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Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv

Informatīvais izdevums vecākiem

Augsim kopā
sirsnīgi!

e-avīze
VADĪTĀJAS SLEJA

BeBelv e-avīze iznāk reizi mēnesī

Tā vien šķiet, ka šajā gadā pavasaris ‘’rāda mums mēli’’ un pamatīgi kaitina!
Priecē tas, ka aprīlis ir tik aktīvs un atraktīvs mēnesis, ka mums nav laika bēdāties un skumt pēc siltiem,
pavasarīgiem laikapstākļiem un saulītes!
Aprīlī ar nepacietību bērni gaida vienus no krāsainākajiem gada svētkiem – Lieldienas! Katrs šos svētkus izprot
savādāk un katrs šos svētkus svin savādāk, taču pats svarīgākais, lai svētki tiktu svinēti, un lai katrā ģimenē
šajās dienās valdītu saticība un mīlestība!
Aprīlis BeBē nu jau tiek atzīts par rosīgāko mēnesi, jo katru gadu aprīlī notiek ‘’BeBes balsis’’ lielais fināls.
Šajā gadā žūrijai patiesi bija ļoti grūti, jo piedalījās 17 finālisti. Nevienu gadu tik daudz finālistu nav bijuši. Tas
tikai liecina par to, ka BeBē aug ļoti talantīgi bērni!
Daudziem aprīlis asociējas arī ar labo darbu mēnesi, jo parasti aprīlī notiek tuvākās apkārtnes sakopšana un
talkas. Arī BeBē tiek organizētas talkas. Un katru gadu patiesi apbrīnoju aktīvos un čaklos vecākus! Saku
paldies viņiem ne tikai tāpēc, ka viņi atbalsta BeBi un sakārto vidi, bet arī tāpēc, ka viņi ir tik lielisks piemērs
un paraugs saviem bērniem! Lepojos ar Jums!
Bet, kad paies aprīlis, visas BeBes čaklās un rosīgās bitītes gatavosies Ģimeņu Sporta Dienai, kura šogad notiks
28.maijā!
Ģimeņu Sporta Dienu ieskandinās gada mīļākie svētki – Mātes Diena. Diena, kurā katra māmiņa nobirdina
kādu mazu prieka asariņu un ar lepnumu noskatās, kā mazais ķipars velta viņai skaistu dzejolīti vai dziesmiņu!
Aicinu vecākus baudīt un ar prieku izdzīvot katru minūti šajos aktīvajos pasākumos, jo bērni atdod visu savu
enerģiju par 100%, lai Jūs būtu laimīgi un lepotos ar viņiem!

Pavasarīgi saulainas, ģimeniski siltas un priecīgas Lieldienas !
www.bebe.lv
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JUBILĀRI

20.aprīlis
Santa Kazule
auklīte Purvciemā

24.aprīlis
Ieva Kaktiņa
audzinātāja un filiāles
vecākais pedagogs
Ziepniekkalnā
22.aprīlis
Agita Kopaigora
auklīte
Ziepniekkalnā

2.maijs
Anete
auklīte Pārdaugavā

Apsveicam mūsu angļu
valodas skolotāju Elīnu
Linku ar meitiņas Rebekas
piedzimšanu!
Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš,
Kas bez saules nevar augt.
Saule, mīlestība-abas ļauj tam
atraisīties, plaukt.
Tēvs, māte-otra saule.
Lai tā ilgi nenoriet, un, lai mīlestības
radīts, bērniņš gaismas ceļu iet.

