Augsim kopā
sirsnīgi!
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Nekas mūsu dzīvē nenotiek tāpat! Tieši šāda
atziņa man radās svētdienā – Mātes dienā! Kāds
paziņa man teica, ka es gan esot laimīga, jo agri
kļuvu māmiņa! Bērni ir krietni paaugušies, un es
varu sākt baudīt dzīvi! Taču es, kā mēdz darīt
vairākums, sāku čīkstēt un žēloties! Par to, ka
esmu zaudējusi jaunību, par to, cik daudz esmu
pārdzīvojusi, kamēr mani vienaudži atpūtās…Un
patiesi, tā padomājot, atceros, ka ļoti pārdzīvoju
to, ka mani vienaudži baudīja dzīvi, kamēr es
auklēju bēbīti, domāju par iztiku un berzēju māju!
Taču nekas nenotiek tā pat! Nezinu, kas man deva
iespēju tieši šajā svētdienā, kad pati atļāvos
pačīkstēt, atziņas un atklāsmi, kā viss šajā dzīvē ir
saistīts un ka katrs cilvēks, kurš ienāk mūsu dzīvē,
ir īpašs. Un arī mūsu bērni nav tikai mūsu audzināmie, izglītojamie un
aprūpējamie, mūsu bērni ir mūsu skolotāji!
Braucu ar meitu auto un gari diskutējām par dzīvi, par atziņām,
principiem un pasaules uztveri un tikai tad es sapratu, cik daudz viņa
man spēj dot tagad! Ka viņa ir tik vieda un spēj man dot padomu! Un ka
tieši tāda viņa ir tāpēc, ka piedzima man esot tik jaunai! Un ka
pateicoties viņai, piedzima BeBe, un ka pateicoties viņai visus šos gadus
es spēju sekot līdzi izglītības sistēmai, un ka pateicoties viņai es spēju
izvērtēt un redzēt, kā izglītības sistēma ietekmē bērnus. Un ka
pateicoties viņai es zinu, kas ir patiesa mīlestība, cieņa un līdzatbildība!
Saku paldies saviem bērniem! Viņi ir mani skolotāji un spogulis! Saku
paldies saviem bērniem, ka ar baudu svinu Mātes dienu!

Sveicu visas māmiņas! Sviniet šos īpašos svētkus katru dienu!
Svinēt nozīmē baudīt, baudīt mammas statusu! Un
vissatriecošākais ir tas, ka šie svētki būs visu dzīvi!
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BeBes mamma Rita Stikāne

Pie māmiņas es uzaugu,
Kā rozīte ziedēdama;
Ar puķīti rotājos,
Saulītē sildījos.
Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

Metodiķes ziņas

Jubilāri maijā/jūnijā
6. jūnijs –
pedagogs Madara Plinta Ziepniekkalns
17.06. –
auklīte Elīna Kukurīte Purvciems

Vai jūti? Gaiss sāk smaržot savādāk!
Vai redzi? Ārā ir daudz vairāk gaismas!
Vai dzirdi? Putni pavisam sparīgi vēstī par pavasari!
Paskaties apkārt bērna acīm! Paskaties kopā ar bērnu apkārt! Cik
tomēr viss ir skaisti un jauki! Par spīti ikdienas skrējienam, ir vērts
apstāties. Apstāties kopā ar savu bērnu un pavērties apkārt.
Pavērties, cik ļoti izaudzis ir tavs mazais kunkulītis, kurš vēl nesen
bija puncī. Cik ātri paiet šīs bērnības laiks! Tādēļ apstājies, paveries
un samīļo viņu. Samīļo savu mazo kunkulīti vēl daudz un
neskaitāmas reizes!
Arī kunkulītis šobrīd daudz domā par Tevi, māmiņ un tēti! Bērni
nopietni gatavojas māmiņdienas koncertiem. Viņi tik ļoti grib jūs
iepriecināt! Vai nav brīnišķīga sajūta, vakarā atverot bērna skapīti,
ieraudzīt tur paslēptas savītušas pienenes vai komiski uzzīmētu
ģimenes portretu? Tas viss Tev! Tev - māmiņ un tēti!
Mīļo mammīt, tēti, vai redzi, ko mazās rociņas un sirsniņas dara
ikdienā? Dažādi praktiski un mākslinieciski, viegli un grūti darbiņi..
Sadzīves un “sirsniņas” darbi.. Dežuranta pienākumi un izklaides,
spēļu vadītāja loma! Kas tik nenotiek mūsu ikdienā Bebelv. Nedaudz par to, kas notika aprīlī!
Aprīli bērni guva prasmes un iemaņas, caur joku un smieklu tēmu. Pētīja smieklīgus attēlus, mācījās no
galvas anekdotes, zīmēja un veidoja fantāzijas joku dzīvniekus. Sacerēja mīklas, spēlēja mēmo šovu un
visādi citādi attīstīja sevi. Un vai Jūs zinājāt, ka tieši caur jokiem un smiekliem bērns visvieglāk apgūst
jauno!? Pamēģiniet!
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Metodiķes ziņas
Nākošais, par ko bērni ieguva zināšanas, bija kukaiņi. Cik to ir daudz. Cik dažādi un krāsaini. Pētījām visus
kukainīšus attēlos un plastikāta figūriņās, kā arī laukumiņā tika meklētas skudras un citi kukaiņi..
Skaitījām kājas, noskaidrojām arī spārnu krāsas un to vai visi kukaiņi kož vai lido un ko ēd.
Šajā nedēļā pie mums ciemojās arī mūziķis I.Paura ar koncertiņu! Jautri, skanīgi un smieklīgi - kā vienmēr
šī mākslinieka koncertos.
Kukaiņu tēmu, šķiet, varētu vēl pētīt ilgi un dikti, bet ķerāmies pie nākošās tēmas, kas ir augi un puķes.
Bērni darīja dažādus dārza darbus. Sēja, stādīja. Apkopa grupiņas augus- tos laistot, tīrot putekļus, kā arī
pētīja bērnudārza apkaimē augu un puķu plaukšanu. Salīdzināja cik augi un puķes ir dažādi, cik katra
puķe ir krāšņa, cik smaržīga, cik krāsaina.

