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Vadī tājas sleja
Pēdējā laikā ļoti daudz runāju
par to, ka BeBē mīt un dzīvo
daudz fejas. Ikdienu šīs fejas
taisa
brīnumus.
Padara
skaistāku telpu, vidi, dabu
apkārt bērnudārzam un katra
mazā bebēna bērnību. Esmu
bezgala pateicīga viņām.
Pateicīga par viņu darbu un
pateicīga,
ka
viņas
ir
uzticamas BeBei. Un šķiet, ka šādas fejas ir arī pavasarim,
viņas izkrāso kokus, viņas izkrāso zāli un ziedus tajā,
viņas piešķir smaržu gaisam un iededzina pavasara prieku
ik katram!
Novēlu jauku pavasari visiem! Un novēlu katram atrast
savas īpašās fejas, kas piešķir dzīvei nozīmi, prieku,
motivē un iedvesmo!
BeBes mamma Rita Stikāne
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JUBILĀRI
24.04.
pedagogs un Ziepniekkalna filiāles
vecākais pedagogs Ieva Sala
01.05.
auklīte Purvciems Alla Briede

Metodiķes ziņas
Jā, jau ar lielu sparu, saulītes pavadīti, esam iesoļojuši aprīlī. Lai gan joprojām nevar saprast - pavasaris ir
atnācis vai vēl mazliet jāpagaida, mums tas noteikti sirsniņās jūtams. Bērniem gribās smaidīt, vairāk pavadīt
laiku ārā un nomainīt ziemas cepuri pret plāno (vai pat jau vasaras) cepuri. Paslēpt cimdus skapītī, tālāk no
audzītes, vai pieprasīt mammai jaunas pavasara botītes vai kurpes, jo ārā taču IR pavasaris! Un neliegsimies
- arī mēs paši to gribam un darām!

