums
norisinājās BeBes balss pusfināls! Visi Bebes grupas bērni sapulcējās un turēja īkšķus par savām meitenēm Sintiju un Sofiju Gabrielu. Meitenes bija lieliskas! Varējām redzēt, cik liels darbs ir ieguldīts un, cik nopietna
ir attieksme pret uzstāšanos. Ne bez iemesla Sintija ieguva nomināciju - Nopietnākais dalībnieks un Sofija
Gabriela - pavasarīgākais FINĀLISTS! Apsveicam Jūs, meitenes!

Purvciema Bebes

Purvciema Bebēni

Ziepniekalna Bebes
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FEBRUĀRA PASĀKUMI
PĀRDAUGAVA
Šī mēneša viens no lielākajiem un gaidītākajiem pasākumiem, kur mazie bebuki arī varēja atrādīt savus
talantus, bija “BeBes balsis”. Vēlamies paslavēt divus bebuku brašuļus – Ralfu un Matīsu! Puiši uzstājās ar
dziesmiņu par Ezīti. Šie abi brašuļi ir labākie draugi ne tikai uz skatuves, bet arī grupiņas ikdienā un to
pamanīja arī žūrija, kas puišiem piešķīra īpašu nomināciju “Draudzīgākie dziedātāji”! “Bebes balsu” žūrija
bija īpaši vērīga un tāpēc tika piešķirta vēl viena nominācija “Labākais skatuves tērps”, jo mūsu Ralfiņš bija
iejuties īsta ezīša ādā. Cik labi, ka ir tik centīgas mammītes! Esam lepni par tik talantīgiem un drosmīgiem
bebukiem, kurus ne mirkli nepiemeklēja ziemas baciļi!
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LABĀS SIRSNIŅAS NEDĒĻA PURVCIEMĀ
Cik patiesi liels prieks ir par tiem, kuri dod ko citiem, pretī neprasot neko. Šajā gadījumā gribam teikt mīļu
paldies tām ģimenēm, kuras ziedoja dāvaniņas Bebes rīkotājā Labdarības akcijā. PALDIES JUMS!!!
Sakām lielu paldies Megijas Ozolas mammai par sagatavoto dāvaniņu labdarības akcijai. Sniegsim palīdzīgu
roku tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams!
Bebes bērni sagādāja prieciņu citam bērniņam, kuram mazāk paveicies. Gribam teikt lielu un sirsnīgu paldies
Nikolas, Sintijas, Laura, Leivika, Gabriela un Sofijas C. ģimenītēm par akcijas atbalstīšanu. Mēs ar Jums ļoti
lepojamies!
Laikā no 13.- 24. februārim arī bebuki atbalstīja labdarības akciju Labās Sirsniņas ietvaros, kur vecāki
sarūpēja kādu našķīti, mīļmantiņu vai kancelejas preci kādam bērniņam no trūcīgākas ģimenītes. Sakām
lielu paldies Evana un Sandijas ģimenītēm par akcijas atbalstīšanu! Mēs zinām, ka kāds par Jūsu labo sirsniņu
būs pateicīgs un bezgala priecīgs.
LABĀS SIRSNIŅAS NEDĒĻA PĀRDAUGAVĀ
Šīs mēnesis bebukiem ir bijis mīļuma un sirsnības pilns. Labās sirsniņas nedēļas ietvaros mēs mācījāmies
ikdienas steigā viens otru samīļot un pateikt kādu labu vārdu. Lai gan mācāmies to darīt katru dienu - taču šī
nedēļa bija veltīta tikai tam, par ko arī prieks. Vislielākie prieki mazajiem, protams, bija saņemt savu “labās
sirsniņas žetonu”, par kuru katrs mazais bebuks bija sajūsmā.
LABĀS SIRSNIŅAS NEDĒĻA ZIEPNIEKKALNĀ
Februārī bija arī labo sirsniņu darbu nedēļa! Rīta aplīšos pārrunājot ar bērniem, ko varam labu citu labā
izdarīt. Pieaugušie bija nudien pārsteigti, cik prātīgi jau spriež mūsu mazākās sirsniņas un kārtējo reizi
pārliecinājāmies - arī mūsu grupiņā ir pašas mīļākās un plašākās sirdis.
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ar Didzi Rijnieku

