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Sākoties mācību gadam, 
emocijas vienmēr ir līdzīgas 
kā 1. Janvārī. Gribas sakārtot 
sajauktos plauktus, ļauties 
jauniem izaicinājumiem, 
pabeigt nepabeigto un 
atteikties no nevēlamā.  
Taču šķiet, ka BeBē Jaunais 
Gads sākas katru dienu. Mēs 
esam nemitīgā kustībā. Bērni 

nebeidz attīstīties! 
Audzinātāja ik dienu uzbur 

radošus brīnumus! Un mēs, 
vadītāji, ik dienu darbinām mehānismu, 

lai  pedagogu vēlme strādāt, bērnu laime, vecāku 
apmierinātība, izdevumu un ienākumu balanss, mācību 
programma, bērnu drošība un veselība mijiedarbotos 
harmonijā. Un šķiet, ka BeBe ir liels skudru pūznis, kur 
katrai skudriņai ir sava loma, kur darbu padarītais ātrums 
ir neizmērojams, kur visi ir par vienu un viens par visiem. 
Visiem novēlu harmonisku šo mācību gadu. Lai katru 
dienu ir šī Jaunā Gada sajūta, kad enerģija plūst radošā 
virzienā, kad gribas padarīt nepadarīto. Un mums, BeBes kolektīvam, novēlu būt 
saliedētiem kā skudru pūznim – visi par vienu un viens par visiem!

BeBes mamma Rita Stikāne
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Augsim kopā 
sirsnīgi!



Ziņas

23.oktobrī
Dejošanas skolotāja

Silga Strazdiņa

25. oktobrī
Purvciema pedagoga palīgs

Ineta Dresmane

28. oktobrī
Ziepniekkalna pedagogs

Samanta Ignatjeva

31. oktobrī
Purvciema pedagogs
Signe Beāte Plāce

Lai zied un 
paukst jaunā 

ģimenīte!

APSVEICAM!!!
Nekas nenotiek tāpat vien!!!

Tieši 2.septembrī, kad visi svinēja 
pirmo skolas dienu, BeBe pulciņa 

pievienojās mazulītis.
Mūsu audzinātājai Ieva Sala piedzima 

puisītis Everts.

Novēlam mammītei sievietes spēku 
vienmēr rūpēties par dēliņu un būt 

līdzsvarā ar sievišķību!
Tētim novēlam viedumu, lai nekad 
netrūkst padomiņa, bet pašam 

Evertiņam laimīti
visas dzīves garumā!
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Padarītie darbi un iepirkumi:
1. Jaunas mācību un metodiskās bāzes iegāde.
2. Nojumes Purvciema un Pārdaugavas filiālēs.
3. Jauno Saimniecisko līdzekļu iegāde
4. Jaunu rotaļlietu un spēļu iegāde katrā grupā
5. Remontdarbi Purvciemā. 

Pavisam drīz audzinātājas dalīsies ar 
Jums ar vienu no saviem radošajiem 

veikumiem un tādejādi piedalīsies mūsu 
ikgadējā konkursā Miss Radošā. 

Konkursa tēma šoreiz ir didaktiskā spēle.
Katra audzinātāja sagatavos pašdarinātu 

didaktisko spēli kādas jomas 
kompetenču centram (brīva izvēle). 

Vecāki un sekotāji Bebe sociālajos tīklos 
varēs atbalstīt savu favorītu, tādejādi 

audzinātājai būs iespēja tikt pie balvas – 
dāvanu kartes.

rudensMISS RADOSA
-

2019

Balso par

savu fav
orītu.

 Spied ''LIKE'' (patīk) un ''Share'' (dalies) 
Tavuprāt radošākajam darbam.