Šajā nedēļā man un kolēģiem savu atklāto nodarbību rādīja audzinātāja Santa no Purvciema BeBes.
Audzinātāja nodarbību vadīja Bebēnu grupiņā. Santa bija pamatīgi sagatavojusies. Kas par lielisku
uzskati: attēli, didaktiskais materiāls un vēl dabā aptaustāma un pasmaržojama uzskate. Rīta aplis
pagāja ļoti raiti. Bērni sasveicinājās, izrunāja dabas kalendāru. Rīta apļa struktūra ļoti labi izstrādāta. Tur
liels paldies arī jāsaka audzinātājai Laurai, kura to ir ieviesusi. Pēc rīta dzejolīšiem un sasveicināšanās
bērni tika iepazīstināti ar plašu uzskates materiālu. Bērni iepazina augus un puķes caur attēliem, spēlēm
un attīstības cikliem. Lieliski! Pēc tam audzinātāja ar bērniem stādīja puķi, strādājot grupiņās. Katrs bērns
varēja palīdzēst stādīt, bērt zemi, laistīt stādiņu. Cik tas ir interesanti. Kad visi bērni bija veikuši darbiņu
grupās, stādot ziediņus, tika ar bērniem pārrunāts nodarbībā paveiktais un katram tika apbalvojums našķītis.
Aprīli noslēdzām ar tēmu čaklo roku nedēļu. Šajā nedēļā bērni veica daudz un dažādus darbiņus. Tikai
uzkoptas grupiņas, darināti pārsteigumi vecākiem un veikti uzkopšanas darbi laukumiņos. Pārdaugavā
bēbēnu grupā bija pat talka bērniem. Vecāki varēja atpūsties! Bērni iepazina dažādus darba rīkus: gan
dārza, gan virtuves, gan garāžas.. Un vēlreiz apskatīja profesijas, kas veic darbu ar darbarīkiem.
Lielu paldies jāsaka Purvciema vecākiem un arī pašiem bērniem, kuri veica milzīgu darbu talkā, lai
pilnveidotu, sakoptu bērnu laukumiņu! Paldies audzinātājām par milzīgo entuziasmu rīkojot talku,
meklējot idejas un organizējot visus vecākus uz darbiņu! Un nobeigumā vēl pica! Vai nav lieliski!?
Kā arī šīs nedēļas ietvaros notika atklātā nodarbība audzinātājai Katrīnai no Purvciema BeBes grupas. Šī
ir viena no audzinātājām, kuras nodarbības būtu jāredz visiem. Vienmēr rūpīgi pārdomātas, līdz pēdējam
sīkumam izstrādātas. Šoreiz audzinātāja vērsa uzmanību cilvēkam, cilvēka ķermenim. Nodarbība sākās
ar sasveicināšanās dzejolīti un pozitīvās “elektrības” lādiņa ieslēgšanu, lai uzsāktu darbiņu. Dzejolis
pašas audzinātājas sacerēts un ļoti motivē bērnus iesaistīties nodarbība ar vēl lielāku sparu. Rīta aplis
notiek jautri, bet tajā pašā laikā ļoti nopietni -kā jau vecākajai grupiņai bērnudārzā. Tam seko pasaka par
to, kā radās cilvēks. Īsts leļļu teātra uzvedums un bērni ir gatavi doties paši arī jau veikt kādu darbiņu
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praktiski. Nākošais uzdevums bija pārsteigums - puzzle, ko bērniem bija jāsaliek. Katram pa gabaliņa un
rau, cilvēciņš gatavs. Tiek pārrunātas cilvēka ķermeņa daļas un kādus darbiņus tās dara. Pēc šī uzdevuma
bērni ir vēl vairāk motivēti, lai dotos izveidot savu cilvēciņu uz stieplītes pamata. Tik radoši, krāsaini tapa
cilvēciņi. Bet, lai cilvēks, kurš čakli darbojas būtu pilnīgs, ir nepieciešams pats svarīgākais. Un tā ir sirds!
Katrs čaklais nodarbības dalībnieks nobeigumā, pēc plastilīna cilvēciņu izstādes izveides, saņēma
konfekti uz kociņa -sirsniņu no audzinātājas. Nodarbība bija ļoti izglītojoša un nopietna, bet bērni visu
veica ar prieku un lielu entuziasmu, pat nemanot, cik nopietnas lietas ir apguvuši.
Paldies Santai un Katrīnai! Bija prieks vērot Jūsu nodarbības. Abās nodarbībās bija daudz lielisku
momentu un ieguvumu mums kolēģiem un, protams, bērniem!
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!

