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BeBelv e-avīze iznāk reizi mēnesī

Augsim kopā 
sirsnīgi!

Informatīvais izdevums vecākiem

e-avīzee-avīze
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Jau ar bažām gaidīju šo laiku – svētku, satraukuma un rosības mēnesi maiju! Katrs vecāks zina, ka maijs ir 
mēnesis, kad, iespējams, katras brīvdienas būs mēģinājumi, koncerti, sacensības! 
Arī BeBē maija sākums paiet mēģinājumos, maija vidū sveicam māmiņas, bet maija beigās gatavojamies 
Ģimeņu Sporta Dienai!
Tad nu es kā māmiņa un bērnudārza vadītāja novēlu visiem vecākiem un pedagogiem pacietību un mieru 
dvēselē, lai pārciestu visu šo ‘’maija maratonu’’.
Pirms sāku rakstīt ievadvārdus eavīzē, jautāju atsauksmes par jau novadītiem māmiņdienu pasākumiem 
grupās.
Atsauksmes ir ļoti jaukas un emocionālas. Šajā gadā uzsvars netiek likts un to, cik garu dzejoli ir iemācījies 
bērns, cik dziesmas bērni nodziedās, un kādas dejas nodejos, bet gan uz to, cik ļoti bērni mīl savu māmiņu. 
Audzinātājas kopā ar mūzikas pedagoģi Lauru ir meklējušas ceļu un valodu, kurā bērns pasaka ‘’Mammīt, es 
Tevi mīlu’’.
Man prieks, ka māmiņas to ir sadzirdējušas un sajutušas… Un ar lielu lepnumu saņemu pateicības vārdus no 
Jums. Mani priecē tas, ka mēs kopīgi - audzinātājas un bērni, spējam sagādāt Jums šādas emocijas!
Tuvojas vasaras laiks, kad mūsu grupas māmiņas – audzinātājas, dodas atvaļinājumos. Vēlos Jūs brīdināt, ka 
daži no bērniem, iespējams, būs jūtīgāki, un nejutīsies komfortabli kopā ar audzinātājām - aizvietotājām. Taču 
šāda situācija un emocijas būs tikai pirmajās dienās. Gan bērniem, gan mums visiem katru vasaru ir jāpierod pie 
apstākļiem, kad tiek apvienotas grupas un pedagogus aizvieto kolēģi!
Jautājiet savām grupas audzinātājām, kad viņas dosies atvaļinājumā, lai jau iepriekš sagatavotu savus bērnus 
iespējamām pārmaiņām!
Šī ir faktiski pēdējā 2016./2017. mācību gada eavīzīte. Jūnijā būs eavīze par vasaras periodu un atskats Ģimeņu 
Sporta Spēļu pasākumā! Tāpēc es novēlu visiem baudīt vasaru un dāvināt saviem bērniem prieku!
Jauku visiem vasariņu! Tiekamies 28.maijā – Ģimeņu Sporta Spēlēs – pasākumā, kas tiešām jautri un ģimeniski 
ieskandina vasaru! Mēs, kopīgi sportojot, smejoties un spēlējoties, atvadāmies no mācībām un pasakāmies 
2016./2017. mācību gadam par iegūtām zināšanām un pieredzi dārziņā!

Neviens kociņš tā nezied,
Kā zied ieva ziedonī;

Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani māmuliņa.Míli sveicieni

visãm mãminãm!
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2.maijs
Anete Šikova

auklīte 6.jūnijs
Madara Polāne

audzinātāja 

JUBILĀRI  

14.maijs
Džillija Vasiļonoka

audzinātāja 

Aprīlis ar mums jokojas. Ar nepacietību gaidām siltāku laiku, bet aprīlis tik jokojas un sūta mums te sniegu, 
te lietu... Nekas - arī mēs jau protam jokoties un nopietni nenopietnos veidos pavadām ikdienu Bebē.

Caur jautrām spēlēm, izzinošām aktivitātēm un radošiem darbiņiem apgūstam šī mācību gada pēdējās tēmas. 
Aprīlī pirmā nedēļa bija joku un smieklu nedēļa. Ačgārnā nedēļa. Caur smiekliem un jokiem nostiprinājām 
jau apgūtās lietas un tēmas. No pilnīgi nepareiziem attēliem bija jāizveido pareizs attēls. Jāatrod kļūdas 
rēķinos, burtiņos, ģeometriskajās �gūrās un krāsās. Bērni varēja fantazēt un veidot savus plastilīna zvēriņus, 
kuriem ir divas galvas, trīs kājas... Audzinātājas iejutās pasaku tēlos un citādi izjokoja savus bērniņus grupās. 
Cik jauki, kad pēkšņi ikdienas nodarbību ieradās vadīt Pepija Garzeķe un kopā aicina darboties! Vai pat 
Minjons...