Marta sākumā bērni kopā ar audzinātājām sāka gatavoties pavasara atnākšanai. Tika apgūti dažādi attīstoši
uzdevumi divu nedēļu garumā: pavasari gaidot un augi/ziedi tēmās.
Grupiņās sāka plaucēt zariņus, stādīt sīpolus un sēt sēkliņas, lai raudzītos, kas izaugs. Bērni mājturības un
dabas nodarbībās veicināja savas prasmes audzēt un rūpēties par sevis iesēto, iestādīto. Tas ir viens ļoti
brīnišķīgs notikums. Tika aplicēti dažādi pavasara ziedi, iepazīta augu un ziedu uzbūve. Grupas vide kļuva
pavasarīga un krāsaina, jo audzinātājas mainīja ziemas dekorācijas uz pavasara atribūtiku, kas iedvesmo un
iepriecina ar savu košumu.
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Metodiķes ziņas
Marta vidū bērni klausījās putnu dziesmu
ierakstus, pētīja attēlus, enciklopēdijas un
video ar daždažādākajiem putniem, pat
novēroja tiešsaistē vanaga ligzdu un to, ko
putns dara, esot ligzdā. Bērni mēģināja
pastaigas laikā pamanīt un atpazīt putniņus,
kas pie mums mājo un, iespējams, jau ir
atgriezušiem no siltajām zemēm. Tika apgūti
daudz dažādi jauni vārdi, nosaukumi: gājputni,
cīrulis,
dūnas,
nometnieki,
žagata,
sarkankrūtītis. Nu valodiņas krājumā vēl
vairāk zināšanu.
Šajā nedēļā bija arī atklātā nodarbība
audzinātājai Līvai no Purvciema Bebīšu
grupas. Prieks vērot audzinātājā izaugsmi un
radošās aktivitātes. Nodarbības laikā bērni caur rotaļām turpināja attīstīt savu valodiņu un pirkstu sīko
muskulatūru, kas šajā vecumā ir ļoti būtiski. Bērni ar metodiskās spēles palīdzību, nostiprināja zināšanas par
krāsām. Ļoti interesants bija uzdevums, kur bija jāsaliek putniņa attēls kā puzle, izmantojot klučus. Bērniem
šī likās ļoti saistoša un interesanta aktivitāte. Pēc darbošanās rīta aplī, tikai veidoti divi dažādi našķi
putniņiem. Pirmajā uzdevumā arī paši bērni tika pie kādas brokastu pārslas puncī, verot no pārslām ēdamās
“krelles” putniem. Tam sekoja vēl viens darbiņš, kur bērni darināja no sēkliņām barotavas putniem. Jauki
vērot, kā audzinātāja ļoti mierīgi un nosvērti darbojas ar katru bērniņu, tajā pašā laikā ļaujot viņiem vēl
izbaudīt bērnību - pieverot acis uz dažām lietām, kā brokastu pārslu ēšana darbiņa laikā. Paldies, Līva, par
nodarbību!
Tāpat arī paldies Pārdaugavas Bebes grupas audzinātājām un auklītei par došanos ekskursijā ar bērniem uz
Dabas muzeju, kur bērni tika iepazīstināti ar putnu nodaļu. Bērni uzzināja dažādus interesantus faktus par
putniem Latvijā.
Martu Bebē noslēdzām pavisam interesanti, ar tēmu: mazais pētnieks jeb eksperimenti. Bērni kopā ar
audzinātājām darīja dažādas interesantas lietas: gan veidoja paši savu plastilīnu, pūta burbuļus, veidoja
varavīksnes un vulkānus, kā arī “biedēja” melnos piparus un pētīja kā strādā vakuums. Audzinātājas
mudināja bērnus pamanīt, cik interesanti ir pētīt un vērot dabu, izspēlējot ar bērniem dabas pētniekus.
Paldies, Jums, mūsu foršās audzītes, par tik radošām un jautrām aktivitātēm.
Pie mums martā bija arī ciemiņi: pats Karlsons ar izrādi, kurā bērni aktīvi smējās un priecājās. Kā arī, ar
nopietnāku mērķi, pie mums Bebē ieradās pārstāvji no VUGD. “Guntiņš” bērniem demonstrēja, kā jāpamet
ēka, ja apkārt ir dūmi, iemācīja bērniem kad un kā ir jāsauc palīdzība, kā arī ļāva piemērīt ugunsdzēsēju ķiveri
un katram bērniņam pasniedza krāsojamo grāmatiņu.
Gribu īpaši uzteikt un paslavēt Bebes balss dalībniekus un veidotājus! Jūs bijāt lieliski un padarījāt visu mūsu
dienu saulaināku un jaukāku. Pat laika apstākļi katru gadu, nu jau kā tradīcija, ir pavisam pavasarīgi un
saulaini. To laikam panāk bērni ar savu prieku un atbildību par šo konkursu! Paldies mazajiem, ņiprajiem
dejotājiem un skanīgajiem, drošajiem dziedātājiem. Un ļoti liels paldies mūzikas skolotājai Laurai par
teicami sagatavotajiem bērniem un Deju studijas vadītājai Silgai par jautrajām un ritmiskajām dejām. Jūs
abas lieliski gādājāt, lai koncerts būtu tik burvīgs! Paldies audzinātājām, kas atbalstīja savus censoņus no
grupiņas! Un, protams, konkurss nenotiktu bez koncerta organizēšanas, ko veica Bebes “mammas” Rita un
talantu skolas vadītāja Iveta.
Vēl gribu Jums atklāt, ka šogad liels pārsteigums būs māmiņdienas. Jo šogad audzinātājas var radoši un brīvi
izpausties, organizējot šos svētkus. Jūs gaida dažādi jautri notikumi un kopīgas atmiņas. Tas nebūs tikai
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Metodiķes ziņas
koncerts, kā ir bijis visus iepriekšējos gadus! Tādēļ, lūdzu, esiet aktīvi un atbalstiet grupiņas, kad pēc tam
norisināsies Miss radošā konkurss “Māmiņdiena”.