Kā arī neaizmirstiet atbalstīt mūsu lielajās sporta spēlēs par godu ģimenes dienai! Gaidīsim visus
- gan lielus, gan mazus – Ķekavas stadionā, 10. jūnijā, uz sportiskām un radošām
aktivitātēm. Būs gan nelielas balviņas, gan piepūšamā atrakcija. Turēsim visi īkšķus, lai mūs
šajā dienā lutina saulīte! Tiekamies SKRĒJIENĀ APKĀRT PASAULEI! Atcerieties piedomāt pie tērpa,
ko vilksiet šajā dienā! Būs jautri un koši!

Seko jaunumiem!
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Maija nodarbību tēmas un pasākumu grafiks!
2., 3. maijs

Spēļu laiks!

7.-11. maijs

Mīļuma nedēļa. Kā es mīlu savu ģimeni
Māmiņdienas svinības

14.-18.maijs

Mīļā, mīļā māmiņa
Māmiņdienas svinības

21.- 25.maijs

Es jau protu!

28. – 31.maijs Vasaras sports
Instrukcijas par drošību masu pasākumos
Drošības nedēļa (drošība sporta sacensībās,
nodarbībās un citos iestādes pasākumos)
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Tā kā maijs ir mēnesis, kad pašvaldības aktīvi piedāvā vietas savās pirmsskolas
iestādēs, tad vēlamies vēlreiz atgādināt un informēt, lai Jūs, vecāki, saņemtu
precīzu, nepārprotamu un nemaldinošu informāciju.
Vēstulēs, kuras sūta RD, parādās teksts par to, ka, ja atteiksieties no RD
piedāvājuma, tad pēc 30 dienām pārtrauks maksāt dotāciju.
Šīs 30 dienas ATTIECAS TIKAI UZ TIEM VECĀKIEM, KAS SAŅEM AUKLES
PAKALPOJUMUS.
BEBE.LV ir pirmsskolas izglītības iestāde, kas nozīmē, ka Jūs ar garantiju varat
izmantot mūsu pakalpojumus līdz skolai ( arī piecgadnieki, sešgadnieki,
septiņgadnieki ) saņemot pilnu dotācijas summu.
Kā noteikt, ka esat piecgadnieks? Nākamajā mācību gadā ( 2018./2019.)
piecgadnieki būs tie bērni, kuri dzimuši no 01.01.2013.- 31.12.2013 un vecāki,
un piecgadnieki šie bērni būs sākot ar 01.09.2018.

!!
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Ģimenes Sporta Diena!

Ar nepacietību gaidām 10.jūniju, kad notiks
BeBe Ģimeņu Sporta Diena!
Šī gada tēma ‘’Apkārt pasaulei’’.
BeBe.lv ģimeņu sporta spēles “Skrējiens apkārt pasaulei!” ir ģimenes dienai veltīts sporta
pasākums, kas 2018. gada 10.jūnijā plkst. 11.00 norisināsies Ķekavā, Skolas ielā 2.
Ikgadējo ģimenes sporta pasākumu apmeklē aptuveni 70 ģimenes un mūsu draugi. Šogad
gribam jaunu rekordu! Lai vairāk sportistu, lai vairāk medaļu, lai vairāk prieka!
Atcerieties, ka Jūs pārstāviet arī savu grupiņu un filiāli!
Jūs veiksiet DEVIŅUS dažādus sporta aktivitātes posmus kā ģimene. Un piedalīsieties kā
grupas un filiāles pārstāvji stafetēs. Pēc posmu veikšanas bērni varēs izklaidēties
Playtables.lv piepūšamajā atrakcijā.
Kopā mēs varam radīt prieku un popularizēt veselīgu dzīvesveidu!