METODIĶES ZIŅAS
Pavasaris, pavasaris,
Nu bērniņiem līksmes laiks,Visi lec, visi dzied,
Bebes bērni priekā smej!
Nu jau laikam ziemu būsim pavadījuši un pavasari ielaiduši sirsniņās un Bebes sētā! Bebes lielākā un
sirsnīgākā pavasara pazīme ir lielais Bebes Balss konkurss, kurā uzstājas visi mūsu talantīgie bērni! Konkurss,
kurš sagādā daudz patīkamas emocijas gan bērniem, gan skolotājām un, protams, vecākiem! Šogad tas bija
īpaši krāšņs un skanīgs!
Bet par martu un to, kā to pavadījām Bebē. Marta pirmajā nedēļā bērni iepazina dažādus materiālus, dažādas
skaņas. Nodarbībās tapa ļoti interesanti un radoši darbiņi.
Šajā nedēļā savu atklāto nodarbību rādīja Santa no Purvciema bebēnu grupiņas. Santa bija izvēlējusies
nodarbībā bērnus iepazīstināt ar skaņām. Santa uzbūra meža sajūtu, lai bērni dotos ekskursijā pa mežu, tā
iepazīstot zvaniņa skaņas, vēja šalkoņu, dzeņa klaudzināšanu un vāverītes šmakšķināšanu, graužot čiekuriņu.
Pēc dažādiem pārsteigumiem bērni devās veikt praktisko darbiņu: paši gatavot savus grabulīšus, attīstot
prasmi vērt un attīstot pirmās iemaņas šūšanā. Paldies, Santa, par nodarbību!
Turpinājām ar putnu tēmu, kas ir ļoti interesanta gan bērniem, gan audzinātājām. Bērni iepazinās ar
gājputniem, nometniekiem. Iepazina putnu uzbūvi, iemācījās atpazīt pazīstamākos un izteiksmīgākos putnus
un viņu “balstiņas”. Vizuālās mākslas un mājturības nodarbībās tapa ļoti koši un krāsaini darbiņi. Koši
papagaiļi, plastilīna gulbīši, gleznojumi.
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METODIĶES ZIŅAS
Tik pat koši, radoši darbiņi bija vērojami tēmā: Kas dzīvo ūdenī? Visa zemūdens pasaule bija vērojama bērnu
darbiņu izstādēs. Astoņkāji, medūzas, delfīni. Tik interesanti tas viss! Un tad vēl eksperimenti ūdenī,
enciklopēdiju pētīšana un darbiņi ar gumijas zivtiņām. Tik jautri!
Diemžēl, cirku, kas bija paredzēts šajā nedēļā, mums nācās atcelt, jo cirka mākslinieks apslima. Bet gaidīsim
cirka izrādi maija beigās kā jauku un jautru mācību gada noslēgumu.
Šajā nedēļā savu atklāto nodarbību rādīja Signe no Purvciema bebuku grupiņas. Nodarbība bija ļoti
augstvērtīga un bērniem ļoti interesanta. Rotaļnodarbība aizritēja priecīgi - spēlējoties, bet iegūstot jaunas
prasmes un zināšanas par ūdens iemītniekiem. Pedagogs Signe bija izdomājusi un bērniem piedāvāja dažādas
didaktiskās rotaļas un pat savā ziņā eksperimentu. Bērni apguva un nostiprināja zināšanas par krāsām,
attīstīja roku muskulatūru un orientēšanos telpā. Bērniem bija pat iespēja dzīvoties ūdenī, ķerot ar sietiņu
zivtiņas un pārliekot tās citā traukā. Pēc ļoti pārdomātajiem uzdevumiem bērni devās pie galdiņiem, lai
turpinātu attīstīt prasmi zīmēt. Izkrāsojuši savas zivtiņas, bērni ar lielu prieku tās piestiprināja pie loga, kur
nu bija skaista zemūdens pasaule. Nobeigumā kā pārsteigums un apbalvojums bērniem bija jauna zivtiņa, ko
visi kopā ielaida grupiņas akvārijā pie jau mīļās zivtiņas “Zeltiņa”. Paldies, Signe, par ļoti pārdomāto
nodarbību!
Nākamā nedēļa bija - pavasaris mostas! Tad nu grupiņās varēja vērot visādus pavasara darbiņus. Tika stādīts,
sēts un pat grupiņās veikta pavasara tīrīšana. Marta nobeigumā bērni mācījās atpazīt dažādas puķes, ziedus!
Šī nedēļa ļoti labi “izauga” no iepriekšējās nedēļas. Daudzās grupiņās bērni nu jau laistīja savas iesētās
puķītes, zālīti!
Bērnu darbiņu izstādēs atkal varēja vērot ļoti interesantus vizuālās mākslas un mājturības darbiņus. Bērni
izmēģināja visādus netradicionālus zīmēšanas paņēmienus (ar dakšiņām, vates kociņiem, šabloniem) un veica
dažādus citus radošus darbiņus! Paralēli šiem darbiņiem bērni turpina apgūt matemātikas iemaņas, klausās
pasakas un mācās dzejoļus. Katra diena nes kādu jaunu gudrību mūsu Bebes bērniem! Pavisam drīz jau
sāksies laiks, kad bērni raudzīsies tikai pa logu un domās rotaļāsies laukumiņā. Bet pirms vasaras priekiem
laukumiņos vēl apgūsim:

www.bebe.lv

bebe@bebe.lv

SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM
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SVARĪGI!