Un ar prieku paziņoju, ka ir sākts darbs pie sporta spēlēm. Jau tagad savos plānotājos
atzīmējiet 1.jūniju, kad visi tiksimies Ķekavas stadionā, lai kopā saturīgi un sportiski
pavadītu rīta cēlienu! Varu jau tagad pačukstēt, ka šī gada tēma ir Vitamīnu spēks! Būs
jautri, atraktīvi un sportiski! Ieejas maksa no ģimenes – 3 eiro.
Kā katru gadu, arī šogad ir grupu "dresscods".
Burkāni - Zaļenieku Bebes
Banāni - Purvciema Bebēni
Zemenes - Purvciema Bebīši
Zirņi - Purvciema Bebuki
Redīsi - Zaļenieku Bebēni
Tomāti - Purvciema Bebes
Arbūzi - Pārdaugavas Bebes
Ananāsi - Pārdaugavas Bebuki
Brokoļi - Pārdaugavas Bebēni
Vienmēr būsim priecīgi, ja kāds vēlas atbalstīt mūsu pasākumu kā sponsors! Ja tā ir,
lūdzu, sazinieties ar mani: Egija, 28444224

Nodarbību tēmas aprīlī un maijā:
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- Augļi un ogas
3.MAIJS
7. – 10.
MAIJS

Mīļuma nedēļa. Kā es mīlu savu ģimeni

Māmiņdienas svinības

13. - 17.
MAIJS

Mīļā, mīļā māmiņa

Māmiņdienas svinības

20. – 24.
MAIJS

Es jau protu!

27. - 31.
MAIJS

Vasaras sports
Instrukcijas par drošību masu pasākumos
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Iepriekšējā mēneša pasākum

BeBe balsis

BeBē iestājās pavasaris jau 30. martā! Tas sākas katru gadu, kad notiek ‘’BeBe balsis’’ fināls!
Pamostas ne tikai daba, bet arī mūsu optimisms, jo mazie dziedātāji un dejotāji liek pasmaidīt
katram!
Un vai, cik grūti žūrijai bija vērtēt bērnus, taču pēc garām pārrunām tika nolemts, ka
2019.gada BeBe balss ieguvēja ir Monta Poļaka.
2019.gada BeBe balstiņa ieguvēja ir Suzanna Auniņa
Žūrijas Simpātija Lote Tralmaka un Madara Peize!

| Mīļākais dziedātājs - Madariņa
| BeBes Princese - Katrīna
| Radošākais dziedātājs - Sandija
| Izteiksmīgākais - Līva
| Ar nopietnu pieeju - Binnija
| Labākais priekšnesums - Amēlija
| Aizkustinošākais - Leila
| Skanīgākais dziedātājs - Kaspars
| Košākais priekšnesums - Alise
| Skaistākais dziedājums – Sofija
Paldies mūsu lieliskai žūrijai Ivetai Pēkmanei, Egijai Possei Apsītei, Jurim Stikānam, Ritai Stikānei un
īpašam viesim Monika Bleikšai!
Mūsu koncertu krāšņu padarīja mūsu draugi un atbalstītāji Kafejnīca Strelīcija, Mans Ponijs,Birojs.lv,
ThermoKid un Birojs.lv
Bet riktīgu ballīti uztaisīja lieliskā Saila Plociņa! |
Un paldies visām BeBes fantastiskajām audzītēm, kuras apsveica mazos māksliniekus! |
Tiekamies nākamā gadā!

|||||||||||||||
Un viskrāšņākais, sirsnīgākais paldies
jāsaka ‘’BeBes balsis’’ vēstnesēm
mūzikas skolotājai Laurai Auniņai un
dejošanas skolotājai Silgai Strazdiņai!
Esam no sirds priecīgi, ka ar katru gadu
viņas mūsu pavasari un šo koncertu
padara arvien labāku!
Paldies!
|||||||||||||||
Seko jaunumiem!
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Iepriekšējā mēneša pasākum
Músu atpúta un ekskursija!
Lai smeltos spēku un enerģiju, BeBes audzinātājas un auklītes 23.martā devās lieliskā ekskursijā uz
Šlokenbekas muižu. Iepazināmies ar šīs skaistās ēkas vēsturi, gadsimta ietekmi un muižas saimnieku
dzīves stāstiem.
Vēlāk devāmies sievišķīgi relaksējošā atpūtā uz Arkadijas Hotel Spa centru. Tur katra dāma tik
palutināta ar masāžu, pičiņu pačiņu rituāliem SPA centrā un gardām vakariņām! Esam smēlušās
spēku, lai turpinātu darbiņu un sagaidītu vasaru!
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Marts
Purvciema BeBes grupã