DIDŽA RIJNIEKA KONCERTS "BRĪNUMI NOTIEK" PURVCIEMĀ
Brīnumi notika, nudien! Kārtējo reizi pierādījies, ka tieši šis mākslinieks ir tas, kurš bērnus spēj aizraut gan
ar skanīgām dziesmām, gan ar dažādu atribūtu nomaiņu dziesmu laikā, gan kustībām, gan smaidu, gan
prieku. Tika pildīti reāli triki, kas bērniem lika nobrīnīties.
Mākslinieks bērniem mācīja un demonstrēja dažādus pārsteidzošus trikus, kurus arī vēlāk grupā
atcerējāmies. Mākslinieks nelika vilties, bērni un mēs - audzinātājas un auklītes - bijām sajūsmā par burvīgo
un pozitīvisma pilno koncertiņu!
Arī Bebuki sevi pierādīja kā aktīvu, zinošu un atraktīvu grupiņu. Mums izkustēšanās un dziesmas iet pie
sirds.
Ticēsim brīnumiem un tiksimies atkal kaut kad citu reizi!

DIDŽA RIJNIEKA KONCERTS "BRĪNUMI NOTIEK" PĀRDAUGAVĀ
Šajā mēnesī bebukiem bija iespēja apmeklēt D.Rijnieka koncertu. Kā vienmēr mazie bija sajūsmā par šāda
veida pasākumu, no satraukuma vai bailēm nebija ne miņas, pasākums tika izbaudīts no sākuma līdz beigām,
dziedāšana un dejošana līdzi bebukiem jau ir kā ierasta lieta, ar to arī lepojamies, ka esam tik droši un
atraktīvi.
DIDŽA RIJNIEKA KONCERTS "BRĪNUMI NOTIEK" ZIEPNIEKKALNĀ
Īpaši lustīgi mums bija Didža Rijnieka koncertā. Tā kā Zaļenieku ielā esam paši mazākie, tad koncertiņā
sēdējām pašā priekšā un visu redzējām vislabāk. Bijām centīgi aplaudētāji, aktīvi atdarinājām mākslinieku,
un gluži vienkārši ļoti priecājāmies par iespēju klausīties jautras dziesmas un uzdancot. Un pats galvenais D.Rijnieks mums iemācīja kādu triku!
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LAIKS PUCĒTIES PURVCIEMA BEBĒNOS
Februārī vienā no nedēļām tēma bija ‘’Laiks pucēties’’. Mazie Bebēni, lai arī iekritis bija slimošanas laiks,
sarīkoja ‘’Mīļākā apģērba dienu’’. Mammas bija ļoti pacentušās un sagatavoja interesantus tērpus. Paula S.
bija balta, sidrabota kā sniegpārsliņa, Sāra K. un Selesta D. bija tērpušās havaju stilā. Meitenes ar lielu prieku
atrādīja savus tērpus arī citu grupu bērniem. Rezultātā bērniem bija pašiem sava mazā modes skate. Paldies
par to čaklajām mammām!
MODES SKATA PURVCIEMA BEBES 2 GRUPIŅĀ
Viens no īpašākajiem notikumiem bija Valentīndiena - modes skate, kurā katrs varēja iejusties modeļa lomā
un nodemonstrēt savu īpašo tērpu. Pēc tam sekoja fotografēšanās īpašajā fotostūrītī, našķošanās un dejas
krāsainu lampiņu gaismā. Ļoti jauka ballīte, kura patika gan lieliem gan maziem!