Ja vēlaties aprunāties ar filiāles vecākajiem pedagogiem,
bet nevarat viņus sastapt filiālē, tad aicinām
Jūs rakstīt viņiem personīgu e-pasta vēstuli.
Purvciems
SIGNE BEĀTE PLĀCE
purvciems@bebe.lv

Pārdaugava
Madara Plinta
pardaugava@bebe.lv

Ziepniekkalns
Ieva Kaktiņa
ziepniekkalns@bebe.lv

Nodarbību tēmas aprīlī:
Joku un smieklu nedēļa. Viss ačgārni!
Gaidot Lieldienas. Krāsu nedēļa.
Dūc kukainīši
Čaklo roku nedēļa
(spodrības nedēļa)
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SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM
Un ar prieku paziņoju, ka ir sākts darbs pie sporta spēlēm.
Visi jau tagad savos plānotājos atzīmējiet 28.maiju, kad
tiksimies Ķekavas stadionā, lai kopā saturīgi un sportiski
pavadītu rīta cēlienu! Varu jau tagad pačukstēt, ka šī gada
tēma ir Džungļi! Būsim jautri, atraktīvi un sportiski!
Konkrētāk visu Jums paziņosim, kad nāks tuvāk
pasākums!
Vienmēr būsim priecīgi, ja kāds vēlas ņemt dalību mūsu
pasākumos kā sponsors! Tādēļ, ja kāds vēlas atbalstīt
Ģimenes dienu - sporta spēles, tad sazinieties ar mani:
Egija, 28444224

SPORTA SPĒLES

Informējam, ka aprīlī sāksies pierakstīšanās bērnudārza apmeklējumam vasaras
periodā.
Katram vecākam ir jānorāda atbilstoša informācija, aizpildot norādīto tabulu, līdz
8.maijam.
Lūdzam norādīt informāciju par plāniem nākamajā mācību gadā, aizpildot konkrēto
tabulas lauku.

SVARĪGI

1. Bērnudārzs strādā gan jūnijā, gan jūlijā, gan augustā. BeBē nav brīvlaika.
2. Katrs bērns var izmantot 1 mēnesi brīvlaiku, rakstot iesniegumu no vecākiem vai iesniedzot ārsta
zīmi kā attaisnojumu.

3. No 1. 06. - 01.09. metodiskās nodarbības nenotiek. Bērni atpūšas, bauda un pavada visu brīvo laiku
spēlējoties un rotaļājoties ārā. Taču atgādinām, ka vasarā notiek dažādas izglītojošas rotaļas, kas arī
attīsta bērnu talantus un spējas.

4. Vasaras periodā mūsu pedagogi un auklītes dodas atvaļinājumā, tāpēc aicinām būt saprotošiem, ka

arī pedagoģiskajam personālam ir jāatpūšas. Grupas audzinātājas un auklītes aizvietos citu grupu
pedagogi un audzinātājas.
Brīdinām, ka tas ir normāli, ja bērni uzreiz nepieņems audzinātājas un auklītes, kuras aizvietos grupas
personālu. Bērni var būt jūtīgāki pirmās dienas, kamēr iepazīst aizvietotājus.

5. Informējam, ka vasaras periodā no 19.06. - 14.08. tiks apvienotas grupas.

Šajā laikā Purvciemā strādās divas grupas (telpās: 2 st. un vecajā, lielajā korpusā), Pārdaugavā divas
grupas (telpās: 2 st. lielā grupa un 1 st. grupa) un Ziepniekkalnā - 1 grupa lielās grupas telpās.
Bērni tiks apvienoti, vadoties pēc vecuma un radniecības.