Izrāde “Karlsons”

Karlsona vārds nevienam no mums, pieaugušajiem, nav svešs. Šis tēls mūs pārsteidza, iepriecināja
un reizē skumdināja bērnībā, un turpina to darīt arī tagad, kad lasām stāstu par Karlsonu un Brālīti
priekšā mūsu bērniem. Un tas neliek brīnīties, jo šis stāsts sevī ietver daudz vērtīgu atziņu, kuras
patiesi atklājam no jauna katrā vecumā. Katra tikšanās ar Karlsonu ir vienlīdz tikšanās ar vecu
draugu un iepazīšanās no jauna, un tā bija arī šoreiz, kad Bebē viesojās muzikālais teātrītis ar izrādi
“Karlsons”. Ar patiesu prieku vēroju, ar kādu aizrautību bērni sekoja līdzi Karlsona izdarībām un
Brālīša reakcijām uz tām – kopā dziedāja un dejoja, kopā smējās un priecājās, kopā apvainojās,
dusmojās un atkal salaba ar simtprocentīgu atdevi. Paldies lieliskajiem ciemiņiem, Karlsonam un
Brālītim, ka atļāva mums visiem kopā tā naivi, bet no sirds, pasapņot par lidošanu virs māju jumtiem
tik augstu, ka zvaigznes var aizskart ar pirkstu galiem!
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Ciemiņi no VUGD

Ugunsnelaimes, nelaimes gadījumi un citas ārkārtas situācijas ir tās lietas, no kurām gribas
pasargāt mūsu bērnus. Tāpēc reizēm arī mēs, pieaugušie, paši tiecamies neredzēt, nedzirdēt
un nezināt, ka šādas lietas notiek. Tomēr vislabākais veids, kā pasargāt mūsu bērnus, ir runāt
par šīm lietām, nevis biedējot, bet pamācot, kā šādās situācijās rīkoties, jo būt informētam
nozīmē, būt zinošam. Tāpēc ir tik lieliski un apsveicami, ka Latvijas atbildīgie dienesti dodas
ciemos pie bērniem un ar bērniem tuvu un saprotamu tēlu palīdzību, bērniem saprotamā un
viegli uztveramā veidā pastāsta par drošību un veidiem, kā izvairīties no bīstamām situācijām
un kā pasargāt sevi, ja nu gadījies nokļūt bīstamā situācijā. Paldies mūsu ikdienas varoņiem no
VUGD, kas pašaizliedzīgi veic varoņdarbus ik dienu un sauc to par “parastu darbu”!

Zinātnieku diena

Kāds slavens zinātnieks reiz teicis, ka pati cilvēka dzīve ir kā liela laboratorija, kurā notiek
nemitīgi eksperimenti. Varbūt tieši tāpēc mums dažādi eksperimenti liekas tik aizraujoši… un
bērni nav nekāds izņēmums. Eksperimentu nedēļa Bebē bija kas jauns, tomēr redzot, cik ļoti
bērniem tas patika, var droši apgalvot kā tā būs paliekoša Bebes vērtība. Tā kā piedzīvojām to
pirmo reizi, bijām mazliet piesardzīgi un Eksperimentu nedēļu noslēdzām ar Mazo
eksperimentētāju dienu, kuras ietvaros grupā atvērām ‘’play dough’’ jeb plastilīna “cehu” un
centāmies noskaidrot, vai no mājās pieejamiem produktiem ir iespējams izgatavot lietošanai
derīgu plastilīnu. Un vai ziniet ko noskaidrojām? Ir iespējams! Un pats gatavošanas process ir
tieši tik pat jautrs, cik darbošanās ar gatavo plastilīnu!
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Marts