APĢĒRBA DIENA PURCIEMA BEBĒS
Februāris Bebes grupai lustīgs un priekpilns mēnesis, jo mācību tēmas sirsniņai ļoti tuvas. Laikā, kad
iepazinām dažādus apģērba veidus un pucēšanos, vienojāmies kopīgai ballītei -"BeBes Sirsniņballei", kur bez
noteikumiem un uzstādījumiem varējām ģērbt mugurā, ko sirds kāro. Pasākuma gaitā demonstrējām savu
mīļāko apģērbu, ejot pa sirsniņu izkaisītu mēli un pozējot ‘’paparaci’’. Lampiņu gaismās nodevāmies
aizrautīgiem dančiem un baudījām ballītes uzkodas. Tik varenu
pasākumu atceramies vēl šodien.
APĢĒRBA DIENA ZIEPNIEKKALNA BEBĒNOS
Februārī mums bija iespēja parādīt savus mīļākos apģērbus, visu nedēļu runājām par apģērbiem, mazie
parādīja savu stilu un gaumi! Apģērbu nedēļu noslēdzām ar mīļāko apģērbu ballīti - īpaši izpaudās meitenes,
no kuru skaistajām kleitām un rotām gluži vai žilba acis. Bija skaisti! Paldies arī vecākiem par centību,
palīdzot bērniem saposties ballītei.
BEBES MĪĻĀKĀ APĢĒRBA BALLĪTE ZIEPNIEKKALNĀ
Šī BeBes bērniem ir gada visgaidītākā ballīte! Princeses, Betmeni un visi citi pasaku tēli un dzīvnieki nu var
ierasties bērnudārzā! Katrs kā īsts modelis izrādīja savu tērpu, pastāstīja, kas to padara par mīļāko tērpu,
devāmies rotaļās, kā arī mielojāmies ar vecāku sagādātajiem našķīšiem – viss kā īstā ballītē. Tieši ballītes
dienā jautri, mīļi un arī ar asarām acīs teicām „atā” mūsu foršajai un enerģiskajai skolotājai Elīnai! Emocijām
bagāta diena!
www.bebe.lv
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SIRSNIŅBALLĪTE PURVCIEMA BEBUKOS
17.februārī sarīkojām mīļākā apģērba ballīti ar nosaukumu "BeBes Sirsniņballe". Lai gan Bebuku sastāvs šajā
dienā bija mazs, mēs ar lielu degsmi un aizrautību ņēmām dalību gan modes skatē, gan fotostūrītī un dančos!

14.FEBRUĀRIS PĀRDAUGAVAS BEBĒNOS
14.februāris tiek atzīmēts kā Sv. Valentīna diena, bet mēs Bebē to saucam par draugu, jeb Sirsniņdienu! Uz
jautro Sirsniņdienas ballīti bērni sapucējās pašu apgleznotos krekliņos un lika galvā sarkanus
sirsniņkronīšus. Ballītē bērni piedalījās pazudušas sirsniņas meklēšanā un priecājās par sirsniņu lietutiņu,
neiztrūka arī tādas izpriecas kā bučas, dziesmas, rotaļas un dejas.
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PROFESIJU NEDĒĻA PURVCIEMS BEBĒNOS
Vecāku ciemošanās pie bērniem, lai pastāstītu par savu profesiju - pie Purvciema Bebēniem ciemojās Adeles Ņ.
mamma, kura mūs iepazīstināja ar savu profesiju - viņa pastāstīja, ko dara zobu higiēnists. Mācīja mums
pareizi tīrīt zobus. Arī paši varējām izmēģināt tīrīt zobus ar lielu zobu birsti. Mamma parādīja, kādi izskatās
zobgrauži - tie bija gan asi, gan apaļi, smaidīgi un bēdīgi. Noslēgumā visi kopīgi domājām, ko ēdot, zobi
varētu būt priecīgi? Vai veselīgi ir āboli vai tomēr garšīgās konfektes?

PAŠU GATAVOTAS ROTAĻLIETAS PURVCIEMA BEBĒS

Februāri noslēdzām ar pašu gatavotām mīļmantiņām no vienkāršas zeķes Rotaļlietu stāsta tēmas ietvaros.
Gribu teikt paldies vecākiem par atsaucību, jo katrs bērniņš varēja tādu izgatavot. Un nav nekā mīļāka par
paša gatavotu.

Pateicības Vecākiem
Paldies no Pārdaugavas BeBukiem!
Arī mūsu grupiņa tika apdāvināta! Bebuku grupiņas
audzinātājas un auklīte vēlas teikt lielu paldies Elijas
mammai par materiālu atbalstu, mazie cālēni ir priecīgi
par iespēju izpausties uz tik liela laukuma, kā zināms,
A4 mums vienmēr būs par mazu, jo rociņām patīk
izpausties.
www.bebe.lv
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TOP CENTĪGĀKAIS

Evelīna Gramoļina - grupas palīgs
Nr.1, visiem palīdzēs un arī pati ar to
paleposies.

Signe, Anete – ceļā uz skolu bez
grūtībām!

Sintija un Sofija Gabriela - burtu mācībā.
Sintija un Sofija Gabriela - ieguldītais
darbs un panākumi Bebes Balsīs!
Lauris - grupas kārtības uzturēšanā.
Leiviks - palīgs rīta apļa vadīšanā un darba
vietu sagatavošanā.