Audzinātāja, kura būs ieguvusi visvairāk ''like''
un ''share'' saņems titulu ''Miss Radošā''.
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Mēs esam padomdevēji.. Mēs esam iedvesma.. Mēs esam virziena 
rādītāji.. Mēs esam prieks.. Mēs esam asaras notrausēji un skumīgas 
sirsniņas samīļotāji.. Mēs esam atbildīgi par katru mazo cilvēku! Par 
to, lai šis mazais cilvēks izaug par labu, gaišu cilvēku un spēj būt 
laimīgs!
Lai netrūkst mums mīlestības, laba vārda, atbildības un spēka!  
Mums visiem - lieliskie pedagogi, sirsnīgās auklītes un mīļie vecāki 
novēlu atrast līdzsvaru, lai spētu šim mazajam cilvēkam parādīt 
īsto ceļu!
Šis jaunais mācību gads nesīs mums lielas pārmaiņas ikdienā. Kā 
līdz šim turpināsim aprūpēt, gādāt par bērnu drošību un 
samīļošanu. Savukārt, mācību process vieš jaunas vēsmas un izaicinājumus 
gan audzinātājām, gan bērniem. Sākot ar septembri ir apstiprinātas jaunās pirmsskolas 
vadlīnijas un arī mēs Bebē sāksim strādāt pēc jaunās pirmsskolas mācību programmas kompetenču pieeja 
mācību saturā. Pirmsskolas vadlīnijās noteiktais izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes 
un zināšanas, izpratnes un pamat prasmēs septiņās mācību jomās, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai 
pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā – darbojoties ar prieku un atbilstoši katra 
bērna spējām. Izglītības obligāto saturu veido vērtības un tikumi, vispārīgās jeb caurviju prasmes, zināšanas, izpratne un 
pamat prasmēs: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, 
tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.
Plašāk ar programmu var iepazīties: https://mape.skola2030.lv/materials/94
Jaunais mācību saturs liek lielu uzsvaru arī uz vecāku līdzdalību mācību procesā.  Tādēļ, lūdzu, iepazīties šajā vietnē arī ar 
sadaļu vecākiem. Mēs Bebē turpināsim iesāktās tradīcijas, svētkus un pasākumus kā līdz šim. Būs pasākumi un ikdienas 
notikumi, kuros mēs lūgsim jūsu līdzdalību, bet būs arī daudz ikdienas aktivitāšu, kuras jūs redzēsiet bildēs, lasīsiet 
aprakstos bērnu dienasgrāmatiņās vai e-avīzē, kā arī dzirdēsiet no bērnu un audzinātāju stāstītā.
Katram mūsu Bebes apmeklētājam ir sava lieta, kas jāapgūst! Kādam joprojām adaptācija norit, kādam palikušas 5 
minūtes līdz tekoši lasīs, bet kādam jāmācās savaldīt savas emocijas, nenodarot pāri apkārtējiem… Lai izdodas! Novēlu 
mums visiem izturību, smaidu uz lūpām, mieru sirsniņās un lai izdodas apgūt jauno izglītības pieeju, aktīvi darbojoties, 
interešu centros!
Tā kā e-avīze vasarā neiznāk, ir sakrājušies dažādi notikumi par, kuriem jāpastāsta Jums!
Neesmu vēl padalījusies ar Jums, cik lieliska, koša un krāsaina bija mūsu Bebes mācību gada izskaņa. Tādēļ mēģināšu īsi 
aprakstīt nedaudz par to, ko piedzīvojām.
Bebes bērni pārsteidza gan vecākus, gan mūs pašus Māmiņdienās.. Šogad Māmiņdienas notika pavisam neierastā 
veidā. Tradicionālo koncertu varēja organizēt, aizstājot ar kādu citu pasākumu. Ko arī lielākā daļa grupiņu darīja. Lai 
šo brīnišķīgo notikumu redzētu arī plašāk, tika organizēts “Miss Radošā” konkurss sociālajos tīklos. Kurā uzvaru 
dalīja Purvciema Bebuku grupa un Pārdaugavas Bebes grupa. Bet noteikti vēlos uzsvērt, ka visas Māmiņdienas bija 
brīnišķīgi skaistas, mīļas un atmiņā paliekošas.
Pirmā māmiņdiena norisinājās Ziepniekkalna Bebes grupiņai. Bērni priecēja māmiņas ar nelielu koncertiņu. Pēc kura 
sekoja hennas meistarklase mammām.  Mammas apguva hennas noslēpumus un bērni izbaudīja būšanu ar mammām 
kopā pavisam savādākā veidā. Šī Māmiņdiena deva siltumu sirsniņās un skaistumu hennas ziedu tetovējumu uz rokas..
Purvciema Bebīši izvēlējās māmiņdienu svinēt kā ierasts. Ar skaistu un skanīgu koncertiņu.  Māmiņas varēja beidzot 
mierīgi apsēsties un baudīt - mīļus, reizēm komiskus, bet no sirds dāvātus priekšnesumus! Un klusiņām nodomāt: Eh, kā 
mans bērniņš ir izaudzis par šo gadiņu..
Purvciema Bebēni aicināja savas māmiņas ciemos uz draudzības studiju “Pie Sailas”. Kur māmiņām bija savas izklaides, 
našķi un pārsteigumi, kamēr bērni izklaidējās kopā ar animatori. Kā arī katrai māmiņai nu ir skaistas bildītes no 
Māmiņdienas. Ziedi, jautrība un patiesi smaidi visu pēcpusdienu priecēja māmiņas.
Otra jaunākā grupiņa ,Ziepniekkalna Bebuki, arī izvēlējās māmiņas ielūgt uz pavasara koncertu. Tas bija ļoti aizkustinošs 
un jauks. Nedaudz sakautrējušies bērni sniedza patiesi brīnišķīgu koncertu savām vismīļākajām un labākajām! Katrs 
vārdiņš, ko bērniņš nodzied vai noskaita koncertā liek patīkami ietrīsēties mammu sirsniņām.
Purvciema Bebes priecēja māmiņas ar nelielu, bet ļoti aizkustinošu  koncertiņu. Gandrīz katrai mammai noritēja pār vaigu 
mīļuma asariņa.. Mammītes tika pie super mammas tituliem un pēc tam radošajā darbnīcā uzzināja, kas ir eco bišu vaska 
iepakojums.
Pārdaugavas Bebuki kopā ar mammītēm darbojās sveču radošajā darbnīcā. Gāja radoši, jautri un krāšņi. Mammas, ar 
spēles palīdzību, varēja arī ielūkoties savās acīs un pateikt sev komplimentu. Kā Jums šķiet tas ir viegli?! Sekoja 
našķēšanās un pa glāzei dzirkstoša dzēriena. Lieliska un sievišķīga mammu kopā būšana.
Pārdaugavas Bebēni bija izvēlējušies savas mammas vest izbraucienā ar kuģīti. Laiks nepriecēja, bet tas radīja apstākļus, 