Arī nākošo nedēļu turpinājām koši un krāsaini. Gaidot Lieldienas, pavadījām krāsu nedēļu. Katra diena bija 
pārsteigums un eksperiments. Bija grupas, kur bija noteikts ģērbšanās stils, krāsa. Bija jāierodas pumpainiem, 
svītrainiem, dzelteniem un citās krāsās tērptiem. Citi, savukārt, veica eksperimentus ar krāsām: tās jaucot, 
pludinot un izmēģinot nokrāsot īstas puķes.. Mazākajās grupiņās bērni turpināja iepazīt krāsas un to 
nosaukumus, lielākajās grupās bērni jau veidoja īstus mākslas darbus ar krāsu palīdzību.

Šajā nedēļā vērojām latviskās tradīcijās veidotu izrādi “Ūsiņš”. Tautiskajās tradīcijās, kokles spēles pavadīta 
un ļoti estētiski skaista izrāde, kas parādīja mūsu bērniem kripatiņu no latviešu tautas tradīcijām. Bija 
patīkami vērot, cik ļoti bērnus šī izrāde aizrāva.

Pēc Lieldienu svinībām mājās, tās atzīmējām arī bērnudārzā. Lieldienas bērniem ļoti patīk. Olu krāsošana, 
ripināšana, meklēšana. Olu kaujas. Purvciemā pat tika uzstādīts Bebes Ginesa rekords ar visgarāko zīmēto 
olu virteni, kas tika izvietota laukumiņā. 

17.jūnijs
Elīna Kukurīte

auklīte 

Sveicam mūsu audzināju 
Elīnu Rundzāni ar meitiņas 

Esteres piedzimšanu!

Novēlam mazajai Esterei veselību - 
augt lielai un skaistai, bet vecākiem 
pacietību un daudz mīlestības, lai 

mazo Esterīti lutinātu!

METODIĶES ZIŅAS



METODIĶES ZIŅAS

Nedēļu turpinājām ar kukaiņu tēmu. Oj, cik daudz to ir! Pētījām visus kukainīšus attēlos un plastikāta �gūriņās. 
Skaitījām kājas, noskaidrojām arī spārnu krāsas un to, vai visi kukaiņi kož, vai lido un ko ēd. 
Šajā nedēļā atklāto nodarbību vadīja audzinātāja Olga no Pārdaugavas Bebēnu grupiņas.  Nodarbība bija ļoti 
pārdomāta, izzinoša un interesanta. Iesākumā bērni pētīja kukaiņus attēlos, tad atrada tādus pašus plastmasas 
kukainīšus un tos ar lupas palīdzību izpētīja. Pēc lielās pētniecības un izziņas procesa bija neliela izkustēšanās, kur 
bērni caur kustībām atdarināja kukaiņus. Tam sekoja nākošā didaktiskā spēle matemātikā. Punktiņu skatīšana un 
ciparu atpazīšana un noskaidrošana caur simbolu un skaņu. Iepazina bizbizmārītes un tad devās gatavot 
sviestmaizītes no tomāta. Gatavojot maizītes, bērni apguva prasmes smērēt, griezt, smalcināt un orientēties, ā arī 
vēlreiz nostiprināja galda kultūru, tīrības un kārtības nozīmīgumu. Izdevās gardas bizbizmārīšu maizītes! 
Nobeigumā bērni paši sakārtoja savas darba vietiņas un tika apbalvoti un uzslavēti par tik labu darbiņu! Bērni 
ieguva ļoti daudz šajā nodarbībā.

Par kukaiņiem bērnus izglītoja arī audzinātāja Katrīna no Purvciema Bebes1 grupas savā atklātajā nodarbībā. 
Katrīnas nodarbības vienmēr ir ļoti pārdomātas, ar interesantu informāciju bagātas un izzinošas. Pēc rīta aplīša 
audzinātāja iepazīstināja bērnus ar interesantu uzskates materiālu, kas bija izveidots kā makets. Ar lielisku teatrālu 
balss tembru audzinātāja spēja uzrunāt katru bērnu, lai viņam būtu interesanti klausīties par kukaiņiem vēl 
nezināmus un ļoti interesantus faktus. Katram bērniņam tika vardīte, kurai otrā pusē bija kukainītis, ko šī vardīte 
ēd. Audzinātāja iepazīstināja lielās grupas bērnus ar konkrētajiem kukainīšiem un barības ķēdes nozīmīgumu. 
Nodarbībai bija sagatavota brīnišķīga uzskate, kas palīdzēja bērniem uztver informāciju par stāstīto. Pēc tam bērni 
sadalījās komandās, lai dotos pie galdiņiem strādāt ar plastilīnu. Katra komanda izlozēja kukaini no tikko 
iepazītajiem un strādāja ar plastilīnu. Lai darbiņš būtu interesantāks, audzinātāja katram piešķīra vienu kinderolu, 
kurai apkārt bija jāveido ar plastilīnu konkrētais kukainītis. Bērni mēģināja veidot šo kukaini pēc iespējas tuvāk 
dabai. Izdevās ļoti krāsaini un precīzi kukaiņi. Par labu darbiņu bērni saņēma mazu dāvaniņu. Uz knaģīša 
piestiprinātu vardi, ar kuru varēja rotaļāties un vingrināt pirkstiņus. 

