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Marts ir pacietības pārbaudes 
mēnesis! Īpaši šajā gadā. Kad 
pavasara kurpītes pašas 
uzvelkas, kad cepure un šalle 
vēlas palikt mājās, tad ziemas 
māte saka ‘’Paga, paga, es vēl 
savu darbiņu neesmu 
paveikusi’’.
Taču visvieglāk pavasari 
sagaidīt, pavadot laiku BeBē. 
Bērniem patiešām katra diena 
paiet svinot. Kad audzinātājas 
iesūta man atskaiti par 

padarīto mēneša laikā, tad mani pārņem salda skaudība, 
cik gan ļoti es vēlos atgriezties bērnībā un tieši tāpat 
pavadīt dienas. Tieši tāpēc laikam neesmu dzirdējusi vēl 
nevienu bērnu, kurš pusdienas pārtraukumā skatītos pa 
logu ārā un žēlabainā balsī teiktu ‘’Kur Tu esi pavasari?’’.
Un laikam tā arī ir tā pacietības atslēga! Baudiet katru 
dienu un sviniet! Katrā mēnesī un katrā gada laikā ir savi 
īpašie svētki… nenoslinkojiet, sviniet!!!
Novēlu visiem pacietības pilnu šo gaidīšanas laiku!

BeBes mamma Rita Stikāne
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Ir sācies pavasaris, tādēļ īpaši jāpiedomā pie veselības stiprināšanas un vitamīnu lietošanas. Parasti februāra 
beigās, marta sākumā pat paši stiprākie bērni bieži saslimst. Jo ir iestājies nogurums no ikdienas gaitām un 
ritma.  Ārā laika apstākļi kļūst mānīgi! Tādēļ uzmaniet bērniņus un sevi!
Pastāstīšu Jums par to, kā pagāja februāris Bebē! Iesākām mēnesi ar profesiju nedēļu. Profesiju ir tik daudz 
un mēs vēlamies, lai bērni vārētu aplūkot un iepazīties ar lielāko daļu profesiju. Karjeras izvēle ir nozīmīgs 
solis un ja kopš bērnudārza par to runās, bērnam būs vieglāk apzināt savas nākotnes iespējas. Kā arī 
profesiju izpēte, palīdz bērniņam saprast vecāku profesijas nozīmību un nepieciešamību. 
Šajā nedēļā bija arī atklātās nodarbības. Vienu no nodarbībām vadīja audzinātāja Katrīna Purvciema BeBes 
grupā. Nodarbības tēma bija šuvēja profesija. Audzinātāja Bebē strādā ilgstoši, tādēļ nevienam, no 
novērotājiem, nebija pārsteigums, ka rotaļnodarbība bija ļoti profesionāla un pārdomāta. Audzinātājas 
Katrīnas “odziņa” ir ļoti pārdomātie un perfekti sasaistītie uzdevumi. Rīta aplītim ir jau savas tradīcijas un 
rituāli, kas bērniem ir īpaši mīļi. Katrs bērns tiek ievērots un uzrunāts. Prieks vērot, ka pat jaunākie grupiņas 
bērni spēj veikt jau sagatavošanas grupas bērnu uzdevumus. Arī visa turpmākā nodarbība bija aizraujoša un 
interesanta. Katrs mazākais uzdevums, ko audzinātāja deva, bērniem palīdz apgūt šuvējas profesijas 
noslēpumus un vecumposmam nepieciešamās prasmes. Bērni gan iepazina šujmašīnu, gan paši veica 
šūšanas darbiņu. Paldies Katrīna par tavu profesionalitāti un brīnišķīgajām dāvaniņām nodarbības 
noslēgumā bērniem!
Šajā pašā tēmā atklātā nodarbība bija Ziepniekkalna Bebes grupā audzinātājai Sintijai. Sintijai šī bija pirmā 
atklātā nodarbība, kura bija veiksmīga. Sintija ļoti labi saprotas ar grupas bērniem un ieinteresē bērnus ar 
dažādām kustību aktivitātēm. Audzinātājas galvenais uzdevums bija bērnus iepazīstināt ar friziera profesiju 
caur stāstu, uzskates materiālu un dažādu uzvedinošu jautājumu prasīšanu bērniem, tādejādi attīstot 
valodas attīstību. Bērni veica dažādus uzdevumus un veica praktisko darbiņu, attīstot prasmes darboties ar 
šķērēm un pilnveidojot pirkstu muskulatūru. Mājturības nodarbībā bērni, darināja katrs savam 

 28.03.
pedagoga palīgs Jana Taujēna

02.04.
vadītāja, Pārdaugavas fil. Vecākais 

pedagogs Egija Posse – Apsīte
03.04.

medmāsa Saiva
05.04.

pedagogs Purvciems un sporta 
skolotāja Līva Kalniņa

06.04.
pedagoga palīgs Pārdaugavā 

Ļubova Brahmane

19.04.
auklīte Purvciems Jevgēnija

Morozova
20.04.

pedagoga palīgs Purvciems
Santa Kazule

22.04.
pedagoga palīgs Ziepniekkalns

Agita Kopaigora
24.04.

pedagogs un Ziepniekkalna filiāles 
vecākais pedagogs Ieva Sala

01.05.
auklīte Purvciems Alla Briede
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“cilvēciņam” frizūru un mācījās vērt un siet dziju. Sintija, paldies par nodarbību!
Februāra sākumā dažas grupas bija īpaši aktīvas un devās ekskursijās. Prieks par Purvciema Bebēnu grupu, 
kuri devās ekskursijā uz izstādi “Dzīvās sistēmas”. Bērni mēroja kājām ceļu līdz izstādei, kur guva daudz 
jaunu zināšanu, emociju un grupiņas kopā būšanas prieku. Izstādē bērni uzzināja kā darbojas cilvēka 
organisms, dažādi maņu orgāni, skelets, cik daudz ir šķidruma cilvēka organismā, kā arī izmēģināja visus 
eksponātus paši. 