Purvciema BeBénu grupã

Martā dāmas vēl nebija atguvušās no mīlestības apliecinājumiem Valentīndienā, kad jau
nākamie svētki klāt. Mūsu mīļie grupas puiši nudien prot meitenes lutināt un pārsteigt. Mazās
dāmas sieviešu dienā bija aplidotas, samīļotas, ar ziediņiem rokās un saldumiņiem punčos.
Mīļie vecāki, paldies, Jūs audzināt kolosālus mazos Vīriešus!

Martā pie BeBēniem viesojās arī ugunsdzēsēji un Guntiņš. Viņi mums iemācīja pavisam vienkāršu veidu kā pat satraukumā atcerēties glābšanas dienesta numuru - viena mute, viens
deguns, divas acis, kopā skan - 112! Paldies ciemiņiem par iespēju uzlaikot arī īstu un pavisam
smagu ugunsdzēsēju ķiveri. Katrs tikām arī pie interesantas un izglītojošas krāsojamās
grāmatiņas.
Marta mēnesis un pavasaris kopumā BeBēnu grupiņai ir bagāts ar svētkiem, BeBēnos bieži
notiek jestras ballītes, jo atkal kāds svin dzimšanas dieniņu! BeBēni novēl - lai katra diena kā
svētku diena.
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Marts

Purvciema BeBuku grupã

Marts mums iesākās ar grandiozu ballīti! Pie mums viesojās Minjons un Spaider meitene, un visi
kopā, ļoti jautrā gaisotnē svinējām Ralfiņa četru gadu dzimšanas dienu! Ballītes laikā kārtīgi
iztrakojāmies, izballējāmies un pat paspējām pārtapt visdažādākajos tēlos, princesēs, vienradžos un
daudzos citos, jo pie mums viesojās arī sejas gleznotāja.
Martā pētījām putnus. Iepazinām ērgļu ģimeni. Vērojām jūras ērgļa ligzdu tiešsaistē. Bebuki ļoti
sekoja līdz ērgļu ģimenes aktivitātēm, un varētu teikt, ka nedēļas burvīgais brīdis, bija, kad ligzdā
atlidoja cēlais un lielais ērgļu tētis Raimis. Arī ērgļu ģimenē, gluži kā visās ģimenēs, tētis rūpējas par
mammīti, atnes tai kādu zivi un pasēž arī blakus un savā ziņā apmīļo.
Martu noslēdzām ar Bebes balsīm. Esam ļoti priecīgi un lepni gan par Bebuku grupas dejotājiem,
kuriem bija pirmā lielā skatuves pieredze, gan par vokālā ansambļa dalībniekiem. Un, protams,
jutām līdz un atbalstījām mūsu grupas pusfinālistes Sandiju un Suzannu. Ļoti lepojamies ar Suzannu,
saņemot titulu Bebes Balstiņa.
Gaidām gaidām pavasari! Mūsu grupā tas jau ir uzziedējis!
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Marts

ˇ grupã
Purvciema BeBísu

Marts kā jau pirmais pavasara mēnesis mazulīšus lutinājis ar pirmajiem siltajiem saules stariem un
putnu čivināšanu. Ar vien lielāks kļūst mūsu 3gadnieku pulks, tādēļ arī martā esam kārtīgi svinējuši
un lustējušies. Lai pienācīgi sagaidītu pavasara vēstnešus – putnus, kopīgi gatavojām tiem kārumus.
Bērni ir īpaši priecīgi tajās dienās, kad pie mums viesojas kāds ciemiņš. Šomēnes visinteresantākais
ciemiņš bija ugunsdzēsēju palīgs Guntiņš, kurš bērniem iemācīja dzejolīti par to, uz kādu numuru
nepieciešams zvanīt, kā arī ļāva pielaikot īstu ugunsdzēsēja ķiveri!
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Marts