Abas atklātās nodarbības par kukaiņiem bija ļoti augstvērtīgas un bērniem deva daudz zināšanu un prasmju! Paldies 
abām audzinātājām par ļoti labu darbu!
Aprīli noslēdzām ar tēmu - čaklo roku nedēļa. Šajā nedēļā bērni veica daudz un dažādus darbiņus. Tika uzkoptas 
grupiņas, darināti pārsteigumi vecākiem un veikti uzkopšanas darbi laukumiņos. Bērni iepazina dažādus darba 
rīkus: gan dārza, gan virtuves, gan garāžas... Un vēlreiz apskatīja profesijas, kurās veic darbu ar darbarīkiem. 

Arī šajā nedēļā bija atklātās nodarbības.
Pirmo nodarbību rādīja audzinātāja Ieva Silauniece no Ziepniekkalna �liāles Bebēnu grupas. Pēc rīta aplīša 
audzinātāja bērnus iepazīstināja ar dažādiem darba rīkiem. Prieks, ka uzskates materiāls bija praktisks, pataustāms 
un īsts. Bērni varēja katru priekšmetu apskatīt un izmēģināt. Audzinātāja vēlreiz bērniem pastāstīja drošības 
instrukcijas noteikumus darbā ar asiem, bīstamiem priekšmetiem. Nostiprināja arī šīs zināšanas. Pēc tam bērniņi 
devās veikt praktisko nodarbību aplicēšanā. Bērni darbā izmantoja dažādus materiālus, kas lika padomāt, kā labāk 
šādu materiālu līmēt. Varēja pataustīt un sajust, ka materiāli, darot darbiņus, ir dažādi. Pēc aplicēšanas audzinātāja 
ar bērniem pārrunāja, kā veicās darbiņš un apbalvoja ar medaļu katru centīgo bērniņu! Paldies, Ieva!
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Šajā tēmā nodarbību rādīja arī audzinātāja Laura no Pārdaugavas �liāles Bebes grupas. Nodarbība bija ļoti 
interesanta. Audzinātāja sāka ar rīta rosmi, dejojot pie mūzikas ar bērniem. Pēc tam tika vadīts rīta aplītis un pat 
norepoti visi gada mēneši, lai bērniem tas paliktu atmiņā un būtu interesanti. Nodarbība turpinājās, pētot priežu 
zariņu. Tas tika taustīts, smaržots... Tika veikts eksperiments, kā mainās priedes skuju smarža, ja tam uzpilina 
ēterisko eļļu. Bērniem bija jāuzmin, kas tā par smaržu. Pēc tam bērni šīs skujas izmantoja matemātikas uzdevumā, 
aliekot skujas augošā secībā no mazākās uz lielāko. Pēc matemātikas bērni veica radošu darbiņu ar pūšamajiem 
�omāsteriem, liekot priedes zariņu uz lapas un pūšot. Kas atklājās, kad noņēma zariņu? Katram sava atbilde. Pūšana 
ar �omāsteriem ir ļoti aizraujoša, bet bērni pat nenojauš, cik ļoti tā attīsta viņu runātprasmi. Nobeigumā audzinātāja 
aicināja pagaršot priežu sīrupu. Tādējādi bērni šajā nodarbībā čakli pastrādāja un tika rosinātas visas maņas: tauste, 
smarža, garša!  Paldies par tik interesantu un jauku nodarbību, Laura!

Tā čakli strādājot, visas grupiņas ir uzsākušas gatavošanās darbu Māmiņdienas koncertiem! Bērni čakli gatavo 
ielūgumus, dāvaniņas, mācās dzejoļus un dziesmas, lai iepriecinātu Jūs, mammītes, pašas dārgākās un mīļākās! Lai 
jauki un mīļi izdodas mums šie koncerti! Novēlu katrai mammītei nobirdināt lepnuma un prieka asariņu par savu 
dārgumiņu! Jūs visas esat lieliskas, jo to parāda Bebes bērni, kuri ir tik mīļi, jauki un apčubināti! Paldies Jums! 
Nosvinēsim šo svarīgo dienu kopā, māmiņas!
Tāpat arī neaizmirstiet atbalstīt mūsu lielās sporta spēles par godu ģimenes dienai! Gaidīsim visus - gan lielus, gan 
mazus – Ķekavas stadionā, 28.maijā, uz sportiskām un radošām aktivitātēm. Būs gan nelielas balviņas, gan 
piepūšamā atrakcija. Turēsim visi īkšķus, lai mūs šajā dienā lutina saulīte! Tiekamies DŽUNGĻOS! Atcerieties 

Nodarbību tēmas maijā: 
Es jau protu!

Mī ļuma nedēļa

Mī ļā, mīļā māmiņa

Vasaras sports



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.

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!

SVARĪGI!