Atgādinam par to, kādā tērpā
ir jāierodas katrai grupiņai:
ĒGIPTE– Purvciema Bebīši
JAUNZĒLANDE – Purvciema Bebuki
ITĀLIJA– Purvciema Bebēni

Lai uzvar bebīgākais!

KRIEVIJA– Purvciema Bebes
SPĀNIJA – Zaļenieku Bebēni
ASV – Zaļenieku Bebes
JAPĀNA – Trijādības Bebuki
FRANCIJA – Trijādības Bebēni
LATVIJA – Trijādības Bebes

Seko jaunumiem!
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Ģimenes Sporta Diena!

Ķekavas sporta stadionā, Skolas ielā 2

10.jūnijā, plkst.11:00
Ierodamies ģērbušies atbilstoši izlozētajai valstij!

Kopā
radīt priekumuēns varam
veselīgu dzīvepsovpularizēt
eidu!

Aicinām ne tikai BeBes audzēkņus,
bet arī citas sportiskās ģimenes,
iepriekš piesakoties, zvanot

tālr. 28444224

Dalības maksa
3 eiro no ģimenes

Mūsu atbalstītāji:
MOBĪLIE PONIJI

Seko jaunumiem!
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NENOKAVĒ!!!!!!

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!!!

Seko jaunumiem!
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Aprílis/Maijs
Purvciema BeBénu grupã

Aprīļa sākumu pavadījām uz smieklu nots, kaut gan BeBēnos par jautrību un smiekliem sūdzēties
nemaz nevaram. Aplūkojām un darījām dažādas ačgārnības, izjokojām viens otru un stāstījām
smieklīgus atgadījumus.
Varējām izpausties darbiņos - fantazējot un izdomājot dažādus stāstus, kāpēc izkusis mūsu sniegavīrs.
Daži no jautrākajiem iemesliem - Hugo sniegavīrs izkusa, jo tam uzbrauca BMW, Amēlijas - jo to
aizveda uz siltajām zemēm un Aleksa sniegavīrs izkusa, jo tas iekāpa peldēt baseinā.
Nosvinējām arī raibas lieldieniņas. Kā jau ierasts, tās svinējām ārā, šogad pievienojot visām ierastajām
aktivitātēm - rotaļām un dziesmām, "olu kratim", ripināšanai un olu kaujām arī āra olu krāsošanu, kur
katram bērniņam bija iespēja nokrāsot līdzpaņemto olu ar dažādiem dabas materiāliem un dabas
krāsvielām.

Aprīļa mēnesī baudījām kultūru mākslinieka Imanta Paura
izpildījumā, kurš pie mums ieradās ar koncertiņu "Jautrās
notis". Šādi koncertiņi, kur varam dziedāt līdzi, jo dziesmas
ir tik labskanīgas un ātri "pielīpošas", mums ļoti patīk.
Paldies māksliniekam, uz tikšanos!
Liels un gaidīts notikums mums BeBēniem un visam
Purvciema kolektīvam bija Lielā BeBes Talka. Tie mums bija
kārtīgi darba svētki. Krāsojām žogu, mājiņas, tāfeli.
Piepildījām smilšu kastes ar jaunām, pavisam gaišām un
maigām smiltiņām, sastādījām puķes un vīteņus, gar žogu,
uzirdinājām mulču un gaidām, kad tiks uzbērta jauna kārta
ar to. Izšķirojām mantu kasti un tikām pie jaunām smilšu
mantām. No jau nolietotajām riepām izgatavojām jaunus un interesantus "riepu pufus". BeBēni saka
paldies- Adeles, Aleksa, Karolīnas, Edgara, Paulas, Selestas, Martas un Artas vecākiem un tuvajiem, ka
ieradāties un čakli atbalstījāt mūsu bērnu vides labiekārtošanu un izkrāšņošanu. Par laba darbiņa
padarīšanu visi talcinieki mielojās ar gardām picām.
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Aprílis/Maijs
Purvciema BeBuku grupã