ka Bebēni ar savām mīļajām mammītēm bija vienīgie uz kuģīša un izbaudīja privātu braucienu pa Daugavu. Lieliska 
kompānija, brīnišķīga ainava un gandrīz pašiem savs privātais kuģītis.. Skan lieliski!
Purvciema Bebuki sveica mammas nelielā priekšnesumā un tad rīkoja spa pēcpusdienu, ar kuras palīdzību vēlējās 
palutināt rokas, kas ik dienas mīļo un rūpējas par viņiem.. Tik skaists un jauks žests bija šis roku spa! Pēc tam varēja kopā 
ar bērniņu fotografēties jautros, smieklīgos un super mīļos momentuzņēmumos.
Pārdaugavas Bebes grupiņas bērni aicināja mammas uz Bumbu istabu, kur sveica māmiņas ar nelielu un sirsnīgu 
koncertu. Māmiņām tika arī supermammas diploms un bērnu pašu ceptas kūkas. Paralēli varēja fotografēties krāšņos 
foto un izklaidēties bumbu lielajā baseinā.
Katra māmiņdiena bija īpaša un skaista. Tā tika iemūžināta brīnišķīgos mirkļos:  gan bildēs, gan savās sirsniņās. Nu jau 
sākam gaidīt nākošo Māmiņdienu!
Noslēdzot mācību gadu un iesoļojot vasarā, tika centīgi un čakli pastrādāts arī talkās. Paldies Ziepniekkalna vecākiem 
par izturību un nenobīšanos no sliktajiem laika apstākļiem. Kamēr citi ietinās sedziņā un lasīja grāmatas, mūsu BeBes 
bērni un viņu vecāki čakli strādāja-ražena talka bija BeBe Ziepniekkalna filiālē pat lietainajā laikā! Savukārt, Pārdaugavas 
filiāles talkas laiks bija īsti piemērots piknikam. Tika paveikti dažādi laukumiņa uzlabošanas un labiekārtošanas darbi, kā 
arī rīkots pikniks ar desiņām. Neizpalika arī hokeja vērošana! Nu abi rotaļu laukumi ir ieguvuši pievienoto vērtību. 
Jautāsiet kādu?! Kopā bušanu ar bērniem.. Cik tas ir svarīgi! Kopīgi tika krāsoti slidkalniņu, stādītas puķes un daudz citi 
darbiņi veikti. Bērni sajuta Jūsu rūpes par viņu vidi un priecājās par kopīgo darbošanos.
Vēlos teikt arī lielu paldies Jums par dalību ģimeņu sporta spēļu pasākumā „Vitamīnu spēks”! Par Jūsu kuplo skaitu , 
košajiem tērpiem un azartu. Galvenais ir kopā būšana un darbošanās ar bērnu. Visi bērni bija priecīgi, jo pasākuma 
galvenais mērķis bija gūt pozitīvas emocijas, piedaloties dažādās sportiskajās aktivitātēs. Neredzēju nevienu bērnu, 
kas nejutās kā uzvarētājs! Organizēju šo pasākumu jau 7 gadu un vienmēr tas sniedz gandarījumu, redzot smaidu un 
azartu bērnos, kā arī vecāku acīs. Darbs, kas tiek ieguldīts, veidojot šo pasākumu, noteikti ir tā vērts, kad redzu 
saliedētas ģimenes, saticīgus grupiņas biedrus un vecākus, kuri savstarpēji sadraudzējas un kopīgi priecājas par 
saviem bērniem.  Ar laika apstākļiem mums, kā vienmēr, paveicās. Diena pagāja lieliski, jo bija piemērots laiks gan 
atpūtai, gan sportam, gan sacensībām un sīvai cīņai, gan kafijas pauzei ar kūciņām no Kafejnīca Strelīcija, gan 
trakulībām lēkājot piepūšamajās atrakcijās no Play table!
Un vislielākais un sirsnīgākais paldies maniem lielajiem palīgiem – Ritai un Jurim, kā arī sporta skolotājām Līvai, Ditai 
un Sintijai un mūsu vislabākajām un superīgākajām audzinātājām un auklītēm.
Katrs bērns pēc sporta spēlēm saņēma dāvaniņu un medaļu no SKS Lāses, lai varētu augsti paceltu galvu doties lepni 
uz mājām.
Īpašas dāvanas un apbalvojumu saņēma:
Ģimeņu individuālajās sacensībās:
1. vieta Lešķinsku ģimene