Pãrdaugavas

BeBénu grupã

Atvadoties no ziemas, sagaidījām pavasari un līdz ar to siltos saules stariņus, kas mūsu sejās sēja
platus smaidus! Šomēnes smaidījām un priecājāmies daudz, jo BeBēnos marts bija pilns ar svētkiem
- vārda dienas, dzimšanas dienas un Sieviešu diena! Mēs ne tikai svinējām un priecājāmies, bet bijām
īsti pētnieki, atklājām un redzējām, ko jaunu un interesantu! Par martu var teikt - sākoties
pavasarim, grupiņas ikdiena kļuva tikai košāka, par ko esam ļoti priecīgi!
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Pãrdaugavas

BeBes grupã

Marts ir pirmais pavasara mēnesis, kad diena izlīdzinās ar nakti un tās kļūst vienāda garuma. Kad
daba atmostas no ziemas miega. Kad no siltajām zemēm atgriežas gājputni. Putnu nedēļas ietvaros
Bebes devās uz Latvijas dabas muzeju, īpašu uzmanību pievēršot putnu ekspozīcijai.
VAI ZINĀJĀT?!
*kurš ir Latvijas mazākais putns? Zeltgalvītis, sver 5-7g
*kuram putnam acis ir novietotas galvas priekšpusē? Pūcei
*kāpēc daži putni nelido? Jo tie ir pārāk smagi, vai tāpēc, ka tiem nav spārnu
Dabas muzeju tiešām ir vērts apmeklēt, ļoti interesanti. Iesakām!
Martā pie mums bija ciemojies ugunsdzēsējs – glābējs Guntiņš, kurš stāstīja bērniem, kā pareizi
rīkoties dažādās ugunsbīstamās situācijās. Guntiņš bērniem izdalīja izglītojošas krāsojamās
grāmatas, ar kuru palīdzību viņi mājās varēja aplūkot situācijas, kad jāzvana 112 un kā jārīkojas
ārkārtas gadījumos.
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Pãrdaugavas

BeBuki grupã

Marts mūsu grupiņā bija krāsains un notikumiem bagāts. Sākām un beidzām mēnesi ar stādīšanu.
Stādījām gan zāli, gan arī mazos sīpoliņus, lai mazie apgūtu prasmi rūpēties un vērot, kā un kas tālāk
notiek. Protams, lociņi ir svarīgi vitamīnu avoti pavasarī, tādēļ baudām arī savus augļus ik dienu.
Liels prieks un arī pārdzīvojums dažiem, bija sastapšanās ar īstu ugunsdzēsēju sunīti. Apguvām
ugunsdrošību un iemācījāmies svarīgu pantiņu - viena mute, viens deguns, divas acis! (112).
Bez eksperimentiem šajā mēnesī neiztikt. Pats labākais, ka mazie bebuki tos paši varēja arī veikt, ne
vien skatīties. Par vienu no aizraujošākajiem izrādījās ūdens iekrāsošana un sasaldēšana. Nu tāds
prieks par krāsainu ledus bumbu...viss vienkāršais ir skaists un priecīgs.
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Ziepniekkalna

BeBes grupã

Izrāde "Karlsons" - izrāde bija ļoti atraktīva un muzikāla, bērniem bija iespēja iepazīties ar
fragmentu no Lindgrēnas grāmatas "Karlsons, kas dzīvo uz jumta" un arī izdejoties un izkustēties
līdzi jautrajām dziesmām. Izrāde bija arī ar labu mācību, ka par savām mantām un istabu ir jārūpējas.
Paldies māksliniekiem par šo jauko rītu mūsu bērnudārzā.
Paldies arī mūsu ciemiņiem ugunsdzēsējiem, kuri bija atbraukuši pie mums ciemos un vēlreiz
pastāstīja mūsu bērniem par drošību ar uguni un elektrību un arī kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
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Ziepniekkalna