Ekskursijā devās arī Purvciema Bebuku grupa, kuri devās iepazīt  Rīgas 84.pasta nodaļu. Cik tur bija 
interesanti. Bērni varēja ielūkoties pasta aizkulisēs. Redzēja, kā tiek šķirots pasts un paši varēja nosūtīt sevis 
zīmētu vēstuli. Mūsdienās bērniem pasts un pastnieks ir sveša profesijā, tādēļ liels prieks, ka bērni tā kārtīgi 
iepazina pastu un to, kas tur notiek. 

Nākošā nedēļa bija īpaša ar savu mīļumu un sirsnību “Labās sirsniņas darbi”. Kā katru gadu BeBe aicināja 
piedalīties labdarības akcijā. Šogad tās bija dāvaniņas bērniem no trūcīgām ģimenēm. Kopā tika saziedotas 
77 dāvaniņas trūcīgiem bērniem. Visas dāvaniņas tiks nogādātas “Labdarības lapa” noliktavā, kur tās gaidīs 
pavasara lielos svētus “Prieka diena”.  Dāvaniņas tiks pasniegtas bērniņiem, kuriem to visvairāk vajag.  
Prieks bija vērot bērnu actiņas mirdzot, kad viņš nesa ziedojuma dāvaniņu vai lepni rādīja grupiņas biedriem, 
ka viņš ir atnesis dāvaniņu bērniņiem, kam nav tik daudz dots. Aizkustinājuma asaras iezogas acīs, redzot, 
ka ar šo ikgadējo akciju, mēs tiešām bērnos pamodinām līdzjūtības emocijas, liekam aizdomāties un rosinām 
dāvināšanas prieku. Paldies visiem, kuri mūs atbalsta un vairo labo, kā mūsu sauklī: “No sirsniņas sirsniņai!” 
 Visa nedēļa pagāja sirsnīgās noskaņās. Bērni viens otram zīmēja un rakstīja vēstules, ko ievietoja pasta 
kastē. Kas par prieku, kad mīlestības pasts tiek vērts vaļā un saņemta drauga zīmēta kartiņa! Nodarbībās 
bērni runāja par labiem darbiņiem, par mīlestību un tās izrādīšanas saviem tuvajiem. Veidoja radošus un 
praktiskus darbiņus, lai vairotu labestību un mīļumu. Kā arī tika svinētas mīlestības dienas ballītes. Ar 
dažādām jautrām spēlēm un pat modes skati.
 

Šajā nedēļā atklāto nodarbību vadīja un kolēģiem jaunas idejas ierosināja audzinātāja Santa no Purvciema 
Bebes grupas. Audzinātāja bērniem pasniedza matemātikas nodarbību. Visa nodarbība bija ļoti pārdomāta 
un visos veidos audzinātāja iekļāva rotaļnodarbības uzdevumos matemātiku. Bija dažādi kustību uzdevumi, 
kā arī ļoti aizraujoša spēle (liela izmēra un uz grīdas), kur katram bērnam bija savs gājiens un bija jāatrisina 
kāds matemātiskais uzdevums. Pēc šīs spēles bērni veica arī darbiņu darba lapās. Nodarbību pavadīja bērnu 
iemīļotie tēli: lapsiņa ar draugiem, kuri veica labos darbiņus visas nodarbības gaitā. Arī pārsteigumu par labu 
darbiņu bērni saņēma tikai pēc tam, kad spēja atrast īsto cipariņu. Paldies Santa par ļoti precīzo un izzinošo 
nodarbību.
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Turpinot labestību, pienāca nedēļa, kuras nodarbību tematika bija: Laiks pucēties jeb apģērbs. Mazākajās 
grupās bērni šķiroja sezonas apģērbus, lielākajās grupās minēja krustvārdu mīklas ar apģērba 
nosaukumiem, kā arī veica citus uzdevumus. Šajā nedēļā bija arī divas atklātās nodarbības.
Purvciema Bebuku grupiņā atklāto nodarbību rādīja audzinātāja Signe. Bija prieks vērot Signes atklāto 
nodarbību, jo ļoti jūtami varēja vērot audzinātājas pieredzes un prasmes izaugsmi. Audzinātāja ar balss 
palīdzību spēj bērnus gan ieinteresēt darbiņos, gan disciplinēt. Malacis Signe! Lieliski izstrādāts rīta apļa 
rituāls un ritms. Katrs bērns tiek ievērots un katram tiek pateikts kāds jauks vārds, uzsākot nodarbību. 
Audzinātāja bija izstrādājusi ļoti interesantus rotaļnodarbības uzdevumus: ar “Gigi bloks” kluču 
palīdzību bērni šķiroja vasaras un ziemas apģērbu,  tam sekoja ļoti jautra un uzmanības veicinoša stafete. 
Bērni ar azartu veica diezgan sarežģītu uzdevumu, šķērsojot uz papīra uzzīmēto ceļu, un stafetes 
nobeigumā atrodot īsto puzles pusīti. Pēc šiem rotaļu uzdevumiem, bērni ar lielu prieku devās pie 
galdiņiem, lai veiktu aplicēšanas darbiņu. Bērni turpināja attīstīt prasmi lietot PVA līmi un otiņu, lai 
aplicētu katrs savu cepurīti. Nodarbības noslēgumā bērni saņēma audzinātājas pašas veidotu, 
personalizētu dāvaniņu katram bērniņam. 

