
Dažkārt rodas pārdomas, kāpēc arvien biežāk 
un biežāk sastopu nežēlīgus un neiejūtīgus 
cilvēkus. Man patiesi gribas ticēt, ka dziļi savā 
būtībā šie cilvēki nav tādi! Man patiesi gribas 
ticēt, ka prieks un laime spēj iznīdēt šo cilvēku 
neiejūtību! Un man patiesi, kā mazai meitenei, 
gribas ticēt, ka labais vienmēr uzvar ļauno!
Taču kā cilvēkam, kurš pārstāv pirmsskolas 
pedagoģiju, man ir jāatzīst, ka līdz piecu gadu 
vecumam mēs – pieaugušie, vecāki, spējam 
ietekmēt bērna attieksmi, uzvedību, raksturu, 
pēc piecu gadu vecuma notiek tikai 
pāraudzināšana. Līdz piecu gadu vecumam mēs 
– vecāki - veidojam ne tikai attieksmi un 

uzvedību, mēs parādam bērniem, kas ir mīlestība un cieņa. Tieši tad 
mēs dodam pasaulei vai nu līdzcietīgu un labestīgu personību, vai nu 
neiejūtīgu un nežēlīgu!

Šādu pārdomu laikā es vienmēr analizēju, ko es varu dot pasaulei? 
Kā es varu padarīt to gaišāku, tīrāku, labestīgāku???
Man ir prieks, ka man ir tik brīnišķīgs veids kā BeBe, ar kuru es varu 
ietekmēt nākotni - Latvijas nākotni! Pateicoties BeBei, es spēju 
bērniem – jaunajai paaudzei parādīt, kas ir labestība un mīlestība. 
Jāsaka paldies, ka šajā jautājumā ar mani vienāds viedoklis ir manam 
labākajam palīgam - Egijai Possei – Apsītei, kura katru gadu organizē 
Labās Sirsniņas jeb Labestības Nedēļu! Nedēļu, kurā bērniem ir 
iespēja rūpēties par vājāko, iespēja ziedot un iespēja palīdzēt. Tā ir 
nedēļa, kad bērniem ir iespēja sajust prieku dāvināt, sajust prieku, ka 
esmu kaut ko labu devis un darījis, un dāvājis kādam prieku!
Un jāatzīst, ka šī nedēļa deva prieku ne tikai bebēniem, bet arī 
bebēnu vecākiem! Katrs no pieaugušiem uz mirkli aizdomājās, uz 
mirkli sajutās kā mazs bērns, kas tic, ka labais vienmēr uzvar slikto!
Pasaka??? Katrs no mums var turpināt šo pasaku un padarīt aizvien 
reālāku!!!

Paldies manām BeBes meitenēm, paldies bebēniem un viņu 
vecākiem par labestību!!!

BeBes mamma Rita Stikāne
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Šogad ziema nepavisam negrib padoties pavasarim. Bet mums Bebē tas netraucē. Marts paskrēja 
nemanot. Kad ir tik daudz dažādu aktivitāšu un darbiņu ikdienā, tad laiks paiet ātri un pavasaris atnāks 
nemanot.
Vēl cīnoties ar negantajiem vīrusiem, kas šogad uzbrūk no visām pusēm, mēs ņipri un centīgi turpinām 
apgūt jaunas prasmes, iegūt zināšanas par dabu, matemātiku, valodiņu un turpinām attīstīt iemaņas 
darboties ar krāsām, plastilīnu, šķērēm.
Lai ātrāk pienāktu pavasaris, bērni cītīgi sauca visus putniņus atpakaļ pie mums nedēļas tēmā “Visi putni 
skaisti dzied”. Nedēļas ietvaros bērni klausījās putnu dziesmu ierakstus, pētīja attēlus, enciklopēdijas un 
video ar daždažādākajiem putniem. Mēģināja pastaigas laikā pamanīt un atpazīt putniņus, kas pie mums 
mājo un, iespējams, jau ir atgriezušies no siltajām zemēm. Bija jāapgūst tik daudz dažādu jaunu vārdu, 
nosaukumu: gājputni, cīrulis, dūnas, nometnieki, žagata, sarkankrūtītis... Oj, cik daudz jaunu vārdu 
valodiņas krājumā! Un cik skaisti un radoši darbiņi mājturībā un vizuālajā mākslā.
Turpinājām martu ar nodarbību tēmu par to, kas dzīvo ūdenī. Cik zemūdens pasaule ir dažāda, cik 
interesanta un noslēpumaina. Ar lielu prieku un interesi bērni apguva jaunas zināšanas par zivīm, ūdens 
iemītniekiem un dažādām ūdenstilpnēm, kā arī vizuālās mākslas nodarbībās veidoja paši savus akvārijus. 
Šī nedēļa bija īpaša ar D.Rijnieka koncertu ”Uzmanies, elektrība”. Vēl ilgi bērni staigāja un viens otram 
aizrādīja par elektrību un drošību. Domāju, ka lielākā daļa vecāku to dzirdēja arī mājās, jo koncerts 
tiešām bija ļoti interesants un bērniem spilgti palika atmiņā. 
Nu jau ir marta vidus un sākam sajust pavasari. Līdz ar to tēma “Pavasari gaidot. Instrukcijas par drošību 
uz ledus un ūdenī” bija tieši aktuāla. Bērni tika instruēti par to, ka nedrīkst vieni uzturēties uz 
ūdenstilpnēm, uz ledus. Ka jābūt piesardzīgiem, kad ir atkusnis, jo var krist lāstekas no jumta kā arī ledus 
paliek nedrošs. 
Šī nedēļa bija īpaša, jo lielākajā daļā grupiņu bērni sēja zaļumus, stādīja sīpollokus. Nesa grupā zarus, lai 
plaucētu lapas un vērotu, kā mostas pavasaris.
Martu noslēdzām ar Lieldienu gaidīšanu. Tika pārrunātas Lieldienu tradīcijas, veidotas Lieldienu 
kompozīcijas un darināti dažādi radoši vizuālās mākslas darbi.
Īpaša šī nedēļa bija arī tādēļ, ka katru dienu bērniem bija jānāk uz bērnudārzu kādas noteiktas krāsas 
apģērbā. Tas ir tik interesanti: meklēt pašam savā garderobē, vai ir šīs krāsas apģērbs un. satiekot 
draugus, vērot, ko katrs ir apģērbis un vai tas atbilst dienas krāsai. Cik daudz dažādu spēļu audzinātājas 
zina par krāsām! Bērni izspēlēja dažādās rotaļas un dejas ar krāsu iesaistīšanu. Kā arī nodarbības bija 
saistītas ar krāsu jaukšanu, eksperimentu veikšanu. Vai Jūs zinājāt, ka Ķīnas kāpostu var nokrāsot 
dažnedažādākajās krāsās, to nedaudz iemērcot pārtikas krāsvielā?
Martu noslēdzām, dodoties Lieldienu brīvdienās! Ceru, ka visi baudīja ģimeniskas, raibas, mīļas 
Lieldienas!
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Metodiķes ziņas