Annika, Marta Alise un Linetta ļoti
izceļas nodarbībās. Ātri saprot doto
uzdevumu un atbildīgi tos izpilda!

Mēneša centīgākā titulu ir pelnījusi Luīze,
lai arī mazā dāma bija tikai pusi no
mēneša, atgriešanās viņai neprasīja ne
mazākās problēmas, grupiņā jūtas kā
zivtiņa ūdenī!

Kate, Sāra, Roberts.

Evelīna A. - kļuvusi ļoti droša un pat
uzpasē, vai grupā viss notiek tā, kā vajag.

Megija - grupiņas kārtības
uzturētāja, Vanesa - čaklākais
dežurants, Undīne - centīgākā
nodarbībās.

Tomass - atvadas no pampera
Ivans, Renāts - podiņmācība iet no rokas
Asnāte - audzinātājas palīgs
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Pārdaugavas BeBes grupa (5/6 gadi)
Aleksandram ļoti lielas simpātijas pret
audzinātāju. Kādu dienu Aleksandrs saka:
"Vienmēr, kad es uz Tevi paskatos, es
sakautrējos".
Daniela: "Es brīvdienās biju kino - man
nerādīja multeni, bet cilvēku filmu".
Gustavs koncertiņā nosēdies aizmugurē un
paziņo, ka neko neredz. Pagriežas Aleksandrs
un nosaka: "Tev te nekas nav jāredz, te viss
jāklausās".

Purvciems BeBes 1 grupiņa ( 4/6 gadi)
Sofija Gabriela saka: "Es izgriezīšu sirsniņu un viņu
SASMUKOŠU!"
Spēles laikā krīt manta, Estere G. jau liecas pacelt, bet Estere Ā.
viņu aptur sakot: "ĪSTAS DĀMAS KRITUŠOS NECEĻ!"
Roberts jautā auklītei: "Auklīt, vai mēs visi esam gatavi skolai
(nosaucot visus lielos)?" auklītes atbildei pāri
Leiviks: "Nē, jo viņiem vēl ir zandales!"
Stāstam Robertam, kādēļ nevar palikt pusdienlaikā augšā. Kā
vienu no iemesliem minot, ka var atbraukt vadītāji, uz ko
Roberts atbild: "Nevar gan, viņi Āfrikā slēpo!"

Purvciems BeBēnu 1 grupiņa (2/3gadiņi)
Pie pusdienu galda visi pēkšņi sāk runāt par sosēm
(knupjiem). Marta piebalsojot saka: "Man mājās arī ir
fofa!"
Ģērbjoties pidžamās, audzinātāja uzmundrinot Aleksu un
Tomasu saka: "Kurš pirmais uzvilks pidžamu, būs
uzvarētājs!". Aleksam tas izdevās pirmajam un viņš
Tomasam atbild: "Es jau esmu nezaudētājs!"
Tomasam putukrējums - PUKTAMĒNS
Grupā bieži skan mūzika un bērniem patīk dejot. Alekss
pienāk pie audzinātājas un jautā: "Es varu iet blenkot?
(breikot)"
Kārtojot mantas, audzinātāja jautā Tomasam: "Kāpēc tu
tur noliki zīles?" Tomass atbildēja: "Joka pēc!"
Rotaļlietu nedēļā audzinātāja aicina bērnus izvēlēties vienu
no grupas rotaļlietām. Marta paņem šampūna pudeli.
Audzinātāja jautā: "Ko tu paņēmi?", Marta atbild: "Tas ir
mans aliņš!"