Savukārt, otrā atklātā nodarbība bija Pārdaugavas Bebuku grupiņā audzinātājai Elīnai. Audzinātāja Elīna 
nenobijās no izaicinājumu un iepazīstināja jaunāka vecuma grupu ar tautas tērpu. Bērni ar lielām acīm un 
atvērtām mutēm, apbrīnoja visu, ko audzinātāja viņiem rotaļnodarbībā rādīja un ļāva piemērīt. Elīnai šī 
bija pirmā atklātā nodarbība un tā bija ļoti veiksmīga un pārdomāta visos sīkumos. Ļoti liels prieks un 
gandarījums par Elīnas iedvesmu un darba spējām. Rīta aplītim sekoja iepazīstināšana ar Latviešu tautas 
tērpiem attēlos, kam sekoja paraugdemonstrējums. Audzinātāja, kā arī auklīte Ļuba, tērpās īstā 
tautiskajā tērpā un ļāva bērniem visu apskatīt, pataustīt un pat piemērīt. Tam sekoja rotaļāšanās un 
dažādu prasmju attīstīšana, izmantojot vilnas zeķītes. Nobeigumā praktiskais darbiņš vizuālajā mākslā. 
Bērni zīmēja gan ar krītiņiem, gan krāsām zeķīti. Ļoti apjomīga un bērnu attīstoša nodarbība. Paldies 
Elīna!

Februāri mēs noslēdzām ar tēmu: Dažādā pasaule. Dodos ekskursijā, pārgājienā, ceļojumā. (pasaule, 
kontinenti). Kas par tēmu! Tik daudz ko runāt, tik daudz ko apskatīt un iemācīties. Cik gan tā pasaule ir 
dažāda, cik dažādi esam mēs visi. Audzinātājas bērnus iepazīstināja ar globusu, karti, kontinentiem un tik 
ļoti dažādo dabu un cilvēkiem. Bērni devās pārgājienos pa tuvāko apkaimi. 

Savukārt, Ziepniekkalna Bebes grupa sēdās autobusā, lai dotos ekskursijā uz leļļu teātri. Iepazinās ar 
teātra aizkulisēm, lellēm un pat varēja vērot teātra ģenerālmēģinājuma pirmizrādei “Kazlēniņš, kurš 
mācījās skaitīt līdz 10”. Gide teica, ka šāda izdevība gadoties reizi 10 gados. Protams, ka tieši mums - 
Bebes bērniem! 
Bet teātris reizi mēnesī ierodas arī pie mums. Šoreiz tie bija  “Rituāls” ar muzikālo piedzīvojumu un 

Metodiķes ziņas
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Bet līdz tam vēl marta un aprīļa nodarbību tēmas un pasākumi:

18. – 22.
MARTS

Visi putni skaisti dzied Drošības nedēļa (uz ūdens un ledus)

Drošības nedēļa ( veicot praktiskos
darbus un eksperimentus)
Zinātnieku diena

25. – 29. 
MARTS

Mazais pētnieks jeb eksperimenti

1. – 5.
APRĪLIS

Joku nedēļa (eksperimenti turpinās) I.Paura koncerts “Pa jokam”

21. – 25. 
APRĪLIS

Dūc kukainīši

15. – 18. 
APRĪLIS

Gaidot Lieldienas! Krāsu nedēļa

23. – 26. 
APRĪLIS

Čaklo roku nedēļa (Spodrības nedēļa)
Instrukcijas par darbu ar asiem,
bīstamiem priekšmetiem

Lieldienu svinības
Talkas

29.APRĪLIS-
3.maijs

Augļi un ogas

pasaku izrādi “Saule un mēness”. Šie ir mūsu Bebes mīļākie ciemiņi. Jo izrādes vienmēr ir ļoti aizraujošas, 
latviskas un bērniem katrs izrādes mirklis liek priekā un sajūsmā vērot notiekošo. 
Un pašās mēneša beigās visās mūsu filiālēs notika, kas ļoti ilgi gaidīts. Kas tāds, kam gatavojas rūpīgi daudzi 
bērni un mūzikas skolotāja Laura. Bērni pieskandināja visas Bebes filiāles ar jaukām, jautrām un mīļām 
dziesmiņām “Bebes Balss” pusfinālos. Bērniem šīs ir ļoti liels notikums. Daudzi ļoti satraucas par to kā 
izdosies nodziedāt vai tiks uz finālu. Tādēļ paldies mazajiem talantiem un visiem, kuri atbalsta šos bērniņus. 
Tiekamies jau pavisam drīz “Bebes balss” finālā, kur uzstāsies arī dejotāji, balerīnas un ansambļa bērni, kā arī 
“Bebes Balss” finālisti.
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Makslas
      Studija

Pedagogs Signe Plāce - PPII Bebe.lv strādāju 
no 2016. gada kā grupas pedagogs. Kopš 
bērnības mani ļoti aizrāva un interesēja 

māksla, tieši tāpēc arī izvēlējos mācīties Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolā un absolvēju 
dekoratīvās tēlniecības nodaļu. Pirmsskolas 
un sākumskolas skolotāja profesiju apguvu 

Latvijas Universitātē. 
Nodarbības no  2 g.v.