Ja vēlaties aprunāties ar filiāles vecākajiem pedagogiem,
bet nevarat viņus sastapt filiālē, tad aicinām
Jūs rakst īt viņiem personīgu e-pasta vēstuli.

Purvciems
SIGNE BEĀTE PLĀCE
purvciems@bebe.lv

Ziepniekkalns
Ieva Kaktiņa

ziepniekkalns@bebe.lv

Pārdaugava
Madara Plinta

pardaugava@bebe.lv

www.bebe.lv bebe@bebe.lv

SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM 

SVARĪGI
1. Bērnudārzs strādā gan jūnijā, gan jūlijā, gan augustā. BeBē nav brīvlaiks.

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 Pārdaugavā un Purvciemā tiks apvienotas grupas laikā no 19.06. - 14.08. Bērnudārza 
darba laiks būs no pl.7.30. - 18.30. Darba laiks no 7.30. - 19.00. atsāksies 14.08.

       Ziepniekkalnā tiks apvienotas grupas laika posmā no 26.06. – 31.07. Bērnudārza darba laiks būs no 
pl.7.30. - 18.30. Darba laiks no 7.30. - 19.00. atsāksies 31.07.



DZUNGLIDZUNGLI
Ķekavas sporta stadionā, Skolas ielā 2

28.maijā plkst. 11.00

Ierodamies ģērbušies
atbilstoši tēmai "Džungļi"! 

Līdzi ņemot priecīgu un
sportisku noskaņojumu!

Ierodamies ģērbušies
atbilstoši tēmai "Džungļi"! 

Līdzi ņemot priecīgu un
sportisku noskaņojumu!
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Kopā mēs varam

radīt prieku un popular
izēt

veselīgu dzīve
sveidu!

Gaidām visus uz mācību gada noslēguma pasākumu
Ģimeņu Sporta Diena!

Šis nu ir tas pasākums, kuru nedrīkst palaist garām!

Aicinām ne tikai BeBes
audzēkņus, bet arī citas

sportiskās ģimenes,
iepriekš piesakoties, zvanot

 tālr. 28444224

Aicinām ne tikai BeBes
audzēkņus, bet arī citas

sportiskās ģimenes,
iepriekš piesakoties, zvanot

 tālr. 28444224

MOBĪLIE PONIJI

Ar balvām mūs atbalsta:

Dalības maksa
3 eiro no ģimenes



KRĀSAINĀ NEDĒĻA PĀRDAUGAVAS BEBĒNOS
Krāsainā nedēļa iesākas ar ļoti latvisku koncertizrādi “Pasaka par Ūsiņu”, ko izteiksmīgi papildināja kokles 
skaņas. Patiesībā jau šis stāsts ir par mums. Mēs katrs pats esam Ūsiņš, un kumeliņš ir mūsu dzīves ceļš – 
katram pašam savs atrodams, sargājams un lolojams. Mums ļoti patika! 

KRĀSAINĀ NEDĒĻA PĀRDAUGAVAS BEBĒS
Īsi pirms pašām lieldienām pie mums viesojās mākslinieces burvīgos tautas tērpos un uzbūra mums maģisku 
atmosfēru koncerta uzvedumā "Ūsiņš". Visas nedēļas garumā cītīgi iepazināmies ar dažādiem ticējumiem un 
tradīcijām par šiem svētkiem, tādēļ koncerts lielos Bebes bērnus aizrāva jo īpaši. Klausījāmies kokles maigajā 
skaņā un mākslinieču samtainajās balsīs, šķita, ka pēc koncerta grupiņā vēl labu brīdi virmoja apgarota 
atmosfēra. Paldies par koncertu, Bebes, audzinātājas un auklītes bija sajūsmā!

KRĀSAINĀ NEDĒĻA ZIEPNIEKKALNA BEBĒS
Miglainā pavasara rītā mūs savos sapņos aizvilināja 
Ūsiņš! Tas bija kas neparasts - kokle, zvaniņi, stabulīte, 
lietus koks - tik neierasti mūsdienu steidzīgajā un 
skaļajā dienas rītā! Bērni ar sajūsmu un aizrautu elpu 
klausījās, līdzpārdzīvoja un dziedāja no sākuma līdz 
galam!

ĀA NINĀK DS E ĒĻAR

IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI

www.bebe.lv bebe@bebe.lv



KRĀSAINĀ NEDĒĻA ZIEPNIEKKALNA BEBĒNOS
Lieldienas ieskandinājām pēc labākajām latviešu tradīcijām, visvairāk bērniem patika tradicionālā Lieldienu 
šūpošanās, izšūpojāmies kārtīgi!!! Odi mūs noteikti neaiztiks! Un arī olas mums bija stipras jo stipras!
Talka izdevās par visiem 100%, paldies visiem, visiem, kas iesaistījās, lai mūsu dārziņš izskatītos vēl labāk un 
būtu sakopts vēl vairāk. Paldies visiem, kas pielika savu čaklo roku. Tagad ar vēl lielāku prieku dodamies ārā, 
ir patīkami skatīties uz paveikto darbiņu.