Aprīlī Purvciema Bebe rīkoja lielo laukuma uzfrišināšanas talku. Kopā ar vecākiem un bērniem
paveicām ļoti daudz! Nokrāsojām āra laukuma konstrukcijas, ierīkojām skaistus puķu podus sējām un
stādījām zaļumus. Liels paldies bērniem un vecākiem par tik lielu atsaucību! Kopā mēs paveicām
daudz, bērni bija ļoti lepni, par paveikto. Darboties patika tik ļoti, ka visas nedēļas garumā pastaigu
laikā lepojās ar padarīto.
Aprīlis Bebukos pagāja cītīgi gatavojoties Māmiņdienas koncertam. Vingrinājāmies skaistam
koncertam gatavojām dāvanas pašām mīļākajām - savām Māmiņām.
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Purvciema BeBíšu un BeBénu grupã

Aprīlī mazulīši centīgi talkojuši. Sakopām savu grupu un lieli prieki mazajiem bija mantu
mazgāšana. Pēc cītīga darba neizpalika ar našķošanās ar picu un rotaļas bumbās. Draudzējamies un
spēlējamies ar Bebēniem, kuri ir labākie kaimiņi un labākie pastaigu biedri, ar kuriem kopā doties
uz laukumiņu. Bēbīšiem prieku rada viss – arī konusi.

Aprílis/Maijs
Purvciema BeBes grupã

Šis mēnesis ir lielās talkas mēnesis arī Bebē, jo 26.04.2018. notika rotaļu laukumu sakopšanas talka.
Talkas laikā vecāki kopā ar bērniem atjaunoja nolietotās detaļas, saskrūvēja finiera mājiņas,
pieskrūvēja tāfeli zīmēšanai ārā, atjaunoja krāsojumu koka konstrukcijām, sastādīja puķes, saveda
jaunas smiltis smilšu kastēs, lai visas vasaras garumā netrūktu izejvielas smilšu kūku cepšanai.
Vecāku paraugs iedvesmoja arī bērnus, un nākamajā dienā tika veikti lielie tīrīšanas un grupas
sakopšanas darbi grupas telpās. Bērni mazgāja savus skapīšus un sakārtoja mantas un apģērbu
tajos, mazgāja savus galdus, krēslus, rotaļlietas, slaucīja plauktus, kārtoja spēles un grāmatas,
asināja zīmuļus, mazgāja traukus. Bērni ar lielu rūpību un atbildību veica šos darbus un atzina, ka
viņiem ļoti patīk šāda darbošanās. Bebes darbīgi ir sagaidījuši šo pavasari!
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TOP CENTĪGĀKAIS
Aprílis/Maijs
Purvciema BeBíšu 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!
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Aprílis/Maijs

Pãrdaugavas Bebuku un BeBénu grupã

Aprílí BeBénu

ne vien tikai jokojās, bet bija nopietni strādnieki un savās mājās sarīkoja talku!
Čaklīši sakopa un uzposa rotaļu laukumu, satīrīja vidi, kurā dzīvojam,
arī savos skapīšos ieviesa tīrību un kārtību!
Bērni zin, ko nozīmē tīrība un darba rokas nebīstas,
visu paveica ar prieku un smaidu!
Bebēni jau priecājas par pavasari un izbauda visus tā labumus,
sākot ar dabas atmošanos, apģērba maiņu un
jaukām, siltām smiltīm,
Jūtamies brīvi un viss pa gaisu, jo galvā jau ir vasara!
Lai visiem būtu tik jautri kā mums!

BeBuki aprílí

izbaudīja, kas ir skaļais, spiedošais signāls.
Tika sagatavoti un iepazīstināti ar drošību, kā ir jārīkojas un jāreaģē
sadzirdot šo sirēnu!
Maziņie bija ļoti drosmīgi, nesabijās skaņas,
turējās braši un klausījās audzinātāju norādēs.
Iekļāvās noteiktajā laikā un bez satraukuma pameta telpas!
Cik mēs droši un aši!
Pavasaris ar silto saulīti ir jau klāt un aizmirsts par aukstajām dienām!
Cītīgi gatavojamies Māmiņdienai,
lai varētu pārsteigt savas mīļās māmiņas ar pirmo
Māmiņdienas koncertu BEBĒ!

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

i
m
u
k
ā
s
a
p
a
eš
ēn
m
ā
ēj
š
k
ie
r
Iep

Aprílis/Maijs

Pãrdaugavas BeBes grupã

Aprīlis kā jau aprīlis joku mēnesis, mūs ļoti pārsteidza ar silto, silto saulīti! Dienas Pārdaugavā paiet
saulaini un līksmi - bērni rīko zīmēšanas konkursiņu ar krītiņiem uz asfaltiņa! Bērni radošumam nav
robežu - darbiņi cits par citu spilgtāki ar savu oriģinalitāti!
Bebes sportiskie puiši nekad nesnauž - futbols ir un paliek mūsu mīļākā sporta spēle!
Varbūt kādam kūciņu? Bebes vienmēr rūpējas, lai spēļu laukums smaržo pēc tikko “ceptām” smilšu
kūciņām un keksiņiem!
Paldies Bebes vecākiem par iesaistīšanos mājas darbu izpildē - jociņu sagatavošanā kopā ar
bērniem - nosmējāmies vēderus turot.