2. vieta Alekss Oļehno ar ģimene
3. vieta Blūzmaņu ģimene
Visas ģimenes saņēm balvu no Birojs.lv
Filiāļu sacensībās - stafete 
!!!!Pēc atkārtotas skaitīšanas pēc vecāku lūguma, tika konstatēta kļūda
1. vieta Pārdaugavas filiāle
2. vieta Ziepniekkalna filiāle
3. vieta Purvciema filiāle
Pārstāvētākā un košākā grupa - Pārdaugavas BeBes, saņēma dāvanā izklaides dienu no Mans Ponijs
Mammu un tētu soda metienu sacensības. 
Uzvarētāja mamma Inese
Uzvarētājs tētis Uldis 
Abi uzvarētāji saņēma balvu no Diva's Secret in Egypt
Tik jautri, azartiski un koši noslēdzām mūsu mācību gadu Bebē.
Tikai pašiem lielākajiem bērniem, jeb kā mēs saucam, skolniekiem, priekšā bija pats svarīgākais notikums bērnudārza 
dzīvē – atvadas no pirmsskolas un došanās uz skolu.
Novēlu visiem mūsu Bebes bērniem:
 Jums priekšā plašā pasaule. Lai izdodas visi sapņi un mērķi! Lai paklupt un kļūdīties sanāk maz un pavisam viegli. Mēs 
Bebē turēsim īkšķus, lai zinības viegli padodas, lai draugu pulciņš vienmēr liels un izpalīdzīgs, lai sirsniņā prieks un jauni 
izaicinājumi! Gaidīsim Jūs vienmēr ciemos! Bebe ir jūsu otrā ģimene, kas par Jums tur sirdī jaukas atmiņas un īkšķus par 
nākotnes izdošanos.
Novēlām vienmēr sirsniņās paturēt to mieru, pozitīvismu un sirsnību, kāda valdīja visus šos gadus bērnudārzā - tad katrs 
solis skolā būs viegls! 
Sveicieni Madarai, Ģedertam, Rojam, Montai, Evelīnai, Boburam, Lūkasam un Agatei, Artim, Sofijai Gabrielai, Simonai, 
Sofijai, Gabrielam, Alisei un Rodrigo!
Bet ar izlaidumu, protams, Bebē nekas neapstājās! Mēs turpinājām priecāties par ikdienu un kopā būšanu. Svinējām 
jautrus un lustīgus Līgo svētkus, kā arī turpinājām dažādi radoši izpausties atvaļinājumu laikā. Audzinātājas un auklītes 
godam atpūtās nopelnītajos atvaļinājumos, bet Bebe turpināja aktīvi darboties. Mūsu centīgie palīgi un aizvietotāji 
izklaidēja bērnus un rūpējas par viņu drošību ik dienu!
Vasara pagāja ļoti ātri un jautri. Un septembrī bērnus gaidīja atpūtušās, smaidīgas audzinātājas un auklītes, palīdzot 
iejusties jaunajā grupiņā un ikdienas ritmā.
Septembra sākumā  svarīgākais bija adaptēties, atkal atcerēties noteikumus grupiņā un bērnudārziņā, kā arī pielāgoties 
jaunajai mācību pieejai. Nu jau oktobrī varu teikt, ka esam veiksmīgi uzsākuši jauno mācību gadu. Bērni smaida aizvien 
vairāk, darbiņi kļūst aizvien interesantāki un radošāki, grupu iekārtojums, metodiskās spēles un materiāli tiek pielāgoti 
jaunajai mācību programmai ātri un veiksmīgi.
Septembrī svinējām Pasaku vācelītes dienu, Tēvu jeb īpašo vīriešu pēcpusdienu, vērojām teātra izrādi. Par šiem 
notikumiem lasiet plašāk tālāk e-avīzē.
Mīļi sveicu jauno mācību gadu uzsākot!
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Mēs esam padomdevēji.. Mēs esam iedvesma.. Mēs esam virziena 
rādītāji.. Mēs esam prieks.. Mēs esam asaras notrausēji un skumīgas 
sirsniņas samīļotāji.. Mēs esam atbildīgi par katru mazo cilvēku! Par 
to, lai šis mazais cilvēks izaug par labu, gaišu cilvēku un spēj būt 
laimīgs!
Lai netrūkst mums mīlestības, laba vārda, atbildības un spēka!  
Mums visiem - lieliskie pedagogi, sirsnīgās auklītes un mīļie vecāki 
novēlu atrast līdzsvaru, lai spētu šim mazajam cilvēkam parādīt 
īsto ceļu!
Šis jaunais mācību gads nesīs mums lielas pārmaiņas ikdienā. Kā 
līdz šim turpināsim aprūpēt, gādāt par bērnu drošību un 
samīļošanu. Savukārt, mācību process vieš jaunas vēsmas un izaicinājumus 
gan audzinātājām, gan bērniem. Sākot ar septembri ir apstiprinātas jaunās pirmsskolas 
vadlīnijas un arī mēs Bebē sāksim strādāt pēc jaunās pirmsskolas mācību programmas kompetenču pieeja 
mācību saturā. Pirmsskolas vadlīnijās noteiktais izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes 
un zināšanas, izpratnes un pamat prasmēs septiņās mācību jomās, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai 
pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā – darbojoties ar prieku un atbilstoši katra 
bērna spējām. Izglītības obligāto saturu veido vērtības un tikumi, vispārīgās jeb caurviju prasmes, zināšanas, izpratne un 
pamat prasmēs: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, 
tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.
Plašāk ar programmu var iepazīties: https://mape.skola2030.lv/materials/94
Jaunais mācību saturs liek lielu uzsvaru arī uz vecāku līdzdalību mācību procesā.  Tādēļ, lūdzu, iepazīties šajā vietnē arī ar 
sadaļu vecākiem. Mēs Bebē turpināsim iesāktās tradīcijas, svētkus un pasākumus kā līdz šim. Būs pasākumi un ikdienas 
notikumi, kuros mēs lūgsim jūsu līdzdalību, bet būs arī daudz ikdienas aktivitāšu, kuras jūs redzēsiet bildēs, lasīsiet 
aprakstos bērnu dienasgrāmatiņās vai e-avīzē, kā arī dzirdēsiet no bērnu un audzinātāju stāstītā.
Katram mūsu Bebes apmeklētājam ir sava lieta, kas jāapgūst! Kādam joprojām adaptācija norit, kādam palikušas 5 
minūtes līdz tekoši lasīs, bet kādam jāmācās savaldīt savas emocijas, nenodarot pāri apkārtējiem… Lai izdodas! Novēlu 
mums visiem izturību, smaidu uz lūpām, mieru sirsniņās un lai izdodas apgūt jauno izglītības pieeju, aktīvi darbojoties, 
interešu centros!
Tā kā e-avīze vasarā neiznāk, ir sakrājušies dažādi notikumi par, kuriem jāpastāsta Jums!
Neesmu vēl padalījusies ar Jums, cik lieliska, koša un krāsaina bija mūsu Bebes mācību gada izskaņa. Tādēļ mēģināšu īsi 
aprakstīt nedaudz par to, ko piedzīvojām.
Bebes bērni pārsteidza gan vecākus, gan mūs pašus Māmiņdienās.. Šogad Māmiņdienas notika pavisam neierastā 
veidā. Tradicionālo koncertu varēja organizēt, aizstājot ar kādu citu pasākumu. Ko arī lielākā daļa grupiņu darīja. Lai 
šo brīnišķīgo notikumu redzētu arī plašāk, tika organizēts “Miss Radošā” konkurss sociālajos tīklos. Kurā uzvaru 
dalīja Purvciema Bebuku grupa un Pārdaugavas Bebes grupa. Bet noteikti vēlos uzsvērt, ka visas Māmiņdienas bija 
brīnišķīgi skaistas, mīļas un atmiņā paliekošas.
Pirmā māmiņdiena norisinājās Ziepniekkalna Bebes grupiņai. Bērni priecēja māmiņas ar nelielu koncertiņu. Pēc kura 
sekoja hennas meistarklase mammām.  Mammas apguva hennas noslēpumus un bērni izbaudīja būšanu ar mammām 
kopā pavisam savādākā veidā. Šī Māmiņdiena deva siltumu sirsniņās un skaistumu hennas ziedu tetovējumu uz rokas..
Purvciema Bebīši izvēlējās māmiņdienu svinēt kā ierasts. Ar skaistu un skanīgu koncertiņu.  Māmiņas varēja beidzot 
mierīgi apsēsties un baudīt - mīļus, reizēm komiskus, bet no sirds dāvātus priekšnesumus! Un klusiņām nodomāt: Eh, kā 
mans bērniņš ir izaudzis par šo gadiņu..
Purvciema Bebēni aicināja savas māmiņas ciemos uz draudzības studiju “Pie Sailas”. Kur māmiņām bija savas izklaides, 
našķi un pārsteigumi, kamēr bērni izklaidējās kopā ar animatori. Kā arī katrai māmiņai nu ir skaistas bildītes no 
Māmiņdienas. Ziedi, jautrība un patiesi smaidi visu pēcpusdienu priecēja māmiņas.
Otra jaunākā grupiņa ,Ziepniekkalna Bebuki, arī izvēlējās māmiņas ielūgt uz pavasara koncertu. Tas bija ļoti aizkustinošs 
un jauks. Nedaudz sakautrējušies bērni sniedza patiesi brīnišķīgu koncertu savām vismīļākajām un labākajām! Katrs 
vārdiņš, ko bērniņš nodzied vai noskaita koncertā liek patīkami ietrīsēties mammu sirsniņām.
Purvciema Bebes priecēja māmiņas ar nelielu, bet ļoti aizkustinošu  koncertiņu. Gandrīz katrai mammai noritēja pār vaigu 
mīļuma asariņa.. Mammītes tika pie super mammas tituliem un pēc tam radošajā darbnīcā uzzināja, kas ir eco bišu vaska 
iepakojums.
Pārdaugavas Bebuki kopā ar mammītēm darbojās sveču radošajā darbnīcā. Gāja radoši, jautri un krāšņi. Mammas, ar 
spēles palīdzību, varēja arī ielūkoties savās acīs un pateikt sev komplimentu. Kā Jums šķiet tas ir viegli?! Sekoja 
našķēšanās un pa glāzei dzirkstoša dzēriena. Lieliska un sievišķīga mammu kopā būšana.
Pārdaugavas Bebēni bija izvēlējušies savas mammas vest izbraucienā ar kuģīti. Laiks nepriecēja, bet tas radīja apstākļus, 