VIZUĀLĀS MĀKSLAS PULCIŅŠ PIEDĀVĀ: 
• Radoši uzdevumi, kuru pamatā ir attīstīt bērnu 

fantāziju un radošo domāšanu. 
• Attīstīt un nostiprināt pirkstu motoriku. 
• Veidot prasmi saskatīt, salīdzināt, vizualizēt. 
• Iepazīsim vizuāli plastiskās mākslas 

pamatprincipus. 
• Apgūt krāsu mācības pamatus. 
• Apgūt dažādas vizuālās mākslas tehnikas 

(gleznošana, zīmēšana, grafika).

NODARBĪBU SATURS:
• Apgūt kompozīcijas un krāsu mācības pamatus. 
• Apgūt un veidot izpratni par 

guaša/akrila/akvareļu krāsu gleznošanas 
tehnikām. 

• Veidot košus, izteiksmīgus zīmējumus, 
gleznojumus un grafikas, kas veidotas ar 
dažādiem izteiksmes līdzekļiem (zīmuļi, 
flomāsteri, sausie un pasteļa krītiņi u.c.).

Aktivizēt bērnu radošo domāšanu un iztēli, 
realizējot savu ideju uz papīra.

 Ieriķu ielā 
Ceturtdienā pl. 16:00 
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 pusfināliBeBes balsis

To, ka tuvojas pavasaris, BeBes pedagogi un bērni jūt nevis izdzirdot putnu čivināšanu vai vērojot 
kūstošu sniegu, bet gan gatavojoties BeBes balsis pusfināliem un finālam. Februārī bargā žūrija 
piedalījās trīs BeBe filiāļu pusfinālos un smēlās tiešām pavasarīgu enerģiju. Bērni ne tikai priecē mūs 
ar savām skaistajām balstiņām, atraktīviem priekšnesumiem, bet arī ar patiesu prieku un starojumu 
actiņās.

Pateicoties viņu degsmei, mēs saprotam, kāpēc strādājam ar bērniem, kāpēc izvēlamies tādu 
profesiju. Paldies Jums, bērni.

PIRMAIS PUSFINĀLS NOTIKA ZIEPNIEKKALNA BEBĒ.
Mūs priecēja septiņi pusfinālisti, no kuriem 3 dziedātāji tika izvirzīti finālam.
Katram mazajam dziedātājam tika arī īpaša nominācija.

      Karlīna - BeBes balsis vēsturē pats jaunākais dziedātājs. Karlīnai ir tikai divi gadiņi!  
   Karlīna saņēma drosmīgākā dziedātāja nomināciju.
      Nora - Smaidīgākais dziedātājs.
      Līva - Sirsnīgākais dziedātājs. BeBes balsis fināliste.
      Duets - Džonatans un Roberts. Jautrākie dziedātāji jeb Lieliskais Duets.
      Ieva - BeBes Princese
      Amēlija - Stilīgākais dziedātājs. BeBe balsis fināliste.
      Madara - Skanīgākais. BeBes balsis fināliste.
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PURVCIEMĀ KATRA MAZĀ DZIEDĀTĀJA PRIEKŠNESUMĀ IR ĪPAŠA ODZIŅA:
      Violeta - BeBe Princesīte
      Suzzana - Ritmiskākais dziedātājs.
                         Dziedās finālā
      Sandija - Koķetākais dziedātājs. Dziedās finālā
      Katrīna - Centīgākais dziedātājs. Dziedās finālā
      Rodrigo - Smaidīgākais dziedātājs.
      Leila - Skaistākais dziedājums. Dziedās finālā.
      Sofija - Liriskākais dziedātājs.
                   Dziedās finālā!
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KONKURSU ATBALSTA
UN MAZOS DZIEDĀTĀJUS
APDĀVINĀS: MANS PONIJS

PĒDĒJAIS PUSFINĀLS PĀRDAUGAVAS BEBĒ PĀRSTEIDZA AR ĻOTI KRĀŠŅIEM 
SKATUVES TĒRPIEM UN SPILGTIEM PRIEKŠNESUMIEM!
Arī dalībnieku skaits bija kuplāks, un izvērtēt labākos, kuri dziedās 30.marta 
finālā, bija vēl grūtāk!
Madara - Mīlīgākais dziedātājs. Dziedās finālā
Lote - Ritmiskākais dziedātājs.Dziedās finālā
Karlīna - Spicākais tērps.
Žanete - BeBe Princese
Binija - Nopietnākais dziedātājs.Dziedās finālā
Evelīna- Pavasarīgākais priekšnesums.
Agate - Precīzākais dziedātājs.Dziedās finālā
Monta- Skanīgākais dziedātājs.Dziedās finālā.
Kaspars- Džentelmenis. Dziedās finālā.
Alise- Skatuves harizma.Dziedās finālā.

Paldies visiem dziedātajiem par burvīgiem koncertiem!

TIEKAMIES 30.MARTĀ BEBE BALSIS FINĀLĀ!
Aicinām visus atbalstītāju vērot mūsu BeBes balsis koncertu Ķekavas Doles Tautas 
Namā pl.11.00.  Koncertā piedalīsies ne tikai mūsu dziedātāji, vokālais ansamblis, 

BeBe deju studija un balerīnas, bet arī būs īpaši viesi!
Tā būs brīnišķīga sestdiena kopā ar mūsu atbalstītājiem Kafejnīca Strelīcija, 

ThermoKid, Birojs.lv un Mobiliem Ponijiem!
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Februāra mēneša sākumā Bebes bērni turpināja iepazīties ar dažādām profesijām.
Lai arī februāris ir pēdējais ziemas mēnesis, bet tas nesa pavasarīgas dvesmas gan dabā gan grupas 
draugu vidū. Valentīna diena bija reize, kad saviem draugiem Bebes grupas bērni lika sajusties 
īpašiem, dāvājot tiem uzmanības apliecinājumus. Paldies tiem vecākiem, kas māca saviem bērniem 
to, ka draugi ir vērtība un attiecības starp draugiem prasa uzmanību. Kā jau katru gadu sirsniņballe 
iesākās ar modes skati, kurai sekoja jautra ballīte draugu pulkā un fotografēšanās.
Lielākais notikums februārī Bebes grupas bērniem bija izstādes "Dzīvās sistēmas" apmeklējums 
pilnā sastāvā.
Ar lielu sajūsmu tika uzņemta teātra izrāde "Saule un mēness".