Jubilāri aprīlī/maijā

20.04. auklīte Purvciems Santa Kazule
22.04. auklīte Ziepniekkalns Agita Lindenberga
24.04. pedagogs Ziepniekkalns Ieva Kaktiņa



Aprīļa nodarbību tēmas un pasākumu grafiks!

INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS AR VECĀKIEM 

Aicinām pieteikties individuālām tikšanās reizēm

kopā ar administrāciju un BeBe.lv personālu.

Pieteikt tikšanos Jūs varat rakstot uz bebe@bebe.lv

vai metodikis@bebe.lv . Pieteikumā pievienojiet

informāciju ar ko vēlaties tikties. Vai ar vadību,

ar metodiķi, ar audzinātājām, logopēdu, medmāsu,

vai kādu no nodarbību pedagogiem.

SVARĪGI!

Joku un smieklu nedēļa! Viss ačgārni!
 
Lieldienu svinības

Dūc kukainīši

10.04. - I. Paura “Jautrās notis”

Augi un puķes 

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

Drošības nedēļa (veicot praktiskos darbus un eksperimentus)

Talkas

30.04. – brīvdiena
1.05. – brīvdiena

02.05. – darba diena
03.05.- darba diena!

Bērnudārza darba laiks līdz pl.18.00.
04.05. – brīvdiena
04.05. - brīvdiena

Informējam, ka bērni 

vecumā no 5 – 7 gadiem 

nedrīkst kavēt dienas 

nodarbības. Sākot ar 

piecu gadu vecumu, 

nodarbības ir obligātas,

un sākas obligātā 

sagatavošana skolai! 

Lūdzam nodarbības 

nekavēt un laicīgi 

ierasties dārziņā!

INFORMĀCIJA UN IZMAIŅAS PAR
DARBA DIENĀM APRĪLĪ UN MAIJĀ:PLĀNOTIE MĀTES DIENU

PASĀKUMI MAIJĀ:
Ziepniekkalns BeBes grupa 11.05.,pl. 16:30.

Ziepniekkalns BeBēnu grupa 17.05. pl. 16.30.
Purvciems BēBīši 10.05. pl. 16.30
Purvciems BeBuki 8.05. pl. 17.30
Purvciema BeBēni 10.05.pl. 17.30 
Purvciema BeBes 15.05. pl. 17.30

Pārdaugava BeBes 15.05. pl. 17:30
Pārdaugava BeBēni 18.05  pl.17:00
Pārdaugavas BeBuki  16.05.pl. 16:30

TIKŠANĀS AR METODIĶI

Mūsu metodiķe Egija Posse – Apsīte ar prieku

vienmēr Jums izstāstīs par bērnudārza mācību

prgrammu un nodarbībām. Jūs varat viņai jautāt

par sava bērna izaugsmi, talantiem un attīstību.

Egijai varat zvanīt, tālr. 28444224. Sev interesējošās

lietaas Jūs varat izrunāt telefoniski, vai norunāt

tikšanos klātienē!

ĢIMENES SPORTA 
DIENA!

Ar nepacietību gaidām 10.jūnija, kad 
notiks BeBe Ģimeņu Sporta Diena!

Šī gada tēma ‘’Apkārt pasaulei’’. Katra grupa 
pārstāvēs kādu valsti! Maijā notiks izloze!