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

i
m
u
k
ā
s
a
p
a
eš
ēn
m
ā
ēj
š
k
ie
r
Iep
Aprílis/Maijs
Ziepniekkalna BeBénu grupã
Aprīli mēs ieskandinājām ar Lieldienu svinībām, kuras Bebukiem ļoti patika. Savas raibi nokrāsotās
Lieldienu olas likām katrs savā iesētajā zālītē, kas līdz Lieldienām bija skaisti jau sadīgusi. Kopā ar
lielās grupas bērniem pārbaudījām, kuram tad nu būs tā stiprākā ola. Izrādījās, ka stiprākā Lieldienu
ola bija Ralfiņam! Kā arī ripinājām olas un kārtīgi izšūpojāmies, lai odi vasarā nekostu! Kārtīgi
izdziedājāmies un izkustējāmies I. Paura koncertā - bērni bija sajūsmā!
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Marts/Aprílis
Ziepniekkalna BeBes grupã

Lieldienu svinības - mūsu bērni Lieldienas svinēja ļoti tradicionālā garā - šūpojās, lai nekostu odi,
kāvās ar olām, ēda oliņas ar nedaudz sālīti, lai nekārotos samānīties un arī notika olu ripināšanas
sacensības. Bērni bija priecīgi nosvinējušies, izšūpojušies un pieēdušies. Bija ļoti interesanti dalīties
savās olu krāsošanas tehnikās un salīdzināt kāda nu kuram sanākusi oliņa.
I. Paura koncerti kā vienmēr pie mums ir ļoti iemīļoti, jo bērni tiek iesaistīti pilnīgi katrā dziesmā ar
dejošanu līdzi un dziedāšanu un arī dziesmu laikā bērni atrisina pa kādai mīklai. Esam priecīgi un
pateicīgi metodiķei, ka organizē mums šos jautros un muzikālos brīžus.

Paldies!
Vēlreiz liels paldies no audzinātājas Ievas un auklītes Agitas mūsu grupas vecākiem un
bērniem par mīļo sveikšanu dzimšanas dienās.
Paldies Reičelas tētim, ka atnesa mums interesantas darba burtnīciņas ar dažādiem
populāriem animācijas varoņiem, ko pildīt brīvajos brīžos.
Paldies Ariannas mammai par puķu stādīšanu un dāvināšanu un Roberta Cīruļa mammai par
laistīšanu brīvdienās.
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TOP CENTĪGĀKAIS
Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

Mēneša centīgākais - Rojs Atvars!
Mazais darba rūķītis

Šo titulu šomēnes ir saņēmuši visi!

Nodarbībās darbojas tik cītīgi,
ka katru pēcpusdienu atrāda dienā apgūto
un ar sevi pats lepojas - Emilis.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Ziepniekkalns
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

Kate sākusi čakli pildīt darba
burtnīcu un iemācījusies rakstīt
savu vārdu.

Anastasija - grupiņas mazā
mākslinieciskā dvēselīte! Zīmēšanas
nodarbībā Anastasija ir kā ''zivs
ūdenī'' ! Ļoti centīga un precīza.

Purvciems BeBes
grupiņa

Purvciems
BeBuku grupiņa

Aprīļa mēneša centīgākais dežurants Artis
Lešķinskis.
Aktīvākā nodarbībās un rīta aplī Leila
Pallo.
Viscentīgākā jaunās vides un draugu
iepazīšanā Ilona Badejeva.

Ralfs, Ešlija
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Pārdaugavas BeBes grupa
Evelīna Danielai: “Sakārto mantas leļļu
stūri!”
Daniela (tieši un kodolīgi) - “Princeses
nestrādā!”

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
Un arī Matīss saka, ka klāt ir pavasaris
un laiks atpūtai "Esmu nostrādājies kā zirgs".

Ziepniekkalns BeBes grupa
Bērni gatavojās sīksīpolu stādīšanai, Miķelis
jautā: "Kāpēc tā putra izskatās melna?" (Zeme)
Auklīte Agita prasa zēniem, kāpēc viņi met
viens otram virsū smiltis? Roberts Valts atbild:
"Tie ir svētie graudi."