BeBénu grupã

Pasākumi. Šis mēnesis mums bija pilns ar pasākumiem. Sākumā apskatījām izrādi “Brālītis un
Karlsons, kas dzīvoja uz jumta” un, protams arī šoreiz izrāde visiem patika un jautri kopā visi
izsmējās. Šomēnes pie mums ciemos bija ieradušies arī pārstāvji no ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta, kuri iepazīstināja mūs ar saviem pienākumiem un pastāstīja kā rīkoties dažādās situācijās,
kā arī deva iespēju katram piemērīt ugunsdzēsēja ķiveri. Bet mēnesi noslēdza “Bebes balsis” fināls,
kur mūsu grupu pārstāvēja 3 meitenes - Amēlija, Līva un Madara! Apsveicam meitenes ar
panākumiem!

Seko jaunumiem!
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TOP cent īgākais
Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Žanete - ļoti grib pildīt darba burtnīcu
un rēķināt. Katru rītu pirms brokastīm
pati nāk pie audzinātājas un prasa “Vai
mēs varam paņemt rēķināšanu?! “

Šī mēneša centīgākais ir Tomass!
Nodarbībās un grupiņas ikdienā Tomass
demonstrēja lielisku Centīgākā piemēru!
Tomass mēneša laikā spēja atstāt bez
vārdiem gan skolotājas, gan auklīti ar to, cik
MILZĪGS progress Tomasam ir vairākas
jomās! Mūsu šī mēneša lepnums!

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa
Par mēneša centīgāko, par spīti
nedarbiem, jāatzīst Līva Rutka. Nu
vienmēr parūpēsies par audzīti, lai apavi
būtu pārvilkti pirms un pēc pastaigas.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

Madara, Līva un Amēlija ļoti čakli visu mēnesi
gatavojās Bebes balsis
finālam, malači meitenes,
mūsu lepnums!

Amēlija - tik rūpīgi un ar
prieku kārtot mantas prot
tikai viņa, kā arī nekad
neatteiks audzinātājai vai
citiem bērniem izpalīdzēt.

Viktorija

Purvciems BeBes
grupiņa

Purvciems
BeBuku grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

Sandija un Emma

Kristers un Keita - veiksmīgi iejutušies
BeBēnu pulkā!
Alekss - izcils dežurants.

“Lielākais palīgs” – Simona
“Ar katru dienu arvien drošāk” – Markuss un
Ričards
“Raisās mana valodiņa” – Liams
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Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
Ernests lien klāt, Madara: “Izaugsim un tad
domāsim par kāzām”.
Pārdaugavas BeBes grupa
Spēlējot spēli DIENA UN NAKTS, Maija ir
Pūce, kura meklē, kas naktī neguļ. Ilgi nevar
atrast nevienu kustamies. Tad ilgi skatoties uz
Evelīnu paziņo “Tev acis kustas! “

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
''Man nav četras rokas! Man ir tikai 2 rokas. Es
neesmu nekāds briesmonis, kam ir 3,4,5 rokas!
Es esmu normāls cilvēks! ''
Heilija: ''Signe! Tu arī esi zaķītis čabulītis?!?''

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
Skolotāja rāda vējjakas bildi un jautā
bērniem- Kā sauc šo apģērba gabalu?
Amēlija: Vējonis!

Purvciems BeBēnu grupiņa
Tomass: "Laura, ja es šodien nevarēšu būt
dežurants, tad es tās atnestās bērzu sulas nesīšu
mājās!!!!"

Purvciems BeBes grupiņa
Sofija Ž. ieinteresēti jautā: “Kādas Tev
zeķes?”
Simona neizpratnē atbild: ”Tādas, kādas es
UZVILKU!”

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!''

Tomass ienāk grupiņā priecīgi saucot: “Jūs
nekad neuzminēsiet, kas man maisiņā!”
Dominiks pārliecināti atsaucas: “Es
uzminēšu, kad PASKATĪŠOS, kas Tev
maisiņā!”