Sekojiet informācijai!
Sporta spēļu vieta ir nemainīga, kā katru gadu 

– Ķekavas Sporta Stadions!
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Svarīga informācija vecākiem 



JAUNUMS!
Nu jau daudzus gadus mūs tirda viena ideja! Beidzot esam nolēmuši to īstenot! Sadarbībā ar 
BeBes Talantu Skolu un Talantu Skolas Vadītāju Ivetu BeBe vasarā būs pieejama arī skolēniem!
Mēs ceram vasarā satikt visus BeBes absolventus un apsolām, ka pavadītais laiks vasarā BeBē būs 
interesants un aizraujošs!
Vasarā – jūnijā, jūlijā un augustā - BeBe piedāvā skolēniem vasaras brīvdienu skolu!
Aicinām pieteikties bērnus no 7 – 9 gadiem!

Vasaras skolas piedāvās: 
dejošana, mūsdienu dejas, zinātne, angļu valoda, mūzika, rotaļas, roku darbi, ekskursijas, 
peldēšanas nodarbības un dažādas nodarbes par dažādām tēmām,
rūpīgi izplānota un bērniem interesanta dienas gaita,
3 x ēdināšana,
bērniem piemērotas  un atbilstošas telpas,
profesionāli skolotāji.

Vasaras skola notiks BeBe Purvciemā, Ieriķu ielā 15 un Pārdaugavā, Trijādības ielā 4.
Vai satraucies par to, ko Tava atvasīte darīs vasaras skolēnu brīvlaikā un kurš viņu pieskatīs??? 
Nesatraucies - tagad BeBe arī skolēniem un skolēnu vecākiem!!!
Piesaki savu atvasi vasaras skolai jau tagad, zvanot 27044040 vai rakstot talantuskola@bebe.lv 
Nedēļas cena 85 eur!!!

Pieteikšanās
sākas jau

tagad, tāpēc
NENOKAVĒ!!!

Svarīga informācija vecākiem 
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BeBes balsis fināls un koncerts!
Lai cik skarba būtu žūrija pusfinālos, uz finālu tika izvirzīti vairāk
dziedātāju, nekā bija paredzēts.

7. aprīļa pusfinālisti
Kira Kopāne 
Kima Kopāne
Līva Peize
Amēlija Krievkalne
Madara Peize
Elianna Obehi Ogundimu
Roberts Sarbantovičs
Arta Dreimane
Sofija Pope

Diemžēl, divi no finālistiem saslima un finālā dziedāt nevarēja! Novēlam Karlīnai un Rendijai 
nākamgad tik pat lielus veiksmi kā šogad un atkal tikt BeBes balsis finālā!

Žūrija 7. aprīlī
Žūrija:
Iveta Pēkmane  - BeBe Talantu Skolas vadītāja. Vērtēja uzcītību, koptēlu un vokālu.
Egija Posse – Apsīte – metodiķe un vadītāja. Vērtēja skatuves tērpu un harizmu.
Rita Stikāne – BeBes mamma. Vērtēja koptēlu un skatuves harizmu.
Juris Stikāns – BeBes tētis. Vērtēja vokālu 
Edgars Auniņš – Latvijas Nacionālās Operas un Baleta kora mākslinieks. Vērtēja vokālu.
Īpaši saulains un pavasarīgs bija 7.aprīlis, jo sajust pavasara skaņas mums palīdzēja ''BeBe balsis'' 
finālisti, lustīgie dejotāji, skanīgās ansambļa balstiņas un apburošās BeBes balerīnas!
7. aprīļa koncerts ''BeBes balsis'' bija brīnišķīgs!!!
Finālā piedalījās 16 dziedātāji. Gan žūrija, gan klātesošie atzina, ka šajā gadā dziedātāji bija īpaši 
talantīga, un izvērtēt BeBes balss un BeBes balstiņa titula ieguvējus bija ļoti grūti.
Taču kopvērtējumā BeBes balss titulu ieguva Aleksandrs Siliņš un BeBes balstiņa titulu Arta Drei-
mane. Artiņa dāvanā saņēma KeK wood gaismas burtu, bet Aleksandrs saņēma īpašo Kafejnīca 
Strelīcija torti un dāvanu no Birojs.lv!

Kate Tulinska
Emīlija Rituma
Toms Artūrs Līcis
Miķelis Banga
Aleksandrs Siliņš
Megija Vasiļonoka
Binnija Blūzmane
Karlīna Posse - Apsīte
Žanete Vitišina