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
'' Oo, Uldi, malacis, pats patstāvīgi saģērbies,
lai ietu ārā!''
Uldis: ”Protams, es tak esmu liels dzeks
(džeks) jau!”

Purvciems BeBēnu grupiņa
Amēlija tikko apģērbusies, lai dotos pastaigā
un lepni paziņo: "Šodien gan es izskatos
piemīlīga!"

Simona, Arta un Olīvija.

Purvciems
BeBīšu grupiņa
Patriks Strazdiņš – veiksmīgi
apguvis podiņmācību.

Purvciems BeBes grupiņa
Toms Artūrs Līcis saka audzinātājai: „Tad,
kad mēs neesam tik daudz, tu varēsi mūs
viegli nosaimniekot.”
Audzinātāja jautā: „Kā tas ir?”
Toms atbild: „Saaudzināt!”
Gatavojoties doties uz dežūrgrupu, Sofija
Žurko saka: „Es vēl piecas minūtītes
pastrādāšu, tad atnāks mans vīrs un mēs
dosimies lejā.”
Sintija jautā: „Kas ir tavs vīrs?”
Sofija atbild: „Kens. Mans vīrs ir Kens.”
Sintija piebilst: „Es zinu, kas ir Kens, tas ir
tavs princis ar kuru tu dejo.’’
Sofija Cvetkova pilda darba burtnīcu, kur
jāatbild uz jautājumu, kas rakstīts zem govs
zīmējuma: „Kas par to rūpējās?”
Sofija padomā un atbild: „Medmāsa.”

Purvciems BeBīšu grupiņa

Purvciems BeBuku grupiņa
''Mēs šodien aptaukosimies! '' (Mēs šodien
talkosim)
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Intervija
Iepazīsimies ar kādu ļoti atraktīvu auklīti, kura īsā laika posmā ir kļuvusi par pedagoga palīgu!
Mūsu pedagoga palīgs Ineta ir īpaša ar to, ka ar lielu entuziasmu un iedvesmu labprāt iesaistās metodiskā
darbā! Viņa ar prieku un atbildību spēj ieinteresēt bērnus, attīstīt tos un pilnveidot zināšanas! Viņa ne
tikai ir čakla bitīte, bet arī zinoša auklīte! Un to ļoti labi varēsiet saprast, izlasot interviju ar Inetu!
1.Cik ilgi strādā BeBē?
BeBē strādāju kopš Ziemassvētkiem.
2. Izglītība?
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, Skolas un ģimenes psihologs(nepabeigta augstākā).
3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
No auklītes esmu kļuvusi par pedagoga palīgu.
4. Kas Tev patīk savā darbā?
Šajā darbā es redzu sava darba rezultātu kā bērni pilnveidojas, apgūst jaunas prasmes. Gandarījuma sajūta par
paveikto.
5. Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?
Sadalīt uzmanību uz visiem.
6. Tavi īpašie talanti?
Komunicēt ar bērniem.
7. Mīļākais bērnu vecums?
2-3 gadi.
8.Pastāsti par savu ģimeni?
Audzinu divus dēlus - 16 un 17 gadus vecus.
9. Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Aktīva atpūta (dejoju, braucu ar velosipēdu, dodos garos pārgājienos).
10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Pabeigt augstskolu.
11. Tavs vēl nepiepildītais sapnis?
Iemācīties vizināties ar vējdēli.

Seko jaunumiem!
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Ziņas no Talantu Skolas

Hei - Hei radošie un talantīgie!
Oficiāli tuvojamies "Talantu skolas" noslēgumam. Plānojam turpināt jūnijā - dejošanas nodarbības,
Vokālo ansambli un Logoritmiku. Noteikti tiks mainīti nodarbību laiki, bet par visu sīkāk
informēsim Jūs e-pastos.
Vēlos pateikt paldies vecākiem par sapratni un atsaucību šajā mācību gadā. Paldies, ka
pielāgojaties mūsu izmaiņām, kuras dažbrīd "uzkrīt uz galvas", mēs esam tikai par to, lai
nodarbības būtu kvalitatīvas, izzinošas un bērniem pozitīvu emociju raisošas.