KRĀSAINĀ NEDĒĻA PURVCIEMA BEBĒNOS
Vai mēs atceramies, kas tad īsti ir Ūsiņš? Tiem, kas aizmirsuši, varam atgādināt, jo vienu dienu pie maziem 
bebēniem ciemos bija ieradušās divas tautu meitas, kuras vēlējās izstāstīt stāstu par Ūsiņu - zirgu un gaismas 
sargātāju. Stāstu skanīgāku radīja kokle. Tik interesanta skaņa, kura sen jau aizmirsta. Arī bērniem bija 
aizraujoši ar to iepazīties. Šis koncertiņš bija atšķirīgs no iepriekš dzirdētajiem. Šis bija ļoti skanīgs, latvisks 
un tautisks, uzskatāms, jo arī pats Ūsiņš bija. Tas devās ceļojumos meklēt savu pazudušo kumeliņu. Dziesma 
pa dziesmai, līdz Ūsiņš laimīgi atgriezās ar savu Saules līgavu. 

KRĀSAINĀ NEDĒĻA PURVCIEMA BEBES 2 GRUPIŅĀ
Pavasaris beidzot ir sagaidīts un laiciņš kļūst pavisam silts, nemaz vairs negribas iekšā palikt un ātrāk gribas 
tikt laukā, taču nedaudz jāpaciešas. Mēneša sākumā pie mums viesojās ciemiņi, kuri parādīja teatralizētu 
uzvedumu ''Ūsiņš''. Uzvedumā aktieri izspēlēja pasaku par Ūsiņu - zirgu aizstāvi. Tika skandētas 
tautasdziesmas, spēlēti tautas mūzikas instrumenti un dziedātas tautas dziesmas. Bērniem ļoti patika un arī 
pieaugušie droši dziedāja līdz. Tad vēl tika svinētas Lieldienas ar rotaļām, stafetēm, dziesmām un olu 
ripināšanu.

IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI

www.bebe.lv bebe@bebe.lv



LIELDIENAS PURVCIEMA BEBĒNOS
Aprīlī viens no gaidītākajiem pasākumiem bija Lieldienas. Visi bērni zināja, ka Lieldienās ciemos nāk zaķis, tad nu 
arī Bebes bērni to gaidīja un sagaidīja. Ko tik ar zaķi kopā nepaveicām - gājām rotaļās, izvingrojāmies un izgājām 
dažādas stafetes, kurās bērni pierādīja, ka ir braši un lieli malači. Nesām olas karotēs, sitāmies ar olām, olas 
ripinājām... Zaķis bija tik liels uzmundrinātājs, ka visi ar lielu prieku varēja nosvinēt jautras Lieldienas.

LIELDIENAS PURVCIEMA BEBUKOS
11. aprīlī pie mums viesojās mākslinieces skaistos tautu tērpos, dziesmām, mītiem un maģiju apvītas. Mākslinieces 
spēja aizraut gan lielos Bebes, gan pašus mazākos Bebukus un tas, mūsuprāt, ir lielākais kompliments 
māksliniekiem. 
Pēc lieliski aizvadītām brīvdienām, kur Bebuki kopā ar ģimenēm svinēja jautrus un pavasarīgus svētkus - Lieldienas, 
18. aprīlī tās svinējām arī Bebē, kur lustējāmies kopā ar Zaķi un visiem, visiem Bebes bērniem. Tā tik bija vareni 
jautra ballīte svaigā gaisā - sportiska vingrošana pirms jautrām stafetēm, bumbiņu mešana zaķa grozā, olu 
ripināšana un nešana karotē. Bet pati gardākā un aizraujošākā svinību daļa sekoja pēc saldā miedziņa - olu kaujas 
un to ēšana. 

LIELDIENAS PURVCIEMA BEBĒS
Īsi pirms pašām lieldienām pie mums viesojās mākslinieces burvīgos tautas tērpos un uzbūra mums maģisku 
atmosfēru koncertuzvedumā "Ūsiņš". Visas nedēļas garumā cītīgi iepazināmies ar dažādiem ticējumiem un 
tradīcijām par šiem svētkiem, tādēļ koncerts lielos Bebes bērnus aizrāva jo īpaši. Klausījāmies kokles maigajā skaņā 
un mākslinieču samtainajās balsīs, šķita, ka pēc koncerta grupiņā vēl labu brīdi virmoja apgarota atmosfēra. Paldies 
par koncertu, Bebes, audzinātājas un auklītes bija sajūsmā! Atgriežoties pēc Lieldienu brīvdienām, bērnus gaidīja 
mazliet savādāka darba dieniņa Bebē! Audzinātājas un auklītes bija īpaši pacentušās, lai bērni arī savā lokā varētu 
nosvinēt šos svētkus. Jau no paša rīta devāmies izvingroties laukumiņā kopā ar Zaķi, kurš iekustināja visus, lai 
nodotos jautrām dziesmu rotaļām kopā ar mūzikas skolotāju un tālāk dotos pildīt netradicionālās stafetes un rotaļas, 
piemēram, - olu kārtis, jautrā lambada, zeķubikšu boulings u.t.t. Laiks palidoja vēja spārniem, tādēļ arī pēc 
diendusas Bebes turpināja svinēt - olu kauja un ripināšana sita augstu vilni, pieskandinot visu grupu jautriem un 
skanīgiem smiekliem.