6. Informējam, ka apvienoto grupu laikā no 19.06. - 14.08. bērnudārza darba laiks būs
no plkst:.7.30. - 18.30. Darba laiks no pl. 7.30. - 19.00. atsāksies 14.08.
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Pasākumi martā un aprīļa sākumā
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Sestdiena BeBē pagāja gavilēs un priekos!
Visi kopā - gan mazi, gan lieli - dziedājām,
dejojām un jutām līdzi visiem finālistiem
konkursā un koncertā ''BeBes balsis''! Žūrijai,
kā katru gadu, bija grūti vienoties, jo katram
bija savi favorīti! Taču pēc gana ilga
apspriešanās laika ''bargie'' tomēr vienojās!
POLĪNE KIRILKINA
Prātīgākais dziedātājs

GABRIELS JANSONS
Saulainākais dziedātājs

EVELĪNA KRUGLOVA
Košākais dziedātājs

MARTA DREIMANE
Labākais Skatuves tērps
Centīgākais dziedātājs

SOFIJA POPE
Romantiskākais
dziedātājs

MEGIJA VASIĻONOKA
Pacietīgākais dziedātājs

MIĶELIS ERNESTS
BANGA
''Vēsais Džekiņš''

EVELĪNA GRAMOĻINA
Precīzākais dziedātājs

ESTERE ĀBOLTIŅA
Drosmīgākais dziedātājs

Žūrijas Simpātijas
BINNIJA BLŪZMANE
un DITA PAZĀNE

LUĪZE STIEBRA
Skatuves Harizma

BeBes balstiņa
ARTA DREIMANE

ROBERTA HERTA
KĀRNUPA
Skatuves Dīva
jeb Princese

BeBes balss ieguvējs
ALEKSANDRS SILIŅŠ

Apsveicam mūsu uzvarētājus un visus finālistus!
Paldies finālistiem par priekšzīmīgiem priekšnesumiem!!!
www.bebe.lv
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Pasākumi martā un aprīļa sākumā
Pasakāmies visiem vecākiem par pacietību un atbalstu šajā koncertā!
Paldies mūsu mazajiem dejotājiem! Ar savu raito soli un ritmu viņi iekustināja visus viesus! Un, protams,
paldies skolotājai Silgai Strazdiņai par labi padarītu darbiņu!!!
Paldies mūsu žūrijai: Egija Posse-Apsīte, Juris Stikāns, Rita Stikāne, īpašajam viesim Edgaram Auniņam un
mūsu Talantu Skolas vadītājai Ivetai Pēkmanei, bez kuras šis pasākums nemaz nenotiktu! Viņa katru gadu šo
pasākumu padara par tik kvalitatīvu, baudāmu un krāšņu!!!
Paldies mūsu BeBes Pavasara Laumiņai Zanei Leinei par krāšņo tērpu un koncerta vadīšanu!!!
Šis gads ir ne tikai ievērojams ar skanīgām balsīm ''BeBes balsis'' finālā, bet arī nu jau vairākiem koncertiem,
kuros ir dziedājis BeBes vokālais ansamblis! Šķiet, šajā gadā ansamblis ir spēris 10 soļus uz priekšu. Un
vaininieks ir tikai viens - paldies mūsu skolotājai Laurai Auniņai!!! Tu esi brīnišķīga!!!
Mūsu finālisti un uzvarētāji saņēma balvas no mūsu lieliskajiem atbalstītājiem Mazā Zemes ĀBECE!
Žūrijas Simpātija saņēma termoregulējošu šallīti no ThermoKid
Īpašās Simpātiju balvas pasniedza Mans Ponijs
BeBes balstiņa un BeBes balss saņēma īpašas tortes no Kafejnīca Strelīcija
BeBes balss ieguvējs saņēma lielo gaismas burtu no KeK wood!!!
Paldies Veronikas Jokstes mammai par gardajām dāvanām!

Atbalstītāji:
Mans Ponijs
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI

M A RT S

MARTS PURVCIEMA BEBUKOS
Bebuki martu iesāka ar pēdējā sniega priekiem - vēlām sniegavīrus un sniega surikātus. Ar bučām un mīļiem
sveicieniem atzīmējām 8.martu. Mīļš paldies Bebukiem, kuri ar ziediem iepriecināja gan lielās, gan mazās
meitenes! Mēnesis ir aizritējis nemanot, esam sagaidījuši pavasari un pamazām sākam gatavoties nākamajam
Bebuku lielajam notikumam - Māmiņdienai!