BeBes balsis
fināls

7.aprīlis / plkst.11:00
Ķekavas Doles Tautas Nams

Rīgas iela 26, Ķekava

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Katrs finālists saņēma īpašu nomināciju un dāvanu no Birojs.lv
Kira - Skaistākais tērps
Kima - Skatuves Māksliniece
Līva - Precīzākā dziedātāja
Madara - Žūrijas Simpātija. Madara saņēma gardo Kafejnīca Strelīcija torti!
Elianna - Liriskākā dziedātāja
Roberts - Solīdākais dziedātājs
Kate - Pavasarīgākais priekšnesums
Emīlija - Atraktīvākā dziedātāja
Toms - Skatuves harizma
Sofija - Skanīgākā dziedātāja
Miķelis - Mīļākā dziesma
Megija - Skatuves Dīva
Binnija - Nopietnākā dziedāta
Žanete - Drosmīgākā dziedāta
Mans Ponijs savas simpātijas balvas piešķīra Tomam, Madarai un Artai!
Lielumlielu paldies sakām mūsu skolotājai Laurai Auniņai, pateicoties viņai mums ir tik dziedoši 
BeBēni! Tik pat liels paldies mūsu danču un mazo balerīnu skolotājai Silgai Strazdiņai - šķiet, ka 
viņa izdara neiespējamo!!!! Paldies mūsu Talantu Skolas vadītājai Ivetai Pēkmanei par ieguldīto 
darbu gan koncerta tapšanā,gan ikdienā! Paldies bargajai, bet arī mīļajai žūrijai, kuri saskatīja 
katrā dziedātājā talantu! Paldies BeBes audzinātājām, kuras bija koncertā un atbalstīja gan 
dejotājus, gan dziedātājus, un paldies mūsu Pepijai Laurai Strēlei, kura piešķīra koncertam īpašu 
noskaņu!
Mūsu komanda ir lieliska!!!
Paldies visiem BeBes dziedātājiem, dejotājiem, viņu vecākiem, BeBes sponsoriem un atbalstītā-
jiem!
Tiekamies BeBes balsis 2019!!!

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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N
O SIRSNIŅAS Sirsniņas un labo

darbu nedēļa
BeBē!

Jau vairākus gadus februārī privātajā pirmsskolas 
izglītības iestādē Bebe.lv norisinās labās sirsniņas 
nedēļa jeb labo darbiņu nedēļa. 2015. gadā 
aizsākām skaistu tradīciju: labdarības akciju. 
Pirmā labdarības akcija norisinājās 2015.gadā. 
Labdarības akcijā   “Dāvāsim prieku astaiņiem” 
ziedojām barību, segas, avīzes un kādu kārumu 
Juglas dzīvnieku patversmei “Labās mājas”. 
Nākošajā gadā sapratām, ka labdarības akcijas 
ietvaros vēlamies ziedot bērniem. Tika ziedotas 
rotaļlietas, drēbītes, grāmatiņas un citas lietas, lai 
iepriecinātu bērniņus no trūcīgām ģimenēm. 
Tā turpinājām arī trešajā gadā, jau ziedojot konkrētas lietas, kas nepieciešamas 
maznodrošinātajiem bērniņiem. Katru gadu atsaucība bija liela. Vecāki kopā ar bērniem mājās 
pārrunāja labdarības nozīmi un, sarūpējot dažādas lietiņas, nesa dāvaniņas uz bērnudārzu. 
Vienmēr šīs nedēļas ietvaros audzinātājas un auklītes bērniem stāstīja par to, kādēļ tas ir būtiski, 
jauki un svarīgi. Kā arī bērni guva vienmēr gandarījumu, zinot, ka iepriecina kāda sirsniņu. Tādēļ arī 
labdarības akciju nokristījām “No sirsniņas sirsniņai”.
Vēloties mainīt ziedojuma mērķi, meklēju veidu, kā mazās sirsniņas no Bebe.lv varētu iepriecināt 
citus ar savu veikumu, ar savām rociņām un ieguldījumu. Atradu eņģeļu pastu un sapratu, ka 
labdarības akcija DALIES AR SMAIDU, ir tā kas šogad būs īstā. Katrs BeBes apmeklētājs pats varēs 
izveidot kartiņu kādam cilvēkam pansionātā, tādējādi saprotot, ka ne vienmēr ir nepieciešama 
naudiņa un lielas dāvanas. Reizēm no sirds zīmēts un dāvināts apsveikums ir svarīgāks! Bērni visu 
nedēļu un vēl visu mēnesi stāstīja, ka zīmēja dāvanu cilvēkam no pansionāta, lai viņš nejustos 
vientuļš.
Zinot, ka  BeBes ģimenes ir atsaucīgas un sirsnīgas, lūdzām ziedot arī dažādas lietas, kas noderētu 
pansionāta iedzīvotājiem. Bijām pārsteigti par lielo atsaucību. Šogad bija vislielākā atsaucība. Tas 
lika domāt, ka šī gada izvirzītais labdarības mērķis ir bijis tiešām nozīmīgs un pareizi atrasts. 
Labdarības akcija nesa neatsveramu pievienoto vērtību - "mani atceras"! 
Šogad moto bija “Es dalos ar savu smaidu, visa pasaule smaida, pasmaidi arī tu!”
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Iepriekšējā mēneša pasākumi



Visu nedēļu bērni centās darīt labus darbiņus, būt sirsnīgi un veidoja dāvaniņas vecākiem un sūtīja 
viens otram vēstulītes Mīlestības pastā. Bet galvenais šīs nedēļas uzdevums bija, kā jau minēju, 
apsveikuma veidošana cilvēkiem pansionātā, lai iepriecinātu viņus ar savu darbiņu - kartiņu. Bērni 
ļoti labi izprata savu uzdevumu un ļoti priecājās, ka varēs tādā veidā iepriecināt pensionārus un 
sniegt viņiem uzmanību, lai šie cilvēki nejustos tik vientuļi un vieni pansionātā. Bērni zīmēja, 
līmēja, krāsoja un rakstīja novēlējumus! 