Pēdējais ziemas mēnesis pakāpeniski kļuva siltāks un uz beigām jau radīja sajūtu, ka pavasaris 
lūkojas uz mūsu pusi.
Mēnesi uzsākām ar profesiju nedēļu, kad pievērsām uzmanību īpašajam apģērbam un darbarīkiem, 
kas atšķiras dažāda darba darītājiem.
8.februārī BeBēni apmeklēja interaktīvo izstādi „Dzīvās sistēmas”, kur uzskatāmā veidā bērni 
iepazinās ar cilvēka organisma sastāvdaļām un procesiem, kas noris cilvēka organismā. Pirms 
izstādes apmeklējuma Bebēni izmēģināja viens otru uzzīmēt dabīgā lielumā, kas bija kā jauns 
piedzīvojums.
Kā katru gadu, arī šogad februāra vidū bija „Labās sirsniņas nedēļas”, kad BeBēni un viņu vecāki 
gatavoja labdarības dāvanas bērniem no maznodrošinātām ģimenēm. Lielu lielais paldies visiem, 

Februãris 
    Purvciema BeBes grupã

Februãris 
  Purvciema BeBénu grupã
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kas atsaucās šim labajam darbam, dāvājot mazu daļu sava sirds, ko bērni sajutīs, saņemot lietas, 
kas viņus iepriecinās un palīdzēs ikdienā.
Pavasarīgas dvesmas valdīja BeBē Valentīndienā, kad īpaša uzmanība tika veltīta draudzības 
apliecinājumiem un tai sekojošā Sirsniņballē. Kā jau katru gadu, balle tika uzsākta ar modes skati, 
kurā virmoja sarkanie un rozā toņi. Pēc sava tērpa izrādīšanas varēja iejusties azartiskās dejās 
draugu pulkā. 
Bērniem patika atraktīvā teātra izrāde „Saule un mēness” par sauli tās draugiem - saules zaķi 
mēnesi un pērkonu - kuru varēja noskatīties 26. februārī. Caur spēli un tautasdziesmām bērni 
atskārta, ka gan saule, gan mēness ir diennakts sargātāji. Bērnus sajūsmināja trakulīgā pērkona 
jampadracis, bet tas nesa aiz sevis lielu nekārtību, kuru bērni palīdzēja novērst.
Februāri noslēdza konkursa „Bebes balss” pusfināls. BeBēni sveic Katrīnu Paulu ar iekļūšanu 
konkursa finālā. 
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Februāris Bebukos iesākās ar pastnieka profesijas izzināšanu. Pētījām, ko dara pastnieks, kā var 
nosūtīt vēstuli un paciņas, un kas īsti ir pasta kaste. Gatavojām arī īstas sveicienu kartiņas saviem 
mīļajiem, kopā rakstījām adresi un katrs Bebuks savu sveicienu lika aploksnē un uz tās līmēja 
pastmarku. Līdzko sveicienu vēstules bija aizlīmētas, varējām doties ekskursijā uz pastu, kur jaukās 
pasta darbinieces izrādīja pasta iekštelpas un sīkāk pastāstīja par pasta un to darbinieku ikdienu. 
Pastā mums ļoti patika, īpaši pašiem spiest zīmogu un nosūtīt vēstules. 
Bebukiem par februāra tradīciju ir kļuvusi sirsniņdienas modes skate. Šogad īpašu akcentu likām uz 
galvas rotām. Modes skati atklājām ar krāšņu salūtu un noslēdzām ar jautru ballīti. 
Februāris pilns dažādu aktivitāšu, devāmies arī pastaigā ārpus bērnu dārza teritorijas. Bebuku grupu 
šādas pastaigas ļoti iepriecina. 
Ļoti lepojamies un priecājamies par mūsu grupas ''Bebes balss'' pusfinālistēm Sandiju un Suzannu. 
Ar lielu lepnumu un prieku februāra noslēgumā sveicām viņas ar panākumiem. Turēsim īkšķus, lai 
abām solistēm labi veicas arī finālā.

Februãris 
  Purvciema BeBuku grupã

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

Iepriekšējā mēneša pasākumi



Februāris BēBīšu grupā pagājis dažādos svētkos! Kopā ar Purvciema Bebes lielākiem bērniem 
lustējāmies sirsniņballē, kā arī savus svētku tērpus izrādījām modes skatē. 
Ar katru dienu Purvciema mazulīši aug lielāki un kļūst prasmīgāki! Dienas aizvadām, palīdzot viens 
otram. Īpaši liels palīgs visiem draugiem ir Elizabete. Ikdienā jau vērojamas pirmās draudzības un 
simpātijas. 
Lielu sajūsmu bērnos rada dažādie mākslinieki ar izrādēm, kuri ik pa reizēm ciemojas pie mums.