MARTS PĀRDAUGAVAS BEBES GRUPIŅĀ
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
MARTS PURVCIEMA BEBES 2 GRUPIŅĀ
Līdz ar saulītes biežāku parādīšanos pie debesīm, arī mēs vēlamies, lai apkārt mums viss būtu tīrs un sakopts.
Mājturības nodarbības ietvaros visi ķērāmies pie grupas sakopšanas darbiem - slaucījām putekļus, mazgājām
rotaļlietas, tīrījām galdus un krēslus un veicām vēl daudz dažādu uzkopšanas darbiņu. Darbs veicās raiti un
visi strādāja centīgi. Dažam gadījās arī slapjas piedurknes, bet tas taču nieks, jo prieks par padarīto bija liels.
Lielu paldies gribam teikt Undīnes ģimenei, kura "Dažādu skaņu" nedēļas ietvaros izgatavoja mūzikas
instrumentu - bungas. Paldies!

MARTS PURVCIEMA BEBES GRUPIŅĀ
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
MARTS PURVCIEMA BEBĒNU GRUPIŅĀ

MARTS PĀRDAUGAVAS BEBUKU GRUPIŅĀ
Laiks skrien vēja spārniem un nu jau klāt ir pavasaris. Šis mēnesis bija darbīgs un piedzīvojumiem bagāts,
beidzot bebuki ir sagaidījuši pavasari un tāpēc mēs kopīgi vērojām un izzinājām dabu, kā tā mostas no ziemas
miega. Ieskandinot pavasari, bebukiem bija iespēja katram ar savām rociņām iestādīt savu sīpollociņu, dillīti
un citus garšaugus, tā bija brīnišķīga pieredze, tagad ik dienas vērojam, aplaistam un nogaršojam savus
gardumus.
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
MARTS PĀRDAUGAVAS BEBĒNU GRUPIŅĀ

MARTS ZIEPNIEKKALNA BEBES GRUPIŅĀ
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pašu darināti
PAŠU DARINĀTI INSTRUMENTI ZIEPNIEKKALNA BEBĒNOS.
Izstāde “Pašu darināts mūzikas instruments” - paldies visiem čaklīšiem, jāuzsver, ka mums ir ļoooooti radoši vecāki,
jo tādus pašgatavotus mūzikas instrumentus vēl nebijām redzējuši, mums bija pašgatavotas ģitāras, kuras izskatījās
kā īstas, dažādi grabuļi un pat klavieres, vecāki ar bērniem tiešām bija dikti pacentušies, malači!
Paldies sakām Madaras, Grietas un Patrika mammām par sagādātajām rotām un šallēm meiteņu stūrim, meitenes
ir ļoti priecīgas un pucējās uz nebēdu.
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
PAŠU DARINĀTI INSTRUMENTI ZIEPNIEKKALNA BEBĒS
Mūzikas instrumenti. Bebēni nesa pašgatavotus ritma instrumentus - skanošus grabuļus, krāsainus šeikerīšus
pildītus ar kafijas pupiņām, krāšņas bungas. Tos izmantojām, vingrinoties vārdus dalīt pa zilbēm, veidojām skanīgu
grupiņas orķestri, izdziedot un ritmizējot dažādas dziesmas. Gājām rotaļās, kur katrs bērns varēja spēlēt savu mīļāko
dziesmu, skandējot savu gatavoto mūzikas instrumentu.
PAŠU DARINĀTI INSTRUMENTI PURVCIEMA BEBĒS
Kas tur skan, kas tur rīb, iekš’ to BeBes istabiņu?
Tur spēlēja brašie BeBes savus skaņu instrumentus!
Tieši tik feinā pantiņā var raksturot izstādi “Pašu gatavots instruments”. Bērni bija darinājuši dažnedažādus
čabošus, grabošus, čaukstošus, rībošus, klabošus, svilpjošus un visādi citādi skanošus mūzikas instrumentus,
izmantojot dažnedažādus pašu mājās, mammas un tēta darbos, omes dārziņā un opja šķūnīti atrodamus
materiālus, ne tikai mājās, bet arī dārziņā nodarbību laikā. Un vai ziniet, bebes nebija divreiz aicināmi tos
pielietot darbībā un “muzicēt”, izčaukstinot, izgrabinot, izrībinot dažnedažādas melodijas, kas sirdij tuvas un
mīļas vai radušās turpat uz vietas muzicēšanas laikā! Šķiet, lieki būtu teikt, kas tas bija par orķestri… uh!
Paldies lieliem un maziem BeBē, kas ar lielu prieku un entuziasmu atsaucās aicinājumam veidot šādu
izstādi!
PAŠU DARINĀTI INSTRUMENTI PĀRDAUGAVAS BEBUKOS
Vēl šajā mēnesī bebukiem kopā ar vecākiem bija mājas darbs - katram bija jāizveido mūzikas instruments no
dažādiem mājās atrodamiem materiāliem, rezultāts bija vienkārši fantastisks. Bebuki šos instrumentus
izskandināja uz visiem 100%. Un vai nav super, taisīt skaistu mūziku ar PAŠA radītu instrumentu? Nu ir
taču!! Paldies par to bebuku vecākiem!!
Un martu bebuki noslēdza ļoti mierīgi un relaksējoši, baudot skaistas gaismiņas un klausoties relaksējošu
mūziku, izbaudot to no visas sirds esot vienkārši kopā.
PAŠU DARINĀTI INSTRUMENTI
PURVCIEMA BEBĒNOS
Izstāde
"Paštaisītais
mūzikas
instruments" - izstādes pirmajā dienā,
agri no rīta, pārsteidza Alekss O., kurš
smaidīdams ienāca grupiņā , ar savu
paštaisīto ģitāru. Tik rūpīgi viss
pārdomāts un lielais prieks, ka tā taisīta
kopā ar mammu un tēti. Ģitāra bija
visievērojamākā arī citu bērnu acīs. Bet
prieks arī par pārējiem, kuri bija
centušies pagatavot savus mūzikas
instrumentus. Tas neprasa daudz laika!
Pietiek ar visparastāko, kas pieejams
ikdienā - Kinderolā iebērt graudiņus, un
mūzikas instruments gatavs. Tāpēc gribu
aicināt vecākus nākošajā gadā būt
atsaucīgākiem!
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TOP CENTĪGĀKAIS