Kopā varēsim iepriecināt 150 pansionāta pensionārus, jo tieši tik kartiņas bērni izveidoja, akcijas 
“Eņģeļu pasts” laikā. Kā arī kopā no visas Bebes sakām lielu paldies ģimenēm, kuras atbalstīja mūsu 
labdarības akciju ar atnesto dāvaniņu. Visas saziedotās dāvaniņas tiks nogādātas pensionāriem 
sadarbībā ar NSUS labdarības biedrību. Kopā mēs saziedojām 72 dāvaniņas. Tas nozīmē, ka tieši tik 
daudz pensionāru saņems dāvaniņas un varēs pasmaidīt. Sajust, ka par viņiem domāja un rūpējās 
mazie bērni no Bebelv bērnudārziņa. Šī nedēļa bērniem bija ļoti nozīmīga un svarīga. Visi kopā mēs 
parādījām bērniem, cik svarīgi ir palīdzēt! Un visi ieguvām lielu pozitīvisma devu, saprotot, ka tas 

sagādā arī pašam, labo darbiņu veicējam, 
gandarījumu un prieku.
Gribu teikt ļoti lielu paldies gan mazajiem, 
gan lielajiem Bebe.lv apmeklētājiem kā arī 
BeBe.lv audzinātājām un NSUS labdarības 
biedrības vadītājai Līgai Uzulniecei par 
atbalstu un atsaucību!

Egija Posse-Apsīte
Bebe.lv vadītāja un metodiķe
BeBe saka lielu paldies šī pasākuma 
organizatorei Egijai Possei – Apsītei, 
paldies grupas audzinātājām un 
auklītēm un liels paldies mūsu bebēniem 
un viņu vecākiem! Mēs lepojamies, ka 
mazie bebēni ar prieku dāvina uz ziedo!
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Marta mēnesi iesākām ar putnu iepazīšanu, klausoties dažādas putnu dziesmas, skatoties gan 

zīmējumos un fotogrāfijās, gan dabas muzejā tos vērojot. Dabas muzeja apmeklējums bija varenākais 

mēneša notikums, jo braukt trolejbusā ar grupas biedriem arī ir ko vērts.

Ja putniem dziesmas skanīgas, tad zivju dziesmas nesaklausāmas, bet ūdens iemītnieku krāšņums un 

dažādība liela. Tāpēc tie bija mūsu uzmanības lokā.

Marta mēnesis Bēbēniem bija pavasara stādīšanas darbu uzsākums. Iestādījām sīpollokus un raža jau 

ir ienākusi, tādēļ pievienojam pašu audzētos lokus zupām.

Drošības nedēļas ietvaros pārrunājām un skatījāmies video par drošību uz ledus. D. Rijnieka koncertā 

„Uzmanību, elektrība!”, aktīvi iesaistoties, noskaidrojām, kas jāzina, lai elektrība mums palīdzētu, bet 

nenodarītu pāri. Drošību uz ielas praktizējām kopīgā pastaigā, iepazīstot mūsu mikrorajonu.

Nedēļā pirms Lieldienām katru dienu iekrāsojām savā krāsā. Izrādās, ka apģērbs un aksesuāri labi 

paspilgtina pavasari, liekot iemirdzēties sarkanai, zilai, dzeltenai un zaļai krāsai.

Marts/Aprílis
       Purvciema BeBénu grupã
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Marta mēnesis paskrēja, gatavojoties Lieldienām. Kopā veidojām dekorācijas grupai, iepazināmies ar 

dažādām Pūpolsvētdienas un Lieldienu gaidīšanas tradīcijām. Pašas Lieldienas aizvadījām, ļoti jestri 

ripinot, krāsojot, ēdot ar sāli un kārtīgām olu kaujām. 

Purvciema BēBīši tik ļoti gaidīja pavasari, ka katru dienu sauca Saulīti. Tagad pavasaris ir ieradies kopā 

ar siltiem pavasara stariem un kopīgi to varam baudīt. Šomēnes cītīgi vērojām kā parādās pirmie zāles 

stiebri gan pastaigās, gan arī paši sējām un stādījām sēkliņas, lai redzētu, kā īsti tad zāle dīgst. 

Lieli prieki mazākajā grupā bija, kad Lieldienu Zaķis bija atnesis krāsas un olas un kopīgiem spēkiem 

palīdzējām tās pirms Lieldienām nokrāsot.

Marts/Aprílis
       Purvciema BeBuku grupã

Marts/Aprílis
       Purvciema BeBíšu grupã
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Mēs Bebē esam ļoti laimīgi, jo pie mums viesojas lieliski ciemiņi! Arī šomēnes Bebē viesojās viens 

lielisks ciemiņš - Didzis Rijnieks ar koncertu "Uzmanību, elektrība!"! Ja Jums ar bērniem jārunā par 

sarežģītiem un nopietniem jautājumiem, var ņemt piemēru no komponista! Visu, kas jāzina par un ap 

elektrību, mākslinieks savā koncertā ieslēpis melodiskās, skanīgās, jautrās un amizantās dziesmiņās, 

kuras ļauj ne tikai jautri pavadīt laiku, bet arī apgūt ko svarīgu un noderīgu! Ja gribat noskaidrot, kas ir 

elektrība un redzēt pat nelielu gaismas šovu, aiciniet ciemos Didzi Rijnieku - viņš Jums parādīs! 