Februãris 
  Purvciema BeBísu grupãˇ

Šis mēnesis ne tikai bija mīlsetības mēnesis, kur aktīvi mēģinājām paust savas emocijas un izrādīt 
mīļumu saviem draugiem, tas bija arī mēnesis kur bērni varēja savas audzinātājas ieraudzīt arī pa 
visam citā ampluā, kā tautumeitas. Tas notika, lai mērķtiecīgi un uzskatāmi bērniem parādītu, kādi 
ir apģērba gabali, kā ģērbās un rotājās mūsu senči un rosinātu patriotismu, lepnumu un cieņpilnu 
mīlestību par mūsu skaisto mantojumu. Bērni ar lielu prieku un uzmanību gan vēroja, gan aptaustīja, 
gan varēja arī uzmērīt atsevišķas lietas.  

Pãrdaugavas BeBuki grupã

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Februāris 
Pavasari sagaidot devāmies ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, turpinājām īpaši sirsnīgi, 
svinot Valentīndienu un sagādājot dažādas dāvanas “Labās Sirsniņas nedēļa” ietvaros. Februāris 
kopumā bijis mīļuma un jaukuma pilns! 

Trijādības BeBēm pavasaris galvā un gaisā. Nu kā tad! Jo februāris ir mīlestības mēnesis. 
Sirsniņdienu atzīmējot, spēlējām dažādas tematiskās spēles un rakstījām draugiem vēstules. 
Neizpalika arī bez īpašas sirsniņu fotosesijas! Runājām par to, kas ir labi un kas ir slikti, centāmies 
darīt labus darbus un palīdzēt viens otram. Palīdzēt un sagādāt prieku arīdzan steidzām trūcīgiem 
bērniem, sarūpējot dāvanas un uzrakstot vēlējumus. Šādi vēlējāmies vairot labās sirsniņas darbus! 
Neizpalika arī ballīte apģērbu nedēļā. Katrs sapucējās savā mīļākajā cepurē, prezentēja to un ļāva 
vaļu būt izdancinātai, saimnieka galvā rotājamies.

Februãris
  Pãrdaugavas BeBes grupã

Februãris 
  Pãrdaugavas BeBénu grupã

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Februãris 
  Ziepniekkalna BeBes grupã

Šomēnes pie mums ciemojās teātris, kurš rādīja rituālu izrādi "Mēness un saule". Šī izrāde bija 
tiešām aizraujoša, jo ļoti daudz tika iesaistīti bērni, līdzdarboties izrādē varēja gandrīz visi. Izrāde bija 
par dienas ritmu, kad ir rīts, kad diena, kad vakars un kad nakts, un ko šajā laikā dara mazais zaķēns, 
un ko saule un mēness. Mums bija ļoti pamācošs un atraktīvs rīts.

Ekskursija - šogad Ziepniekkalna bebēm bija brīnumu pilna ekskursija. Devāmies uz Latvijas Leļļu 
teātri. Mums bija iespēja apskatīt aizkulises, arī to, kā top lelles, pašu skatuvi, uzzināt vairāk par 
izrādēm un leļļu veidiem, kā arī apskatīt teātra leļļu muzeju, bija ļoti aizraujoši, bērni arī skatoties 
lelles atpazina, no kurām izrādēm tās ir. Kad ekskursija tuvojās izskaņai, notika brīnums un pie mums 
pienāca režisore un piedāvāja, vai nevēlamies bez maksas noskatīties ģenerālmēģinājumu 
iestudējumam, kuram pēc dažām dienām plānota pirmizrāde, un no tādas iespējas mēs nevarējām 
atteikties. Tas bija lielisks piedzīvojums un bērni bija ļoti priecīgi.

Kā katru gadu Apģērbu nedēļas ietvaros mums bija arī "Mīļākā apģērba diena", kurā mēs taisījām 
modes skati un katrs varējām izrādīt savus mīļākos tērpus, kuriem nu tas bija kāds varonis vai 
vienkārši skaists svētku tērps vai arī mīļākā kleita. Visi bija skaisti saposušies. Noslēgumā mums bija 
arī disenīte.

Labās sirsniņas nedēļā mums bija īpašais sirsniņpasts. Bērni viens otram zīmēja un rakstīja mīļas 
vēstulītes, ielika arī pa kādai mazai šokolādītei un radīja viens otram lielu prieku.

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Februãris 
  Ziepniekkalna BeBénu grupã

Februārī mūs priecēja divi pasākumi. No tiem viena izrāde, kas bērnus ļoti aizrāva un ar interesi bērni 
to vēroja.
Bet otrs pasākums bija “Bebes balsis” pusfināls, kurā mūsu grupu pārstāvēja grupas jaunākais bērns 
– Karlīna, kura drosmīgi izpildīja savu dziesmu un nebaidījās stāties pretim žūrijai. Lepojamies!



Lūkass - pabeidza savu pirmo darba 
burtnīcu. Ļoti centīgi pilda 

uzdevumus, pats piesakās izpildīt kādu 
uzdevumu.

Par mēneša centīgāko noteikti ir jāatzīmē 
Viktorija, kura savus radošos darbiņus, 
par spīti tam, ka ir viena no jaunākajām 

grupiņā, paveic ar lielu rūpību un 
atbildību, visu pati ir gatava izdarīt un 

pat vairāk.

Pārdaugavas
  BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

 Mēneša čaklākie ir 
Roberts, Ieva, Amēlija un 
Džonatans, kuri mums ir 

ļoti čakli lasītāji.

Artūrs, NikaKarlīna - ļoti labi pārzin un 
ievēro grupas kārtību, kā arī 

vienmēr uzrauga, lai arī 
pārējie to ievērotu.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

Centīgākie - Dominiks. Kristers par veiksmīgu iejušanos Bebēnu 
kolektīvā.