Šomēnes čaklākās rociņas ir Robertai!
Roberta visus darbiņus dara ar lielu
centību un rūpību! Čaklumiņš
noteikti raksturo Robertu!

Sofija, Dita, Roberts, Martins

“Esmu liels, esmu varošs” – Marks, Marta,
Sofija Gabriela
“Mazais kārtībnieks” – Estere G.
“Gribu mācēt, gribu prast” - Alise

Žanete

Keita A un Amēlija- abas jaunās dāmas ir
cītīgākās bērnudārza apmeklētājas marta
mēnesī, tikpat cītīgas viņas ir nodarbību
laikā un ārpus tām.

Keita, jo ir sākusi patstāvīgi ģērbties un arī
ļoti raujas palīdzēt vadīt rīta aplīti.

Arta D. - visskanīgākā dziedātāja,
Eduards Ā. - kārtībnieks, Selesta D. smaidīgākais pētnieks.

Megija-čaklākais dežurants, Kate
Kristiāna-uzcītīgākā nodarbībās

Asnāte - lielais palīgs
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Pārdaugavas BeBes grupa ( 5/6 gadi)
Evelīna Trijādības Bebes: "Ja tu neklausīsi
audzīti, tev izaugs radziņi un tu būsi maziņš
rozā velniņš!"
Daniela Trijādības Bebes: " Ja tu melosi, tev
kodīs lūpas!"
Laura Trijādības bebes: "Kas bļaustās, tam
jābrauc uz Indiāniju pie Indiāņiem!"

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Rīta aplītī pārrunājam laikapstākļus,
secinām, ka beidzot ārā ir pavasaris un saulīte,
drīz būs vasara, pēkšņi Amēlija iesaucas: “Jā!!!!
Un mēs iesim šopingā!!”

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa (2/3 gadiņi)
Audzinātāja jautā: "Artūr, vai tu gribi krāsot Bembiju
vai Makvīnu?" Artūrs atbild: "Es gribu BMW!"

Visi apsēdušies, lai sāktu rīta apli, Luīze iznāk priekšā
un sāk rādīt akrobātiskus trikus. Visiem sākas lielā
jautrība.

Ziepniekkalns BeBes grupa (4/6 gadi)
Audzinātāja: Kas aug tik mazumā?
Roberts S. - Džonatans!
Ronaldam ar Martinu puišu saruna
Ronalds: Martin, Tu zini, kas ir randiņš? Tas ir satikties
ar visjaukāko meiteni, kuru precēsi.
Audzinātāja bērniem saka, ka rīt brīvdiena, varēs
atpūsties, bet es iešu uz skolu. Sofija jautā: Uz Burtiņu
skolu?