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

Ziepniekkalns BeBes grupa
Ernests: "Es gribu precēt Madaru." Madara atbild:
"Pagaidi, kad mēs izaugsim un tad runā par
precēšanos."

Purvciems Bebīšu grupiņa
Darianam uznācis niķis. Elizabete pienāk domīga
klāt, vēro un prasa: Darian! A ko tu tagad domā?

TALANTU SKOLA

Paldies! Paldies! Paldies!

Ar to arī vēlos sākt savu atskatu uz iepriekšējo mēnesi. Paldies vārdiņā paslēpušies tik daudz mazo
uzslavu, ka grūti pat uzskaitīt! Visi paldies par mūsu pavasara koncertu. Sākšu ar PALDIES mazajiem, ņiprajiem dejotājiem, balerīnām un skanīgajiem ansambļa dziedātājiem. Jūsu pieredze ir
bagātināta ar publikas aplausiem, drosmi uzstāties un spēju koncentrēties. Paldies - vecākiem par
atbalstu, par atsaucību un kopā sanākšanu, mums tas nozīmē ļoti daudz.
Milzīgākais paldies mūsu pedagogiem Silgai un Laurai, kuras ir lielākās mazo dejotāju un dziedātāju
palīdzes.
Ar tik pat skaistiem paldies turpināsim skaisto pavasari. Paldies, nekad nevar būt par daudz, tas
nozīmē, ka darām labu darbiņu un veicinām arī Jūs - biežāk viens otram pateikt paldies!
Lai skaists pavasaris!

Lai arī pavasaris nāk ar sauli un vēlmi laiskoties, burtiņu draugiem vēl
čakli jādarbojas. Par to kā veicies mūsu burtotājiem, pastāstīs
skolotāja Laura Strēle:
Pavisam nemanot pienācis pavasaris. Liekas, ka pavisam nesen vēl bija septembris un manas pirmās
burtiņskolas nodarbības. Man liels prieks, ka man dota šī iespēja iepazīt visu BeBes filiāļu bērniņus
un katrā no tām mūsu pulciņš ir prāvs. Šajā laikā esam cītīgi darbojušies burtiņus un skaņas apgūstot
caur dažādām rotaļām, didaktiskajiem materiāliem, skaņu pasauli, kas rosina mūs ieklausīties un
iztēloties. Prieks, ka ir bērniņi, kuriem burtu grāmatiņā netrūkst neviena burtiņa un tuvojamies jau
pašu izveidotās grāmatiņas noslēgumam. Katru nodarbību cenšamies dažādot caur aktivitātēm un
izglītojošiem materiāliem, bet ir arī lietas, ko darām katrā skoliņas dienā- vienmēr sasveicināmies
viens ar otru, vienmēr noklausāmies stāstu par burtiņu, kuru nodarbībā apgūstam un vienmēr
papildinām savu burtu grāmatiņu, kā arī nopelnām mazu apbalvojumu. Paldies visiem burtiņu
bērniem par prieku, iedvesmu, ko man dāvājat, tas mani motivē arvien izdomāt arvien ko jautru,
interesantu un aizraujošu uz nākamajām reizēm.
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TALANTU SKOLA

Talantu skolas centīgākie martā:
Deju studija:
Ieriķu ielā: Keita
Trijādības ielā: Lote
Zaļenieku ielā: Kate

Balets:

Trijādības ielā - Alise

Vokālā studija:
Burtiņu skolā:

Ieriķu ielā: Adele un Eva Marta
Trijādības ielā: Žanete
Zaļenieku ielā: Elza

Ieriķu ielā: Leila un Olīvija
Trijādības ielā: Kaspars un Linetta
Zaļenieku ielā: Madara un Jegors

Angļu valoda:
Ieriķu ielā: Gabriella
Trijādības ielā: Ralfs
Zaļenieku ielā: Elza

BēBīšu skoliņas čaklākie:

Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
• Marta ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
• Viesturs ar mammīti
Trijādības ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
• Karla ar mammīti un Sebastians ar mammīti
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