Miķelis par labo izaugsmi skaitļu un ciparu 
atpazīšanā.

Lizete un Adele par rīta aplīša vadīšanu.
Katrīna Paula par labo darbu gatavojoties 

konkursam „Bebes balss” un viņas 
izvirzīšanu konkursa �nālam.

Purvciems BeBes
grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

Purvciems BeBes grupiņa
Gabriels J. nedzird, ko audzuinātāja jautā. 

Pēc tam apdomājas un saka:"Es aizlūrējos uz 
Asnāti, t.āpēc arī nedzirdēju."'

Purvciems Bebīšu grupiņa
Kad Ineta saka, ka salāti ir jāēd! Nav svarīgi - apēd 

pats vai pabaro draugu, galvenais, ka salāti ir 
apēsti!

Ziepniekkalns BeBes grupa 
Keita Z.: "Man patīk iet uz gorks un man mājās ir 

padirsenis." 
Ieva: "Bokss ir domāts tikai lieliem večiem!" 

Amēlija un Gabriela: "Mēs ejam vienā baletā, tikai 
katra citā valstī. "

Gabriela: "Man mājās ir 2 smaržas - vienas smaržīgas, 
otras vēl smaržīgākas."

TOP centīgākais

SVEIKS PAVASARI
Pārdaugavas BeBes grupa

Joprojām mīlestības trijstūris starp Boburu, 
Linettu un Oliveru.

Boburs nerunā ar Linettu. Uz jautājumu kas 
notika atbild dusmīgi: "Linetta man solīja, ka 

precēsies ar mani, bet pati visu laiku ir ar 
Oliveru".

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Pēc diendusas visi bērni savā starpā runā un 

pārspriež kuram būs mammītes pakaļ. Skolotāja 
sēž blakus un klausās, līdz Elīza iesaucas: 
“Audzīte, Tev arī mammīte būs pakaļ!” 

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
Tomass jautā skolotājai: “Ja ziema ir 
beigusies, tad kāpēc laukā ir sniegs?”

Skolotāja paskaidro, kas un kāpēc, pēc tā 
Tomass pateica: “Kā vispār tur kaut ko 

saprast var!”

Purvciems BeBēnu grupiņa
Purvciems BeBēnu grupa

Lizete pēc diendusiņas ģērbjas. Uzvilkusi 
zeķubikses, neizpratnē iesaucās: "Euuu, kur ir 

manas nākamās bikses?"

Lizete: "Manai mammai puncī ir bēbis, tikai 
viņa par to vēl neko nezina!"

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
Katrīna Paula pilda uzdevumu matemātikas 
darba lapā. Uzdevumā jāsalīdzina skaitļi pēc 

lieluma (vairāk, mazāk, vienāds). Piemērā, kur 
skaitļi ir vienādi, Katrīna saka: ‘’Es zinu, te ir 
jāliek trijumzīmīte (domāts vienādības zīme).”

Purvciems BeBuku grupiņa
Heilija: ''Sandij, kā sauc tavu tēti? ''

Sandija: '' Kaspars!''
Heilija: ''Kāds perfekts vārds!'' 

Heilija: ''Mamma un tētis precējās un tad bija 
kāzas.''

Emma:'' Kazas?!? Kazas taču neprecas!'' 

Auklīte: ''Sandij, kāpēc Tu dusmojies?''
Sandija: ''Es nedusmojos, es esmu Sandija Ābola 

DUSMĪGĀ!''

MĒNEŠA JOKI

Suzanna, Sandija

Purvciems
BeBuku grupiņa

 Tomasu šomēnes gribas īpaši paslavēt, jo 
nodarbībās cenšas no visas sirds un ar pilnu 
atdevi! Šī mēneša laikā ir sajūta, ka Tomass 
progresē pa dienām, katru dienu redzot, kā 
jaunas lietas viņam padodas arvien labāk! 
Tomass arī ir viens no draudzīgākajiem un 

laipnākajiem grupiņā!
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Šajā mēnesī iepazīsimies ar pedagogu, kurš nemaz tik sen nestrādā 
BeBē, bet kurš jau ir izveidojis patīkamu vidi ap sevi! Ar savu 
gaišumu un labestību viņa ik dienas sagaida mazāko bebukus 
Pārdaugavas filiālē. Elīna ir pedagogs ar augstu atbildības sajūtu, 
profesionālu pieeju darbam un spēju pielāgoties katrai situācijai. 
Jāpiemin arī tas, ka Elīna ir lielisks kolēģis, kurš nebaidās pasmaidīt, 
kopā smieties un atbalstīt grūtā brīdi!

1.Cik ilgi strādā BeBē?
BeBē strādāju nepilnu gadu, taču šķiet, ka daudz ilgāk.

2. Izglītība?
Esmu studējusi LU Vēstures un filozofijas fakultātē Latvijas vēsturi un arheoloģiju, vēl senākā pagātnē 
apguvu klavierspēli Jūrmalas vidusskolā, kā arī mācījos Mākslas skolā. Šobrīd studēju pedagoģiju. 

3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē? 
Izaugsme BeBē ir tieši skārusi manu ego, personību un raksturu. Varu teikt, ka mana izaugsme ir mērāma 
pacietībā, izpratnē, sapratnē, mīlestība pret to ko daru, klusēšanā un dusmu/miera sabalansēšanā.
Bet par karjeras izaugsmi vēl pāragri runāt. Galvenais, ka izaugsme ir manī pašā.