Marts/Aprílis
       Purvciema BeBes grupã
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Marts/Aprílis
    Ziepniekkalna BeBénu grupã

Marts mums bija raibu raibais. Krāsu nedēļā mēs katru dienu nācām citas krāsas apģērbā. Bērniem 
bija ļoti interesanti, jo visiem bija vienas krāsas apģērbs. Ļoti cītīgi gatavojāmies Lieldienām. Sējām 
zālīti, lai Lieldienās būtu kur likt nokrāsotās oliņas. Gaidām ar nepacietību silto un saulaino 
pavasari!
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Marts/Aprílis
    Ziepniekkalna BeBes grupã

Mēneša pasākumi:
Gaidot Lieldieniņas, Bebes grupā norisinājās Krāsainā nedēļa, kad katru dienu gan bērni, gan 
audzinātājas dārziņā ieradās, ģērbušies atbilstošās krāsas apģērbā! Paldies bērniem un vecākiem 
par lielo aktivitāti.
Paldies Madaras Š. mammai par sagādāto papīru, lai bērni brīvajā laikā varētu izpaust savus 
mākslinieciskos talantus!

TOP CENTĪGĀKAIS
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Marts/Aprílis
    Pãrdaugavas BeBes grupã

Marts smaržo pēc pavasara...jā...tik ļoti  Šķiet tādēļ, ka Pārdaugavas Bebes nekad nesnauž! 
Martā ienesām pavasara vēsmas arī grupā - stādot dillītes un zālīti! Prieki degunam un vēderam, jo 
zupiņas vislabāk garšo ar savām stādītajām un aprūpētajām dillītēm!

Un Lieldienu zaķim no mums nenoslēpties! Bet ja tomēr tas izdomājis spēlēt paslēpes, tad mēs paši 
kļūstam par bebīgiem zaķukiem. Tik jauki mēs darbojāmies rokdarbu nodarbībā! Prieks un laime 
par padarīto rezultātu.

Un tik pat čakli esam arī mājturībā, kad lielais aukstums saldē degunus, mēs cepam kūkas. Tik 
darbīgi esam mēs - Pārdaugavas Bebes 
13.02. Pārdaugavā viesojās D.Rijnieks ”Uzmanību, elektrība!”
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Lieldienas: 
Visdažādākās olas Lieldienu priekšvakarā varēja apskatīt Pārdaugavas Bebe, izstādē "Neparastā 
Ola". Ola-cālis, ola-zaķis un pat ola-vienradzis!
Vecāki kopā ar bērniem čakli pastrādājuši, lai izgatavotu visdažādākā lieluma, krāsu un materiālu 
neparastas Lieldienu olas.

 Šogad Lieldienu zaķi bija nolēmuši, ka Lieldienās ir ne tikai jāēd olas, bet arī jāpriecājas bērni pa 
bērnudārza laukumu ripināja olas un piedalījās dažādas Lieldienu rotaļās, grupās meklēja 
pārsteigumu, kuru zaķi bija noslēpuši. Un zinājāt, kāpēc olas jāēd ar sāli? Un kas ir jāēd lai ir sārti 
vaigi? Bebes un Bebēni zin!

Marts/Aprílis
     Pãrdaugavas BeBénu grupã
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Marts/Aprílis
    Pãrdaugavas BeBuku grupã

Marta mēnesis bebuku grupā pagāja ļoti darbīgi un mīļi. Kopā svinējām savu pirmo sieviešu dienu, 
lai arī vēl tikai apgūstam, kas šī ir par dienu, daži grupas puiši bija īpaši pacentušies, lai iepriecinātu 
grupas meitenes, dāvinot katrai dāmai pa skaistai rozītei un cienājot ar gardām šokolādes 
konfektēm. Kas var būt labāks par tik sirsnīgu un apzinīgu nākamo paaudzi! Paldies Raimondam un 
viņa superīgajiem vecākiem par skaisto dienu grupiņā. Kad laikapstākļi nelutina, mēs zinām, ka sevi 
izklaidēt, tāpēc rīkojam grupā ballīti ar visām gaismiņām un mūziku, nu tā, kā pienākas, 
iztrakojamies no visas sirds, izdancinām viens otru.

Šajā mēnesi mazie stādīja un cītīgi laistīja un aprūpēja savu pavasara zālīti, kuru pēc tam pārvērta 
par skaistu dāvanu vecākiem uz lieldienām, bet rušināties pa zemi, kamēr ārā vel ir mīnusi, ir pati 
labākā nodarbe, nu mums jau ļoti patīk.
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Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
Ārā laukumiņā Anastasija saka Adrianam: 

''Iģom damoj!” 
Adrians dusmīgi atbild: ''Es neesmu nekāda 

dāma!”

Purvciems BeBīšu grupiņa
Gustavam gaidāms ģimenes pieaugums, tādēļ 

jautājam Gustavam: “Kas mammai puncī? 
Mammai puncī bēbītis?” 

Šo sarunu dzird Elizabete un atbild: ‘’Nē, 
mammai puncī makaroni!’’

Lūkass Daniels Laizāns!
Jāuzteic par ļoti akurātiem 

darbiņiem un teicamu uzvedību.

Raimonds, vienmēr gatavs palīdzēt 
audzinātājam, auklītei un grupas 

bērniem.

Marta Alise ļoti atbildīga dežurante 
un ļoti čakla mācībās.

Pārdaugavas
  BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

 Džonatans - raksta tik cītīgi, ka 
varētu pieteikt kādā glītrakstīšanas 

konkursā!