Šajā mēnesī - vēlos pievērts uzmanību "Angļu valodas studijai" un tās nodarbību saturam, par visu sīkāk mūsu
pasniedzēja Elīna:
Bebes bērni, kā jau aktīvi, radoši un talantīgi jauni cilvēki, apmeklē arī angļu valodas nodarbības.
Nodarbības vadu es, Elīna, - pedagogs ar bakalaura grādu ar specializāciju angļu valodas skolotājs. Nu
jau 3 gadus mācu arī Bebes dārziņā. Pulciņā aicināti visi bērni sākot no 3 gadu vecuma līdz pat tiem,
kurus gaida skolas gaitu uzsākšana.
Lai mācību materiāls nepārklātos un būtu interesants gan jaunpienākušiem bērniņiem, gan tiem, kas
mācības turpina no iepriekšējā gada, par pamatu mācībām izmantojam Playtime vai Happy House
programmas. Playtime ir 3 līmeņu grāmatu kurss, kas stāsta par bērndārznieku - kārtīgās Star, radošās
Melody, aktīvā Rocket un delvera Twig gaitām rotaļu skolā. Happy House ir 2 līmeņu grāmatas, kas
stāsta par priecīgo ģimeni - mammu, tēti, māsu Polly, brāli Jack un mazo māsiņu Daisy, un seko tās
ikdienas dzīvei. Paralēli noris stāsti par priecīgās ģimenes kaķi Otto un pelēm, kas arī dzīvo mājā. Bērni
var salīdzināt varoņu dienas bērnu dārzā un mājās ar savām ikdienas gaitām, asociēt īpašus
notikumus kā dzimšanas dienas, sporta dienas, mājdzīvnieku dienas bērnu dārzā, māsu un brāļu
sadzīvošanu mājās. Tas palīdz mazajiem skolniekiem apzināt valodas pielietojumu kā daļu no ikdienas
dzīves.
Kā mācību metodes izmantoju

1. stāstu lasīšanu un klausīšanos (skolotājas lasījumā, ierakstā un video filmiņā),
2. tēmas vārdu krājuma un frāžu atkārtošanu,
3. dziesmu, kur apvienoti tēmas vārdi, dziedāšanu,
4. citu populāru kustībdziesmu dziedāšanu,
5. mājasdarbu uzdošanu, kur vecāki var darboties kopā ar bērnu, kā arī sekošanu progresam.
Drīz jau vasara būs klāt ar garām, siltām dienām, kurās atpūsties, laiskoties un krāt spēkus jaunajam
mācību gadam, kad atkal ar nepacietību un sirsnību gaidīšu jaunos (un jau pieredzējušos) mācīties
gribētājus.
Iveta!
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Ziņas no Talantu Skolas
Talantu skolas centígãkie:
Ieriķu ielā:
Katrīna Paula Rutka
Trijādības ielā:
Miķelis Banga
Zaļenieku ielā:
Roberts Sarbantovičs

Ieriķu ielā:
Rodrigo Uskriņš
un Eva Marta Kokina
Trijādības ielā:
Rojs Atvars un Anna Zabe
Zaļenieku ielā:
Ieva Sarbantoviča

Ieriķu ielā:
Madara Dārta Sileniece
Trijādības ielā:
Annika Raugule un Alise Lūse
Zaļenieku ielā:
Ieva Sarbantoviča
un Amēlija Krievkalne

Trijādības ielā:
Samanta Lūse

Logoritmikā:
Ieriķu ielā:
Tomass Leimanis
Trijādības ielā:
Binnija Blūzmane
Zaļenieku ielā:
Līva Peize

Ieriķu ielā:
Katrīna Paula Rutka
Trijādības ielā:
Matīss Plinta un
Daniela Marija Šerbana
Zaļenieku ielā:
Amēlija Krievkalne

Zaļinieku ielas BēBīšu
skoliņas uzslavas saņem:
Markuss ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā
mēnesī saņem:
Alberts ar mammīti un Liene ar mammīti
Trijādības ielas BēBīšu skoliņas uzslavas
šajā mēnesī saņem:
Sofija ar mammīti

Ieriķu ielā:
Kate Tulinska un
Gabriels Jansons

PAVASARA PADARĪTIE DARBI:
1. Nomainīta un papildināta mulča visos bērnudārza laukumos.
2. Nomainīta smilts smilšu kastēs.
3. Izdaiļoti laukumi ar puķēm. Paldies arī vecākiem.
4. Sakopti spēļu laukumi.
5. Pārkrāsotas konstrukcijas.
6. Iegādātas jaunas rotaļlietas spēlēm ārā rotaļām.
7. Nokrāsotas durvis Purvciemā

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

PLĀNOTIE DARBI VASARĀ:
1. Jaunu krēsliņu iegāde Pārdaugavā.
2. Jaunu gultu iegāde Purvciemā.
3. Jaunu gultu iegāde Pārdaugavā.
4. Jauna paklāja iegāde Ziepniekkalnā.
5. Remonts Purvciema garderobē.
6. Jaunu skapīšu iegāde Purvciema garderobē.
7. Jaunas gultas veļas iegāde visās filiālēs.
8. Jaunu trauku iegāde visās filiālēs.
9. Jaunas metodiskās bāzes iegāde visās filiālēs.

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