www.bebe.lv bebe@bebe.lv
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LIELDIENAS ZIEPNIEKKALNĀ BEBES



LIELDIENAS PĀRDAUGAVAS BEBĒS

LIELDIENAS PĀRDAUGAVAS BEBUKOS
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JOKI PURVCIEMĀ        
Nevienam nav noslēpums, ka pirmā aprīļa nedēļa tiek aizvadīta ačgārni un jokojoties. Vai ačgārnības un 
dīvainības par Pepiju Garzeķi demonstrēt kāds prot vēl labāk?! Nē, diez vai. Tāpēc pie Bebēm ciemojās Pepija 
Garzeķe ar savu draugu Nelsona kungu un zirgu. Kopīgi skatījāmies multenīti par Pepijas un viņas draugu 
piedzīvojumiem. P.S. Runā, ka Pepija esot tik stipra, ka varot pacelt zirgu virs galvas?!

JOKI PĀRDAUGAVAS BEBĒS
Nevienam nav noslēpums, ka pirmā aprīļa nedēļa tiek aizvadīta ačgārni un jokojoties. Vai ačgārnības un 
dīvainības par Pepiju Garzeķi demonstrēt kāds prot vēl labāk?! Nē, diez vai. Tāpēc pie Bebēm ciemojās Pepija 
Garzeķe ar savu draugu Nelsona kungu un zirgu. Kopīgi skatījāmies multenīti par Pepijas un viņas draugu 
piedzīvojumiem. P.S. Runā, ka Pepija esot tik stipra, ka varot pacelt zirgu virs galvas?

OKIJ
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TOP CENTĪGĀKAIS

Alise - rūpīga katra darbiņa izpildē.
Marks - lasīt mācības apguvē.

Olivers, ļoti čakls auklītes palīgs un 
kārtības uzraugs!

Suzanna - "Valodiņa raiti rit"
Renāts - "Kārtības uzraugs"

Centīgākais - Marta: burtiņ un 
cipariņgudrībiņas tiek apgūtas 
čakli un ar smaidu uz lūpām!

Roberts, Miķelis, Adrians M.,
Adrians B.

Polīna, rūpīgākais darbiņu darītājs 
nodarbībās Olīvija, Kate, Kristiāna

Alise - rūpīga katra darbiņa izpildē.
Marks - lasīt mācības apguvē.

Simona S. - smaidīgākā, mīlīgākā, 
Madara M. - kārumniece, kura zin, ka 

šķīvim jābūt izēstam.

Asnāte - lielais palīgs

Pārdaugavas BeBes grupa ( 5/6 gadi)
Roberts: "Vienīgā problēma, kad meitenēm 

izlaisti mati ir tā, ka nevar pabučoties, jo mati 
lien mutē..."

Laura jautā: "Bērni, kādus vārdus varam 
nosaukt uz burta "Š"?"

Estere Ā: "Šance"

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
 Tomass: "Laura, Laura, manam tētim asa 

mute!"

Emīlija regulāri velk apavus nepareizi, lai 
varētu pasaukt blakus grupiņas auklīti, lai 

viņa tos palīdzētu apaut pareizi.

Emīlija blakus grupas auklīti sauc par Mazo 
Elīziņu!

Purvciems BeBēnu 1.grupiņa ( 2/3gadiņi)
Vienu dienu Alekss uz dārziņu atnesis mazu 

skeitborda dēlīti, tad, kad nu tas ir pazudis, Arta 
izmisīgi paziņo: "Aleksam pazuda skeitaboti!"

Gabriels uz dārziņu atnācis ar jaunu džemperi 
mugurā, tam virsū ir dažādi Lego vīriņi, viņš par tiem 

saka: "Es redzēju, ka tur bija vecs puisēns kā es!"

Pie pusdienu galda Gabriels saka, ka viņa tēti sauc 
Kristaps. Tomass pārjautā: "Tavu tēti sauc Kristaps 

Porziņģis?"

Eduardam legingi - LELINGI, traktors - KOKORS

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa (3/4 gadiņi)
Ģērbjoties pirms pastaigas bērni viens otram 
izrāda savas skaistās drēbītes. Marta B. rāda 

jaunus pirkstaiņus un saka: "Bet man ir 
PIRKSTAINIEKI"

Purvciems BeBes 1.grupiņa  ( 4/6 gadi)
Roberts: "Vienīgā problēma, kad meitenēm izlaisti 
mati ir tā, ka nevar pabučoties, jo mati lien mutē..."

Purvciems BeBes 2.grupiņa
Audzinātāja rāda burtiņu E un vaicā: "Kas tas ir par 

burtu E vai Ē?" 
Gabriels: "Tas ir E, jo viņam nav jumta!''