ka Bebēni ar savām mīļajām mammītēm bija vienīgie uz kuģīša un izbaudīja privātu braucienu pa Daugavu. Lieliska 
kompānija, brīnišķīga ainava un gandrīz pašiem savs privātais kuģītis.. Skan lieliski!
Purvciema Bebuki sveica mammas nelielā priekšnesumā un tad rīkoja spa pēcpusdienu, ar kuras palīdzību vēlējās 
palutināt rokas, kas ik dienas mīļo un rūpējas par viņiem.. Tik skaists un jauks žests bija šis roku spa! Pēc tam varēja kopā 
ar bērniņu fotografēties jautros, smieklīgos un super mīļos momentuzņēmumos.
Pārdaugavas Bebes grupiņas bērni aicināja mammas uz Bumbu istabu, kur sveica māmiņas ar nelielu un sirsnīgu 
koncertu. Māmiņām tika arī supermammas diploms un bērnu pašu ceptas kūkas. Paralēli varēja fotografēties krāšņos 
foto un izklaidēties bumbu lielajā baseinā.
Katra māmiņdiena bija īpaša un skaista. Tā tika iemūžināta brīnišķīgos mirkļos:  gan bildēs, gan savās sirsniņās. Nu jau 
sākam gaidīt nākošo Māmiņdienu!
Noslēdzot mācību gadu un iesoļojot vasarā, tika centīgi un čakli pastrādāts arī talkās. Paldies Ziepniekkalna vecākiem 
par izturību un nenobīšanos no sliktajiem laika apstākļiem. Kamēr citi ietinās sedziņā un lasīja grāmatas, mūsu BeBes 
bērni un viņu vecāki čakli strādāja-ražena talka bija BeBe Ziepniekkalna filiālē pat lietainajā laikā! Savukārt, Pārdaugavas 
filiāles talkas laiks bija īsti piemērots piknikam. Tika paveikti dažādi laukumiņa uzlabošanas un labiekārtošanas darbi, kā 
arī rīkots pikniks ar desiņām. Neizpalika arī hokeja vērošana! Nu abi rotaļu laukumi ir ieguvuši pievienoto vērtību. 
Jautāsiet kādu?! Kopā bušanu ar bērniem.. Cik tas ir svarīgi! Kopīgi tika krāsoti slidkalniņu, stādītas puķes un daudz citi 
darbiņi veikti. Bērni sajuta Jūsu rūpes par viņu vidi un priecājās par kopīgo darbošanos.
Vēlos teikt arī lielu paldies Jums par dalību ģimeņu sporta spēļu pasākumā „Vitamīnu spēks”! Par Jūsu kuplo skaitu , 
košajiem tērpiem un azartu. Galvenais ir kopā būšana un darbošanās ar bērnu. Visi bērni bija priecīgi, jo pasākuma 
galvenais mērķis bija gūt pozitīvas emocijas, piedaloties dažādās sportiskajās aktivitātēs. Neredzēju nevienu bērnu, 
kas nejutās kā uzvarētājs! Organizēju šo pasākumu jau 7 gadu un vienmēr tas sniedz gandarījumu, redzot smaidu un 
azartu bērnos, kā arī vecāku acīs. Darbs, kas tiek ieguldīts, veidojot šo pasākumu, noteikti ir tā vērts, kad redzu 
saliedētas ģimenes, saticīgus grupiņas biedrus un vecākus, kuri savstarpēji sadraudzējas un kopīgi priecājas par 
saviem bērniem.  Ar laika apstākļiem mums, kā vienmēr, paveicās. Diena pagāja lieliski, jo bija piemērots laiks gan 
atpūtai, gan sportam, gan sacensībām un sīvai cīņai, gan kafijas pauzei ar kūciņām no Kafejnīca Strelīcija, gan 
trakulībām lēkājot piepūšamajās atrakcijās no Play table!
Un vislielākais un sirsnīgākais paldies maniem lielajiem palīgiem – Ritai un Jurim, kā arī sporta skolotājām Līvai, Ditai 
un Sintijai un mūsu vislabākajām un superīgākajām audzinātājām un auklītēm.
Katrs bērns pēc sporta spēlēm saņēma dāvaniņu un medaļu no SKS Lāses, lai varētu augsti paceltu galvu doties lepni 
uz mājām.
Īpašas dāvanas un apbalvojumu saņēma:
Ģimeņu individuālajās sacensībās:
1. vieta Lešķinsku ģimene