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa (3/4 gadiņi)
Auklīte, no rīta atnākot uz darbu, ienāk grupā ar
visiem sasveicināties. Olivers viņu domīgi nopēta
un sašutušā balsī saka: "Liene, kā Tu esi
apģērbusies!?"

www.bebe.lv

Pus7 vakarā, Sofija audzinātājai saka: Gitijā, ja mamma
neatbrauks pakaļ, tad es mājās braukšu ar tevi.
Pēc launadziņa Dacei paziņo Martins: Visas tukšās
maizītes gandrīz apēstas!

Purvciems BeBēnu 1.grupiņa ( 2/3gadiņi)
Putnu nedēļā ar bērniem nosaucam pazīstamākos
putnus. Saucam: zvirbulis. Marta atkārto "Burbulis."
Madara Dārta spēlējas ar datoru. Audzinātāja aicina,
lai viņa uzraksta tētim vēstuli. Madara atbild: "Nav
inters (internets)."
Ēdot pusdienas, audzinātāja izbrīnā saka, ka Tomass
beidzot apēdis visu maizi. Alekss atsaucas uz to: "Nu
tu dod!"

Purvciems BeBes 1.grupiņa ( 4/6 gadi)
Simona stāsta: “Man tētis nopirks Elzas kurpes,
kleitu un KNIPŠUS (domāts - klipšus!”
Audzinātāja jautā: “Kādā valodā mēs runājam?”
Sintija lepni izsaucas: “LATVJU (domāts latviešu)!”

Purvciems BeBes 2.grupiņa
Gabriella:" Audzinātāj, man ir karsts! (pie pusdienu
galda). "Nāc, novilkšu tev jaku". "Nē, man ir karsts
ēdiens!"

Purvciems BeBuku grupiņa
Tomass lielajam zaķim saliek apakšā un apkārt
bumbiņas un priecīgi sauc:
''Zaķim oliņas! Zaķim oliņas!! ''
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ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS
Sveiks, pavasari!
Arī Talantu skoliņā ir iestājies pavasaris - saulains, priecīgs un spožs. Mums ir ar ko lepoties. Īpaši pavasara
mēnešos, kad savus talantus varam atklāt Jums. Pavasara spožums noteikti attiecināms uz dejotājiem un
dziedātājiem, kuri mirdzēs mūsu pavasara koncertā. Tā ir mūsu pieredze, kuru attīstām, lai jau nākamajos
gados mirdzētu vēl spožāk.

Talantu skolas centīgākie

• Ieriķu ielā:
Sintija Priedulāja
• Trijādības ielā:
Rendija Skredele
• Zaļenieku ielā:
Roberts Sarbantovičs

• Ieriķu ielā:
Kate Tulinska

• Ieriķu ielā:
Kate Tulinska un
Simona Mūrniece
• Trijādības ielā:
Evelīna Gramoļina

• Trijādības ielā:
Miķelis Banga
• Zaļenieku ielā:
Mara Treimane

BĒBĪŠU SKOLAS
ČAKLĀKIE
Zaļenieku ielas BēBīšu skoliņas
uzslavas saņem:
• Laura ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas
šajā mēnesī saņem:
• BeBucīši 6.-12. mēn.:
Amēlija ar mammīti
• BeBuki: 1.-2.g.:
Miks ar mammīti

• Ieriķu ielā:
Lauris Būmanis
• Trijādības ielā:
Karlīna Apsīte un
Megija Vasiļonoka
• Zaļenieku ielā:
Ronalds Logins un
Luīze Šteinberga