Purvciems BeBuku grupiņa
Tomass lielajam zaķim saliek apakšā un apkārt 

bumbiņas un priecīgi sauc:
''Zaķim oliņas! Zaķim oliņas!! ''

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa (2/3 gadiņi)
Miķelis: "Ieva, kā man atcerēties kā Tevi sauc? Ir taču 

vēl Ieva... un vēl viena Ieva..."

Madara: "Nu, ko Tu man neļauj vadīt aplīti?", "Nāc, 
sēdies un vadi aplīti!" Madara: "Nu, nē, vairs es 

negribu!" 

Eva: "Agita nosmērēja maizītes ar krēmiņu?"

Ziepniekkalns BeBes grupa (4/6 gadi)
Silto laiciņu sagaidot, dodamies laukā dikti priecīgi. 
So�ja lepni paziņo: "Man mamma šar�ku nedeva - 

ārā silti!"

Méneša Jok i
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Talantu skolas centīgākie aprīlī:

Hei, Hei no Talantu skolas!
Mums ir liels prieks, ka mazie Talantu skolas audzēkņi vēlas aktīvi darboties arī pavasarī un vasaras pirmajā 
mēnesī. Jūnijā darbosimies BēBīšu skoliņās, dziedāsim, dejosim un burtosim. Visus interesentus, kas vēl vēlas 
pietikties nodarbībām -  aicinām pieteikties talantuskola@bebe.lv
Sagaidīsim vasaru darbīgi!

Zaļenieku ielas BēBīšu skoliņas
uzslavas saņem:
  • Supper bēbīte Laura  ar mammu
    un Bēbītis Rihards ar mammīti
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas
šajā mēnesī saņem:
  • BeBucīši 6.-12. mēn.: Jānis un
     Estere ar mammītēm
  • BeBuki: 1.-2.g.: Alise ar mammīti

• Trijādības ielā:
   Frederiks Zavadskis
• Zaļenieku ielā:
  Mara Treimane

• Ieriķu ielā:
   Sintija Priedulāja
• Trijādības ielā:
   Lūkass Laizāns un
   Žanete Vintiša
• Zaļenieku ielā:
   Madara Šilkina un
   Edijs Jankovskis

• Ieriķu ielā:
   So�ja Anna Zeltiņa
• Trijādības ielā:
   Annika Raugule

BĒBĪŠU SKOLAS
ČAKLĀKIE

Arvien vairāk un vairāk vecāku apzinās priekšrocības, ko sniedz iespēja bērnam mācīties svešvalodu agrīnā vecumā. Arī BeBes bērni nav 
izņēmums, vairāki no Jums ir izvēlējušies apmeklēt mūsu angļu valodas nodarbības. Šīs nodarbības Talantu skolā ir enerģijas pilnas un 
aktīvas. Tāpēc vēlamies parādīt, ko esam iemācījušies, apguvuši. Ar sagatavotu priekšnesumu uzstāsimies BeBe.lv rīkotajās Sporta spēlēs 28. 
maijā!
Skolotāja Elīna stāsta, kā veicies šajā mācību gada nodarbībās:
Ar lielu prieku semestra sākumā sagaidu gan tos bērnus, kuri mācības turpina jau no iepriekšējā gada, gan jaunos censoņus -  gan jaunāko, 
gan vecāko grupiņu pārstāvjus, kuri nolēmuši pievienoties "anglīšiem".

Par pamatu mācībām izmantojam grāmatu Playtime, kas stāsta par bērnudārznieku - kārtīgās Star, radošās Melody, aktīvā Rocket un delvera 
Twig gaitām rotaļu skolā. Bērni var salīdzināt Playtime varoņu dienas gaitas bērnudārzā ar savām ikdienas gaitām, asociēt īpašus notikumus 
kā dzimšanas dienas, sporta dienas, mājdzīvnieku dienas. Tas palīdz mazajiem skolniekiem apzināt valodas pielietojumu kā daļu no ikdienas 
dzīves.
Kā mācību metodes izmantojam:
 • stāstu lasīšanu un klausīšanos (skolotājas lasījumā, ierakstā un video �lmiņā)
 • tēmas vārdu krājuma un frāžu atkārtošana
 • dziesma, kur apvienoti tēmas vārdi, dziedāšana
 • citu populāru kustībdziesmu dziedāšana
 • mājasdarbu uzdošana, kur vecāki var darboties kopā ar bērnu, kā arī sekot līdzi progresam
Nodarbības aizrauj, tās veidojam interesantas, saistošas un noderīgas gan jaunākajiem, gan vecākajiem pirmsskolēniem, jo mācību tēmas 
līmenis vienas tēmas ietvaros var variēt un pielāgot no viegla līdz grūtākam līmenim.
Paldies par sadarbību, turpinām nodarbības vēl visu maiju un tiekamies Sporta spēlēs! Ar sveicieniem, skolotāja Elīna

ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS

• Ieriķu ielā:
   Gustavs Varnickis
• Trijādības ielā: 
   Amēlija Zajeca
• Zaļenieku ielā:
   Ieva Sarbantoviča
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INTERVIJA
Pavisam drīz noslēgsim mācību gadu ar vienu no patīkamākajiem gada pasākumiem – Ģimeņu Sporta dienu. 
Viens no šī pasākuma organizatoriem ir mūsu sporta skolotāja Līga Bindare! Esam patiesi priecīgi, ka mūsu 
kolektīvā strādā tik centīgs un atraktīvs cilvēks! Un, ja arī mēs viņu ikdienā maz satiekam, tad viņas darbu gan 
redzam un jūtam ikdienu. Viņa māk bērnus �ziski attīstīt, un viņa iemāca bērniem mīlēt sportu! Līga ir 
pedagogs, kuru BeBē varam saukt par veterānu, jo strādā jau 7 gadu! Un mēs patiesi ar to lepojamies!
Un, starp citu, Līga ne tikai vingrina mūsu bebēnus, bet arī iekustina audzinātājas!!! Viņa kopīgi sporto tad, 
kad visi bērni ir jau devušies mājās!

Cik ilgi  Tu strādā BeBē?
 Šī gada nogalē tie jau būs 7 gadi.

Tava Izglītība?
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – sporta pedagogs, vieglatlētikas 
treneris.
 
Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
Bebē sāku strādāt kā audzinātāja, ikdienas nodarbēs esot kopā ar pašiem 
mazākajiem Bebēniem. 
Šobrīd patiess prieks ir par to, ka  Purvciema BeBē kopā ar mani vingro 
visi. Jā – arī audzinātājas un auklītes!
 
Kas Tev patīk savā darbā?
Pavisam noteikti tā ir kustība, enerģijas apmaiņa starp mani un bērniem!

Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem? 
Nebūšu oriģināla, sakot, ka tā ir pacietība. 
 
Tavi īpašie talanti?
Kā ar kolēģiem smejos  - sporta skolotāju īpašais talants ir spēja strādāt nepārtrauktā troksnī. 
Nezinu, vai to varētu nosaukt par talantu, tomēr vienmēr visā cenšos atrast ko pozitīvu. 
 
Mīļākais bērnu vecums?
Bērni mīļi ir jebkurā vecumā.
 
Pastāsti par savu ģimeni?
Man ir liela ģimene, ar kuru kopā vienmēr varu pozitīvi uzlādēties.
Pastāsti par savu hobiju, to, kā Tu atpūties brīvajā laikā?
Brīvo laiku vislabāk ir pavadīt kopā ar sev mīļajiem, ar ģimeni un draugiem, ķerot vismazākos dzīves prieciņus. 

Ko vēl Tu gribi sasniegt?
Gribu vēl attīstīties, pilnveidoties savā profesijā. Varbūt apgūt arī ko jaunu, ko nesaistītu ar sporta pedagoģiju.

Tavs nepiepildīts sapnis? 
Sapņoju nepārtraukti. Bet tos nevienam neatklāšu. Zinu, ka sapņi mēdz piepildīties…

PADARĪTIE DARBI:
Purvciemā:
Svaigo smilšu piegāde
Jaunu aizkari Lielā BeBes grupā
Ziepniekkalns:
Svaigu smilšu iegāde
Žoga posma demontāža un montāža
Šūpoļu remonts
Skapīšu durvju remonts
Jaunu puķu podu iegāde āra laukuma ziediem
Jaunu banneru iegāde, lai uzlabotu žoga izskatu
Pārdaugava:
Svaigu smilšu piegāde,
Ēkas logu mazgāšana no ārpuses
Jaunu puķu podu iegāde āra laukuma ziediem

PLĀNOTIE DARBI VASARĀ
Pārdaugava:
Āra laukuma seguma uzlabošana ar augstas kvalitātes mulču,
Apmales nožogojums papildus drošībai,
Uzlabot āra laukumu ar dažādām aktivitātēm bērniem,
Žoga rekonstrukcija
Mēbeļu rekonstrukcija, atjaunošana un iegāde
Jaunas materiālās bāzes iegāde
Jaunu rotaļlietu iegāde
Ziepniekkalns:
Uzlabot āra laukumu ar dažādām aktivitātēm bērniem,
Neliels kosmētiskais remonts iekštelpās,
Āra konstrukciju pārkrāsošana
Jaunas materiālās bāzes iegāde
Jaunu rotaļlietu iegāde

Purvciems:
Garderobes skapīšu remonts,
Āra laukumu rekonstrukcija.
Seguma maiņa ar augstas kvalitātes mulču
Dzīvžoga iestādīšana, konstrukciju atjaunošana.
Palīgtelpu labiekārtošana,
Kosmētiskais remonts koplietošanas telpās
Mēbeļu rekonstrukcija, atjaunošana un iegāde
Jaunas materiālās bāzes iegāde
Jaunu rotaļlietu iegāde