4. Kas Tev patīk savā darbā?
Visvairāk man patīk, ka varu brīvi darboties, brīvi realizēt savas idejas un darboties ar bērniem, kuriem viss 
ir pilnīgi jauns un vēl neatklāts. Tas ir tik lieliski, atkal ieraudzīt visparastākās lietas ar bērnu acīm, sajūtām. 
Jā, neliegšos, ka arī tā beznosacījuma mīlestība ko sniedz bērni, tā arī man patīk! Nu tur ir tāda enerģija!

5. Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem? 
Visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem ir darbs ar viņu vecākiem. Un viss. 

6. Tavi īpašie talanti?
Hmm. Protu es pāris lietas (saistīts ar mūziku, mākslu) bet vai tie ir īpaši talanti - nezinu. Laikam pie īpašiem 
talantiem varētu minēt, ka spēju ieklausīties, iedziļināties un izjust citus cilvēkus.

7. Mīļākais bērnu vecums?
Mīļi jau visi bērni un katram savas īpatnības vecumposmos, taču vistuvākais ir 2-3,5 g.v. Svarīgi, lai to 
iekšējo bērnu mēs visi paturētu dzīvu un smaidīgu mūžīgi.

8.Pastāsti par savu ģimeni? 
Mana ģimene - mani dimantiņi! Zem vārda “ģimene” es neaprobežojos tikai ar tiem cilvēkiem, ar kuriem 
dzīvoju zem viena jumta. Tas sniedzas daudz tālāk. Tās ir manas saknes. 

9. Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Vienu no saviem hobijiem – kormūziku - esmu mazliet atstājusi novārtā, taču ceru drīzumā atsākt.
Otrs mans hobijs ir cieši saistīts ar manu darbu, bet par to kuššš! Viss vēl ir procesā!
Brīvais laiks tiek pavadīts ģimenes lokā, pie dabas, laivu braucienos, taču, kad visa ir par daudz, izbaudu 
pastaigu ar sevi pie jūras.

10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Tas, ko gribu vēl sasniegt, ir saistīts ar manu vēl nepiepildīto sapni. Par to jau domāju, sapņoju kopš 12 gadu 
vecuma. Viss ir procesā un ticu, ka kādu dienu varēšu to skaļi pateikt vai citi - ieraudzīt. Gaidām! 

Elīn, novēlam Tev vēl ilgi strādāt BeBē! Tu esi labs ieguvums mūsu kolektīvā!

INTERVIJA



Sveiks, pavasari!
Kā katru gadu šie pavasara mēneši BeBē un Talantu skolā ir visskanošākie. BeBes balss konkurss 
dzīvo mūsu sirdīs ik pavasari un ne tikai dziedātājiem, bet arī Talantu skolas audzēkņiem, kuri 
uzstājas ar ansambļa sastāvu un deju studiju. Mēģinājums aiz mēģinājuma, lai apgūtais tiktu 
parādīts godam. Lielā skatuve, nezināmi cilvēki - tas viss rada apjukumu, bet tomēr vēlamies 
parādīt, kas apgūts pāris mēnešos.
Lūdzu sekot līdzi informācijai e-pastos, par uzstāšanās laikiem, par apģērbu un vēlamies saņemt 
atbildi par dalību. Būsim atsaucīgi un radīsim svētkus saviem bērniem ar atbildību!

 DEJOŠANAS SKOLOTĀJA SILGA INFORMĒ:
BEBES DEJOTĀJI ĻOTI GAIDA, KAD VARĒS ATBALSTĪT SAVUS DRAUGUS DZIEDĀTĀJUS UN 

ATRĀDĪT SKATĪTĀJIEM VISU, KO SAMĀCĪJUŠIES. PROTAMS, UZTRAUKUMS LIELS, JO ATKAL 
LIELĀ SKATUVE, NO KURAS VISS IZSKATĀS PAVISAM SAVĀDĀK. TOMĒR ESAM APŅĒMĪBAS 

PILNI!

Dejotājiem - Mēģinājums pl. 10:00;  aptuvenais uzstāšanās laiks  pl.11:00. 
Apģērbs - balts T-krekliņš (bez uzrakstiem, zīmējumiem ), baltas zeķītes (vēlams līdz potītēm), 

dejošanas čībiņas - češkas. Meitenēm sapītas 2 bizītes.

Svārkus un šortiņus iedosim!
Balerīnām  - Mēģinājums pl. 10:00;  aptuvenais uzstāšanās laiks  pl.11:00. Apģērbs - baltas 

zeķubikses, dejošanas čībiņas - češkas, cope. Tērps tiks iedots !

TALANTU SKOLA

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



Deju studija: 
Ieriķu ielā: Keita  
Trijādības ielā:  Lote
Zaļenieku ielā: Līva

Balets: 
Trijādības ielā - Evelīna

Vokālā studija: 
Ieriķu ielā: Adele un Simona
Trijādības ielā: Mārcis un Linetta
Zaļenieku ielā: Amēlija un Līva

Burtiņu skolā: 
Ieriķu ielā: Eva Marta un Edgars
Trijādības ielā: Linetta un Binnija
Zaļenieku ielā: Ernests un Adrians
 

Angļu valoda: 
Ieriķu ielā: Kate
Trijādības ielā:  Ralfs
Zaļenieku ielā: Ieva

Talantu skolas centīgākie februārī:

TALANTU SKOLA

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

BēBīšu skoliņas čaklākie:
 Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
 •  Katrīna ar mammīti
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
 •  Madelīna ar mammīti un Marta ar mammīti
Trijādības  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
 •  Odrija ar mammīti