Olīvija, jo labi rūpējās par kārtību 
grupā, un pilnveidoja savas 

rakstīšanas un krāsošanas iemaņas 
un prasmes.

Nora - mazais grupiņas Boss!

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Ziepniekkalns
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

"Visu varu, visu protu" - Eva Marta, So�ja 
P., Gabriels T.

"Drīz mācēšu, drīz varēšu" - Leila, Elīna
"Mazais lielais Bebe" - Emīlija, Kate T.

  Artūrs ZēlaRalfs

Purvciems BeBes
 grupiņa

Purvciems
BeBuku grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

MĒNEŠA JOKI
Pārdaugavas BeBes grupa

Gabriels: “Es iesmaržojos ar tēta smaržām, es 
smaržoju pēc vīrieša!”

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
 Keita skrien pa grupu, audzinātāja viņu 

aptur un jautā: “Keitiņ, mēs varam skriet pa 
grupiņu?” Uz ko Keita atbild: “Nē, nevar!” 
Audzinātāja jautā: “Bet kāpēc Tu skrien?” 

Keita: “A, es? Es neskrēju, Tev tikai izlikās!”.

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
Pusdienās saldajā ir uzpūtenis. Karlīna: "Es 

gribēšu vēl rozā vati!"

Ziepniekkalns BeBes grupa
Rīta aplītī pārrunājam pēc kādām pazīmēm var 
noteikt, ka sācies pavasaris. Bērni min dažādus 

piemērus, Madara P.: "Pavasaris ir tad, kad 
sākas izkusnis!" (atkusnis)

Purvciems BeBēnu grupiņa
Tomass pārējiem bērniem paziņo: „Es šodien 
esmu dziedātājs. Es dziedu – Disko, disko, 

disko, disko žegas! ”

Purvciems BeBuku grupiņa
Asnāte: ''Šodien ir sieviešu diena! Jādod bučas 

visiem sieviešiem! '' 

Dominiks: ''Tas ir dzeltenkrūts! '' (zīlīte)

Purvciems BeBes grupiņa

Sintija jautā audzinātājai: "Cik gadu Tev 
paliek?"

Rodrigo pārliecināti atbild:"10! Viņa taču jau 
LIELA!"

Audzinātāja saka:" Jāuzliek arī man kaut kas 
uz kārā zoba!"

So�ja P. nopietni jautā: "Kurš ir Tavs 
VISKĀRĀKAIS zobiņš?"
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Jau martā veiksmīgi sāka darboties pilota grupas Purvciemā un 

Pārdaugavā! Būtiskākās pilota grupas izmaiņas ir tās, ka grupas 

atbildīgais pedagogs ar bērniem tiekas katru darba dienu un 

pedagogam ir savs palīgs, kurš iesaistās mācību procesā! Par 

pedagogu palīgiem kļuva jau iepriekš strādājošās BeBes auklītes. 

Mums ir liels prieks, ka arī Pārdaugavas auklīte Linda Krūmiņa, 

sākot ar aprīli, sāka strādāt kā pedagoga palīgs! Šos pienākumus 

uzticējām Lindai, jo redzam, cik ļoti bērni viņu ir iemīlējuši. Linda 

nebaidās kopā ar bērniem mest kūleni, smieties un baudīt katru 

dienu! Mēs saskatām Lindā lielu potenciālu kļūt par 

profesionālu un radošu pedagogu!

Iepazīsimies ar Lindu!

1.Cik ilgi strādā BeBē?

BeBē strādāju jau 8 mēnešus.

2. Izglītība?

Pēc izglītības es esmu viesmīlības pakalpojumu speciālists.

3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē?

Uz doto mirkli vēlos vairāk iesaistīties pedagoga darbā un pilnveidot savas zināšanas.

4. Kas Tev patīk savā darbā?

Man savā darbā patīk bērni, patīkamā atmosfēra, kādu tie rada un kolēģu pretimnākšana.

5. Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?

Manuprāt, visgrūtākais darbā ar bērniem ir risināt dažādu konfliktu cēloņus.

6. Tavi īpašie talanti?

Neesmu īpaši talantīga, bet protu dejot tautu dejas, padodas skriešana. Un, protams, 

esmu laba auklīte ne tikai darbā.

7. Mīļākais bērnu vecums?

Man nav mīļākā bērnu vecuma, bet visvairāk simpatizē 1-3gadiņus 

veci bērni.

8.Pastāsti par savu ģimeni?

Man ir mamma, tētis, trīs burvīgas māsas un suns, kaķis.

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

Pēdējā laikā mans hobijs ir ēst gatavošana un mājas uzkopšana. Man ļoti patīk 

iet pastaigās ar suni, populāri ir izbraucieni ar draugiem, kempingi vasaras laikā 

un ziemā kalnu atrakcijas.

Protams, dažādas aktivitātes veselīgam dzīvesveidam.

10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?

Es vēlētos teicamā līmenī apgūt angļu valodas zināšanas un pārvarēt bailes.

11. Tavs vēl nepiepildītais sapnis?

Aizbraukt ceļojumā uz Franciju!