2. vieta Alekss Oļehno ar ģimene
3. vieta Blūzmaņu ģimene
Visas ģimenes saņēm balvu no Birojs.lv
Filiāļu sacensībās - stafete 
!!!!Pēc atkārtotas skaitīšanas pēc vecāku lūguma, tika konstatēta kļūda
1. vieta Pārdaugavas filiāle
2. vieta Ziepniekkalna filiāle
3. vieta Purvciema filiāle
Pārstāvētākā un košākā grupa - Pārdaugavas BeBes, saņēma dāvanā izklaides dienu no Mans Ponijs
Mammu un tētu soda metienu sacensības. 
Uzvarētāja mamma Inese
Uzvarētājs tētis Uldis 
Abi uzvarētāji saņēma balvu no Diva's Secret in Egypt
Tik jautri, azartiski un koši noslēdzām mūsu mācību gadu Bebē.
Tikai pašiem lielākajiem bērniem, jeb kā mēs saucam, skolniekiem, priekšā bija pats svarīgākais notikums bērnudārza 
dzīvē – atvadas no pirmsskolas un došanās uz skolu.
Novēlu visiem mūsu Bebes bērniem:
 Jums priekšā plašā pasaule. Lai izdodas visi sapņi un mērķi! Lai paklupt un kļūdīties sanāk maz un pavisam viegli. Mēs 
Bebē turēsim īkšķus, lai zinības viegli padodas, lai draugu pulciņš vienmēr liels un izpalīdzīgs, lai sirsniņā prieks un jauni 
izaicinājumi! Gaidīsim Jūs vienmēr ciemos! Bebe ir jūsu otrā ģimene, kas par Jums tur sirdī jaukas atmiņas un īkšķus par 
nākotnes izdošanos.
Novēlām vienmēr sirsniņās paturēt to mieru, pozitīvismu un sirsnību, kāda valdīja visus šos gadus bērnudārzā - tad katrs 
solis skolā būs viegls! 
Sveicieni Madarai, Ģedertam, Rojam, Montai, Evelīnai, Boburam, Lūkasam un Agatei, Artim, Sofijai Gabrielai, Simonai, 
Sofijai, Gabrielam, Alisei un Rodrigo!
Bet ar izlaidumu, protams, Bebē nekas neapstājās! Mēs turpinājām priecāties par ikdienu un kopā būšanu. Svinējām 
jautrus un lustīgus Līgo svētkus, kā arī turpinājām dažādi radoši izpausties atvaļinājumu laikā. Audzinātājas un auklītes 
godam atpūtās nopelnītajos atvaļinājumos, bet Bebe turpināja aktīvi darboties. Mūsu centīgie palīgi un aizvietotāji 
izklaidēja bērnus un rūpējas par viņu drošību ik dienu!
Vasara pagāja ļoti ātri un jautri. Un septembrī bērnus gaidīja atpūtušās, smaidīgas audzinātājas un auklītes, palīdzot 
iejusties jaunajā grupiņā un ikdienas ritmā.
Septembra sākumā  svarīgākais bija adaptēties, atkal atcerēties noteikumus grupiņā un bērnudārziņā, kā arī pielāgoties 
jaunajai mācību pieejai. Nu jau oktobrī varu teikt, ka esam veiksmīgi uzsākuši jauno mācību gadu. Bērni smaida aizvien 
vairāk, darbiņi kļūst aizvien interesantāki un radošāki, grupu iekārtojums, metodiskās spēles un materiāli tiek pielāgoti 
jaunajai mācību programmai ātri un veiksmīgi.
Septembrī svinējām Pasaku vācelītes dienu, Tēvu jeb īpašo vīriešu pēcpusdienu, vērojām teātra izrādi. Par šiem 
notikumiem lasiet plašāk tālāk e-avīzē.
Mīļi sveicu jauno mācību gadu uzsākot!