BeBes ansamblīti uz lielās skatuves!!!
BeBes ansamblītis un skolotāja Laura mūs nebeidz iepriecināt - 1. aprīlī pieskandinājām Ķīpsalu 11. starptautiskajā
izstādē "BĒRNU PASAULE 2017". Katrs koncerts un uzstāšanās nes milzīgu pieredzi un papildina mūsu drosmi
uzstāties. Tā bija mūsu lieliskā pieredze, jo pirmo reizi uzstājāmies tik plašā pasākumā. Katrs koncerts arvien
pārliecinošāks un dziedājums skanīgāks. Lielisks sniegums arī mūsu solistiem. Skaļas ovācijas un aplausus saņēmām
no klausītājiem, ar to arī esam lepni, ka nesam BeBes vārdu tik skanīgi un skaisti!
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INTERVIJA
Aprīlī iepazīsimies ar auklīti Purvciemā - Elīzu Zeidaku, kura īsā laika periodā parādīja, cik svarīga loma ir
auklītei! Pateicoties Elīzai, Purvciema BeBes 2 grupiņa šajā gadā ir ‘’spērusi 3 soļus uz priekšu’’. Elīza ir auklīte,
kura ir ne tikai milzīgs atbalsts audzinātājām, bet kura arī dara vairāk, kā auklītei vajadzētu! Elīzas
saimniecībā viss ‘’spīd un laistās’’ un viss atrodas savās vietās! Bez saimnieciskiem darbiņiem Elīza aktīvi
iesaistās pedagoģiskajā un radošajā darbā. Īpaši viņa to pierādīja Ziemassvētku Koncertā un, šķiet, ka pierāda
to katru dienu!
Cik ilgi Tu strādā BeBē?
Bebē strādāju tikai 7 mēnešus. Cipariņš vēl pavisam mazs, bet sajūtu ziņā liekas, ka tam vajadzētu būt daaaaaudz lielākam.
Tava Izglītība?
Esmu sabiedrisko attiecību speciālists (Latvijas Universitātē bakalaura grāds komunikācijas
zinātnē), kurš nokļuvis bērnudārzā. Tāds nu mans uzdevums šobrīd - veidot veiksmīgu
komunikāciju ar mūsu mazuļiem.
Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
Bebē augu katru dienu, katra mazā vai lielā grūtībiņa un kreņķis iemāca ko jaunu. Sākot
strādāt, nezināju, ka varu paspēt tik daudz un pat vēl vairāk, arī ikdienas darbiņiem pa
vidu iejusties audzinātājas lomā, nomierināt, arī izklaidēt un samīļot 19 bērnus.
Kas Tev patīk savā darbā?
Bērni paņem daudz enerģijas, bet arī dot to atpakaļ prieka un bezrūpības veidā. Tas arī
laikam ir vistīkamākais, tas ļauj saglabāt savu iekšējo bērnu.
Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?
Katrs mēs esam personība ar savām individuālajām rakstura iezīmēm, ar savu mentalitāti, ar savu prasmi izpaust emocijas.
Saprast un izprast šīs mazās personības arī, manuprāt, ir visgrūtākais, jo ne katram der tas, kas citiem.
Tavi īpašie talanti?
Man patīk viss radošais un krāsainais, arī viens no maniem talantiem ir radīt skaistas lietas - adīt, tamborēt, šūt un cakot.
Mīļākais bērnu vecums?
Atzīšos, man ir dota iespēja katru dienu pavadīt ar bērniem, kuri ir, manuprāt, visinteresantākajā un man vismīļākajā
vecumā (3 - 4 gadi), jo jau prot izteikties, ir iemācījušies savas gudrības, taču vēl ir mazulīši, kuri ļauj sevi samīļot.
Pastāsti par savu ģimeni?
Mana ģimene ir mans lielākais atbalsts, kuri vienmēr gaida atpakaļ mājās Kuldīgā. Kuldīga man ir vieta, kur uzņemt
enerģiju un mīlestību, ko dāvā ģimene. Jau vairākus gadus man ir vēl viena ģimene Jaunpiebalgā, kurai veltu savu laiku un
mīlestību.
23 gadus biju jaunākais bērns ģimenē, taču jau 6 mēnešus varu būt lepna lielā māsa brālītim Jēkabam. Vecākais brālis arī ir
dāvājis mazu brīnumiņu Hariju, kuram varu būt mīloša tante un lutināt. Bērni man ir patikuši vienmēr, bet šobrīd tie
apkārt ir īpaši daudz.
Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Tā kā ikdiena paiet Rīgas burzmā, tad brīvdienas un brīvo laiku cenšos pavadīt ārpus Rīgas. Mans atpūtas komplekts noteikti
ir daba, mīļie cilvēki un aktīva atpūta. Viens no maniem hobijiem ir volejbola spēlēšana, kas pavisam noteikti ietilpst labu
brīvdienu sastāvā.
Ko vēl Tu gribi sasniegt?
Gribu attīstīt sevi kā personību, apgūstams ir vēl tik daudz, ka to visu nemaz nevar uzskaitīt. Galvenais - tiekties uz priekšu!
Tavs nepiepildīts sapnis?
Sapņus jau laikam labāk skaļi neizpaust, citādi nepiepildīsies. Bet man patīk pasapņot par nākotni, pat pavisam ko nereālu!

Novēlam Elīzai vienmēr tiekties uz priekšu un turpināt sapņot lielus sapņus!
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