Intervija
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Ilgi gaidītais pavasaris ir iestājies. Tā vien gribas ļauties brīvdienām, bet nekā, mēs vēl čakli 
darbojamies un darbosimies līdz pat vasarai. Iespējams, pat turpināsim savu darbību vasarā ar 
dažādiem jaunumiem.
Aprīlis arī "Talantu skolai" ir raibs laiks - tas ir kā "atskaites punkts" par iepriekšējos mēnešos 
paveikto.
Mums šajā laikā viss tiek koncentrēts uz BeBes Balss konkursu, ko mums pat gribas saukt par 
"Pavasara piesaukšanas konkursu". 

Man ir neizsakāms lepnums par visiem mazajiem dziedātājiem un dejotājiem. Uzkāpt uz lielas 
skatuves, neierastā vidē un tik daudzu ļaužu priekšā bez satraukuma ir liela māksla. Negribu 
pievērst uzmanību sīkumiem, vēlos izcelt mākslu orientēties uz skatuves, uzkāpt un nokāpt no tās, 
kā arī parādīt - jā, es varu. Paldies skolotājai Silgai par neatlaidību, paldies vecākiem par atbalstu 
šajā svētku dienā! Lai arī apjukums bija manāms mazajos dancotājos, mēs tomēr varam lepoties, 
ka pieredze uz skatuves nāk ar gadiem! Šogad dejotāji izcēlās ar veselām 8 dejām - lieliski, tik īsā 
laika periodā, neskatoties uz  bargajiem slimošanas mēnešiem, tā sagatavoties!  Neskatoties uz 
"pēdējā mirkļa" izmaiņām, kad pusi no Pārdaugavas sastāva dejotājus skāra saslimšanas vilnis, 
bērni neapjuka - apvienojās ar Zaļenieku ielas dejotājiem kopīgā kolektīvā. Arī tā ir māksla, kā 
lieliem dejotājiem - veidot sadarbību vienam ar otru. Paldies, Silga! Skolotāja Silga gan ir 
neatlaidīga, tāpēc, iespējams, jau maijā mūs gaida neliels dancotāju papildu koncerts!
Šī gada pārsteigums - mūsu balerīnas! Vai pamanījāt meiteņu augsti paceltās galviņas, vai 
pamanījāt šo stāju un lepnumu? Kā mazās princeses apbūra zāli, tas bija laiks, kad mirdzēt uz 
skatuves. Priekšnesums, kura  laikā zālē bija absolūts klusums. Meitenes, bravo Jums! Gaidām 
nākamos pārsteigumus!
Un mūsu mīļie ansamblīša dziedātāji. Sadziedāties kolektīvā un sadarboties. Tā ir viena no 
galvenajām funkcijām ansamblītī. Ne katram vajag būt solistam, ne katram vajag būt izcilam. Mīļie 
vecāki, viss nāk ar laiku. Mūsu izcilākie jau BeBē dzied 4 -5 gadus, bet tikai šobrīd jūtas droši un 
apzinās savu repertuāru. Tāpat kā bērniem, arī mums jāiemācās pacietība, līdz spožajam mērķim!
Aprīlī , lielākie un drošākie solisti  nelielā koncertsastāvā kāps uz izstādes "Bērnu pasaule 2018" 
skatuves Ķīpsalā! Paldies skolotājai Laurai par apņēmību un entuziasmu!
Gribu teikt LIELU PALDIES visiem Talantu skolas audzēkņiem, kuri piedalījās koncertā. Paldies 
visiem pedagogiem, kas palīdzēja un ieguldīja lielo darbu priekšnesuma sagatavošanā. Liels paldies 
Silgai un Laurai! Paldies BeBes Mammai un BeBes Tētim par atbalstu. Bet pats lielākais paldies 
visiem tiem, kas bija kopā ar mums šajā koncertā, paldies visiem bērnu vecākiem, ka bijāt kopā ar 
mums šajā koncertā, paldies par atbalstu!
Priecīgu un saulainu pavasari vēlot,

            Iveta! 

Sveiciens visiem Talantīgajiem!
Ziņas no Talantu Skolas
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Talantu skolas decembra centígãkie:

Ieriķu ielā:
Kate Tulinska un
Toms Līcis

Trijādības ielā:
Samanta Lūse

Ieriķu ielā:
Rodrigo Uskriņš
Trijādības ielā:
Evelīna Gramoļina
Zaļenieku ielā:
Madara Peize

Ieriķu ielā:
Eva Marta Kokina
Trijādības ielā:
Matīss Plinta un 
Rojs Atvars
Zaļenieku ielā:
Nora Romanovska

Ieriķu ielā:
Sintija Priedulāja un
Sofija Garbriela Pope
Trijādības ielā:
Rojs Atvars un Žanete Vitišina
Zaļenieku ielā:
Kate Freiberga

Ieriķu ielā:
Sofija Gabriela Pope
Trijādības ielā:
Gabriels Alksnis un Žanete Vitišina
Zaļenieku ielā:
Džonatans Kočegarovs

Logoritmikā: 
Ieriķu ielā:
Suzanna Auniņa
Trijādības ielā:
Ralfs Pavlovičs
Zaļenieku ielā:
Līva Peize

Zaļinieku ielas BēBīšu
skoliņas uzslavas saņem:
Gustavs ar mammīti 
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā 
mēnesī saņem:
Krišjānis ar mammīti un Liene ar mammīti
Trijādības  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas 
šajā mēnesī saņem:
Odrija ar mammīti un Emīlija ar mammīti

Ziņas no Talantu Skolas

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