Metodiķes ziņas
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Mēs esam padomdevēji.. Mēs esam iedvesma.. Mēs esam virziena 
rādītāji.. Mēs esam prieks.. Mēs esam asaras notrausēji un skumīgas 
sirsniņas samīļotāji.. Mēs esam atbildīgi par katru mazo cilvēku! Par 
to, lai šis mazais cilvēks izaug par labu, gaišu cilvēku un spēj būt 
laimīgs!
Lai netrūkst mums mīlestības, laba vārda, atbildības un spēka!  
Mums visiem - lieliskie pedagogi, sirsnīgās auklītes un mīļie vecāki 
novēlu atrast līdzsvaru, lai spētu šim mazajam cilvēkam parādīt 
īsto ceļu!
Šis jaunais mācību gads nesīs mums lielas pārmaiņas ikdienā. Kā 
līdz šim turpināsim aprūpēt, gādāt par bērnu drošību un 
samīļošanu. Savukārt, mācību process vieš jaunas vēsmas un izaicinājumus 
gan audzinātājām, gan bērniem. Sākot ar septembri ir apstiprinātas jaunās pirmsskolas 
vadlīnijas un arī mēs Bebē sāksim strādāt pēc jaunās pirmsskolas mācību programmas kompetenču pieeja 
mācību saturā. Pirmsskolas vadlīnijās noteiktais izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes 
un zināšanas, izpratnes un pamat prasmēs septiņās mācību jomās, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai 
pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā – darbojoties ar prieku un atbilstoši katra 
bērna spējām. Izglītības obligāto saturu veido vērtības un tikumi, vispārīgās jeb caurviju prasmes, zināšanas, izpratne un 
pamat prasmēs: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, 
tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.
Plašāk ar programmu var iepazīties: https://mape.skola2030.lv/materials/94
Jaunais mācību saturs liek lielu uzsvaru arī uz vecāku līdzdalību mācību procesā.  Tādēļ, lūdzu, iepazīties šajā vietnē arī ar 
sadaļu vecākiem. Mēs Bebē turpināsim iesāktās tradīcijas, svētkus un pasākumus kā līdz šim. Būs pasākumi un ikdienas 
notikumi, kuros mēs lūgsim jūsu līdzdalību, bet būs arī daudz ikdienas aktivitāšu, kuras jūs redzēsiet bildēs, lasīsiet 
aprakstos bērnu dienasgrāmatiņās vai e-avīzē, kā arī dzirdēsiet no bērnu un audzinātāju stāstītā.
Katram mūsu Bebes apmeklētājam ir sava lieta, kas jāapgūst! Kādam joprojām adaptācija norit, kādam palikušas 5 
minūtes līdz tekoši lasīs, bet kādam jāmācās savaldīt savas emocijas, nenodarot pāri apkārtējiem… Lai izdodas! Novēlu 
mums visiem izturību, smaidu uz lūpām, mieru sirsniņās un lai izdodas apgūt jauno izglītības pieeju, aktīvi darbojoties, 
interešu centros!
Tā kā e-avīze vasarā neiznāk, ir sakrājušies dažādi notikumi par, kuriem jāpastāsta Jums!
Neesmu vēl padalījusies ar Jums, cik lieliska, koša un krāsaina bija mūsu Bebes mācību gada izskaņa. Tādēļ mēģināšu īsi 
aprakstīt nedaudz par to, ko piedzīvojām.
Bebes bērni pārsteidza gan vecākus, gan mūs pašus Māmiņdienās.. Šogad Māmiņdienas notika pavisam neierastā 
veidā. Tradicionālo koncertu varēja organizēt, aizstājot ar kādu citu pasākumu. Ko arī lielākā daļa grupiņu darīja. Lai 
šo brīnišķīgo notikumu redzētu arī plašāk, tika organizēts “Miss Radošā” konkurss sociālajos tīklos. Kurā uzvaru 
dalīja Purvciema Bebuku grupa un Pārdaugavas Bebes grupa. Bet noteikti vēlos uzsvērt, ka visas Māmiņdienas bija 
brīnišķīgi skaistas, mīļas un atmiņā paliekošas.
Pirmā māmiņdiena norisinājās Ziepniekkalna Bebes grupiņai. Bērni priecēja māmiņas ar nelielu koncertiņu. Pēc kura 
sekoja hennas meistarklase mammām.  Mammas apguva hennas noslēpumus un bērni izbaudīja būšanu ar mammām 
kopā pavisam savādākā veidā. Šī Māmiņdiena deva siltumu sirsniņās un skaistumu hennas ziedu tetovējumu uz rokas..
Purvciema Bebīši izvēlējās māmiņdienu svinēt kā ierasts. Ar skaistu un skanīgu koncertiņu.  Māmiņas varēja beidzot 
mierīgi apsēsties un baudīt - mīļus, reizēm komiskus, bet no sirds dāvātus priekšnesumus! Un klusiņām nodomāt: Eh, kā 
mans bērniņš ir izaudzis par šo gadiņu..
Purvciema Bebēni aicināja savas māmiņas ciemos uz draudzības studiju “Pie Sailas”. Kur māmiņām bija savas izklaides, 
našķi un pārsteigumi, kamēr bērni izklaidējās kopā ar animatori. Kā arī katrai māmiņai nu ir skaistas bildītes no 
Māmiņdienas. Ziedi, jautrība un patiesi smaidi visu pēcpusdienu priecēja māmiņas.
Otra jaunākā grupiņa ,Ziepniekkalna Bebuki, arī izvēlējās māmiņas ielūgt uz pavasara koncertu. Tas bija ļoti aizkustinošs 
un jauks. Nedaudz sakautrējušies bērni sniedza patiesi brīnišķīgu koncertu savām vismīļākajām un labākajām! Katrs 
vārdiņš, ko bērniņš nodzied vai noskaita koncertā liek patīkami ietrīsēties mammu sirsniņām.
Purvciema Bebes priecēja māmiņas ar nelielu, bet ļoti aizkustinošu  koncertiņu. Gandrīz katrai mammai noritēja pār vaigu 
mīļuma asariņa.. Mammītes tika pie super mammas tituliem un pēc tam radošajā darbnīcā uzzināja, kas ir eco bišu vaska 
iepakojums.
Pārdaugavas Bebuki kopā ar mammītēm darbojās sveču radošajā darbnīcā. Gāja radoši, jautri un krāšņi. Mammas, ar 
spēles palīdzību, varēja arī ielūkoties savās acīs un pateikt sev komplimentu. Kā Jums šķiet tas ir viegli?! Sekoja 
našķēšanās un pa glāzei dzirkstoša dzēriena. Lieliska un sievišķīga mammu kopā būšana.
Pārdaugavas Bebēni bija izvēlējušies savas mammas vest izbraucienā ar kuģīti. Laiks nepriecēja, bet tas radīja apstākļus, 