Purvciems BeBuku grupiņa
Emīlija audzinātāju nosauc par audzētāju.
Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa (2/3 gadiņi)
Signe stāsta Asnātei, ka knupis viņai nav nepieciešams, jo
Madara- hihi, Ieva, tu jau neesi jauna, Tu arī esi veca
Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Dominikam, Emīlijai nevajag un par Signei nevajag. Uz ko Asnāte
Ieva, jo es esmu jauna (un atkal smejas).
Keita A. ēd launadziņu un saka: “Es esmu
atbild: "Nu ja! Būs tikai Asim!"
Sāra- “jaunā” Ieva nāk sēsties krēslā, lai sāktu rīta
minjons!”. Pēc brītiņa, kad launags notiesāts
nodarbību, Sāra norāda, ka tā vis nebūs, šorīt viņa
Audzinātāja Krista jauc ārā dekorācijas. Dominiks G. to vēro un
un Keita atgriezusies no roku un mutes
būšot audzinātāja, lai izvēlos krēslu, uz kura
domīgi jautā :"Tu to visu gribi saplēst???"
mazgāšanas, paziņo: “Redzi, kāda žirafīte
sēdēšu... un ātri!!!
atnāca?”.
Audzinātāja Laura jautā, vai kādam pilns pampers. Asnāte
pārliecinoši paziņo: "Laurai ir!"
Asnāte: "Manam tētim te (rāda uz krūtīm) mati!"
Ziepniekkalns BeBes grupa (4/6 gadi)
Martins pārliecinoši: „Skolotāja sēdēs pie mūsu galda!”
Pārdaugavas BeBēnu grupiņa (3/4 gadiņi)
Tad samulsis un neizpratnē par pateikto pat sasmejas
"Viestur, tu gribi paspēlēties ar kinētiskajām
par sevi!
Purvciems BeBes 2 grupiņa
smiltīm? Nē, es taču vairs neesmu bērns!"
Polīna dzied: "Debesis iekrita, debesis iekrita tevīīī un ar viiisū
Sofija pēc diendusas saģērbusies paziņo: „Esmu
ğimeeenīīī...(gari velk...)
uzvilkusies!”
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ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS
Čau, čau no Talantu skolas!
Jā, jā mūsu uzmanība tiek koncentrēta uz BeBes balss konkursiņu, bet paralēli tam cītīgi darbojamies
nodarbībās. Mīļie vecāki, iesaku sekot līdz, gan satiekoties ar nodarbību pedagogiem, gan sazinoties ar
viņiem, jo mūsu skolotājas sniegs Jums plašāko informāciju par to, kā veicas Jūsu bērniņam nodarbībās.

Talantu skolas centīgākie
• Ieriķu ielā:
Kate Tulinska

• Ieriķu ielā:
Estere Grundmane
• Trijādības ielā:
Linetta Šaroka
• Zaļenieku ielā:
Roberts Sarbantovičs

• Ieriķu ielā:
Sintija Priedulāja
• Trijādības ielā:
Roberts Hercovs-Hercbergs
• Zaļenieku ielā:
Roberts Mičulis

BĒBĪŠU SKOLAS
ČAKLĀKIE

• Ieriķu ielā:
Megija Ozola un
Gabriella Volkova
• Trijādības ielā:
Miķelis Banga un
Binnija Blūzmane

• Ieriķu ielā:
Sofija Pope
• Trijādības ielā:
Frederiks Zavadskis un
Roberta Herta Kārnupa
• Zaļenieku ielā:
Marta Treimane un Melānija

Zaļenieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
• Laura ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
•
BeBucīši 6.-12. mēn. : Miķelis ar mammīti
•
BeBuki: 1.-2.g.: Magdalēna ar mammīti
Pavasarim tuvojoties, aizvien aizraujošāka paliek daba. Tad nu ir laiks mazajiem pētniekiem izprast - kas, ko
un kā? Talantu skolā lieliskas zināšanas piemīt skolotājai Andai, kura mazos pētniekus iepazīstinās ar visu
interesanto mums apkārt.
Ko pētnieki līdz šim atklājuši - iepazīstinās skolotāja Anda:
Gaisā jau jūtamas pavasara vēsmas un arī mēs - pētnieku pulciņa dalībnieki - gatavojamies pavasara
sagaidīšanai. Uz palodzes mums iestādīti loki, aug salāti un dilles. Lai arī bija lielais slimošanas laiks,
stiprākie turpināja darboties - eksperimentējām ar krāsām (no konfektēm taisījām krāsu varavīksni),
gatavojām kinētisko mīklu, salīdzinājām dažādu šķidrumu konsistenci un īpašības, gatavojām mozaīkas no
gliemežvākiem un vēl veicām dažādus eksperimentus, izmantojot sniegu un ledu. Katra nodarbība pagāja
radoši darbojoties un ceru uz turpmāku sadarbību.
Paldies maniem mazajiem pētniekiem par cītīgo darbošanos!
www.bebe.lv
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ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS
“2016. Gada Debija’’ nomināciju saņēma mūzikas skolotāja Laura Auniņa! Ne jau tāpat! Darbiņu septembrī
skolotāja sāka ar lielu jaudu, un pierāda ik dienu, ka šādu nomināciju saņemt ir pelnījusi!
Laikam tieši šajā eavīzē ir nepieciešamība pastāstīt par Lauru vairāk, jo tieši pateicoties viņai, februāris ir bijis
tik muzikāls, un aprīļa beigās ‘’BeBes balsis’’ koncertā Laura parādīs visu, ko mazie dziedātāji ir iemācījušies!
Mēs neesam satraukušies, jo pilnībā uzticamies Laurai. Centība ir viena no viņas spilgtākajām īpašībām.
Talantu Skolas Vokālais Ansamblis jau ir uzstājies vairākos koncertos, un skolotāja nemitīgi realizē dažādas
idejas!
Taču Laura ne tikai vada mūzikas nodarbības un vokālo ansambli BeBē, bet arī vada nodarbības pašiem
mazākajiem bērniem jeb nākamajiem BeBes audzēkņiem. Laura ir arī bēbīšu skoliņas skolotāja!
Cik ilgi Tu strādā BeBē?
BeBē strādāju kopš šī mācību gada sākuma.
Tava Izglītība?
Esmu absolvējusi Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas flautas klasi, pēc tam ieguvusi
bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
BeBē augu katru dienu. Gan kopā ar mazuļiem bēbīšu skoliņā, gan ar pirmsskolēniem
mūzikas nodarbībās. Un ik dienu atklāju ko jaunu gan par bērniem, gan sevi. Esmu
pateicīga BeBei par uzticēšanos un atbalstu manām iecerēm.
Kas Tev patīk savā darbā?
Darbs ar pirmsskolēniem manī uztur un palīdz nepazaudēt „bērnu” sevī, tas mani pilnveido
gan kā pedagogu, gan personību, jo ar bērna acīm pasaule vēl ir tik krāsaina, piepildīta un bezrūpīga. Bērni tic brīnumiem,
redz lielas lietas sīkumos, ir patiesi un neslēpj emocijas.
Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem/ medmāsiņai?
Pacietība, pacietība, pacietība.
Tavi īpašie talanti?
Domāt ārpus rāmjiem, uzdrīkstēties un nepadoties. Ar šo veiksmīgo komplektu ļoti daudz ko var paveikt talantīgi.
Mīļākais bērnu vecums?
Man nav mīļākā bērnu vecuma, darbs katrā vecumposmā saistās ar zināmām grūtībām, gandarījumu, tās pārvarot, un
azartu darba procesā. Strādāju ar bērniem no 6 mēn. līdz 6 gadiem, un izaicinājumu netrūkst nevienā posmā.
Pastāsti par savu ģimeni?
Nāku no skaistākās Latvijas pilsētas – Kuldīgas, tur esmu jaunākais pedagogs saimē un vecākā māsa divām jaunākām. Bet nu
jau 11 gadus par savu saucu arī Rīgu, ar vīru viens otru atradām vidusskolas solā, bet nu jau divus gadus mūsu ligzdiņā ir vēl
viens putniņš – mūsu meita Suzanna.
Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Vislabākā atpūta man ir kopā pavadītais laiks ar vīru un mūsu meitiņu. Pat visikdienišķākās nodarbes ir jautrības un
piedzīvojumu pilnas, ja ceļabiedrs ir bez piecām minūtēm divgadnieks. Viens no hobijiem, kas vieno mūs ar vīru, ir ēdiena
baudīšana. Kopā skatāmies ārzemju kulinārijas šovus, pētām dažādu valstu virtuves, analizējam receptes un meklējam vietas,
kur iecerēto nobaudīt. Un arī meita labprāt ļaujas šiem garšas ceļojumiem. Otra mana sirdslieta ir teātra māksla un viss, kas
ar to saistās.
Ko vēl Tu gribi sasniegt?
Es vienu pieturas punktu nosaukt nevaru, mazākas vai lielākas virsotnītes ir manā ceļā visu laiku.
Tavs nepiepildīts sapnis?
Sapņošana acīm vaļā vai ciet laikam vienmēr ir bijis mans dabiskais stāvoklis. Uzskaitīt tos tāpat nemaz nevar, jo viens
realizēts sapnis vietā noliek trīs jaunus.

Tik daudzpusīga ir mūsu Laura! Novēlam viņai nepazaudēt savu centību un radošumu darbā!
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