ka Bebēni ar savām mīļajām mammītēm bija vienīgie uz kuģīša un izbaudīja privātu braucienu pa Daugavu. Lieliska 
kompānija, brīnišķīga ainava un gandrīz pašiem savs privātais kuģītis.. Skan lieliski!
Purvciema Bebuki sveica mammas nelielā priekšnesumā un tad rīkoja spa pēcpusdienu, ar kuras palīdzību vēlējās 
palutināt rokas, kas ik dienas mīļo un rūpējas par viņiem.. Tik skaists un jauks žests bija šis roku spa! Pēc tam varēja kopā 
ar bērniņu fotografēties jautros, smieklīgos un super mīļos momentuzņēmumos.
Pārdaugavas Bebes grupiņas bērni aicināja mammas uz Bumbu istabu, kur sveica māmiņas ar nelielu un sirsnīgu 
koncertu. Māmiņām tika arī supermammas diploms un bērnu pašu ceptas kūkas. Paralēli varēja fotografēties krāšņos 
foto un izklaidēties bumbu lielajā baseinā.
Katra māmiņdiena bija īpaša un skaista. Tā tika iemūžināta brīnišķīgos mirkļos:  gan bildēs, gan savās sirsniņās. Nu jau 
sākam gaidīt nākošo Māmiņdienu!
Noslēdzot mācību gadu un iesoļojot vasarā, tika centīgi un čakli pastrādāts arī talkās. Paldies Ziepniekkalna vecākiem 
par izturību un nenobīšanos no sliktajiem laika apstākļiem. Kamēr citi ietinās sedziņā un lasīja grāmatas, mūsu BeBes 
bērni un viņu vecāki čakli strādāja-ražena talka bija BeBe Ziepniekkalna filiālē pat lietainajā laikā! Savukārt, Pārdaugavas 
filiāles talkas laiks bija īsti piemērots piknikam. Tika paveikti dažādi laukumiņa uzlabošanas un labiekārtošanas darbi, kā 
arī rīkots pikniks ar desiņām. Neizpalika arī hokeja vērošana! Nu abi rotaļu laukumi ir ieguvuši pievienoto vērtību. 
Jautāsiet kādu?! Kopā bušanu ar bērniem.. Cik tas ir svarīgi! Kopīgi tika krāsoti slidkalniņu, stādītas puķes un daudz citi 
darbiņi veikti. Bērni sajuta Jūsu rūpes par viņu vidi un priecājās par kopīgo darbošanos.
Vēlos teikt arī lielu paldies Jums par dalību ģimeņu sporta spēļu pasākumā „Vitamīnu spēks”! Par Jūsu kuplo skaitu , 
košajiem tērpiem un azartu. Galvenais ir kopā būšana un darbošanās ar bērnu. Visi bērni bija priecīgi, jo pasākuma 
galvenais mērķis bija gūt pozitīvas emocijas, piedaloties dažādās sportiskajās aktivitātēs. Neredzēju nevienu bērnu, 
kas nejutās kā uzvarētājs! Organizēju šo pasākumu jau 7 gadu un vienmēr tas sniedz gandarījumu, redzot smaidu un 
azartu bērnos, kā arī vecāku acīs. Darbs, kas tiek ieguldīts, veidojot šo pasākumu, noteikti ir tā vērts, kad redzu 
saliedētas ģimenes, saticīgus grupiņas biedrus un vecākus, kuri savstarpēji sadraudzējas un kopīgi priecājas par 
saviem bērniem.  Ar laika apstākļiem mums, kā vienmēr, paveicās. Diena pagāja lieliski, jo bija piemērots laiks gan 
atpūtai, gan sportam, gan sacensībām un sīvai cīņai, gan kafijas pauzei ar kūciņām no Kafejnīca Strelīcija, gan 
trakulībām lēkājot piepūšamajās atrakcijās no Play table!
Un vislielākais un sirsnīgākais paldies maniem lielajiem palīgiem – Ritai un Jurim, kā arī sporta skolotājām Līvai, Ditai 
un Sintijai un mūsu vislabākajām un superīgākajām audzinātājām un auklītēm.
Katrs bērns pēc sporta spēlēm saņēma dāvaniņu un medaļu no SKS Lāses, lai varētu augsti paceltu galvu doties lepni 
uz mājām.
Īpašas dāvanas un apbalvojumu saņēma:
Ģimeņu individuālajās sacensībās:
1. vieta Lešķinsku ģimene

2. vieta Alekss Oļehno ar ģimene
3. vieta Blūzmaņu ģimene
Visas ģimenes saņēm balvu no Birojs.lv
Filiāļu sacensībās - stafete 
!!!!Pēc atkārtotas skaitīšanas pēc vecāku lūguma, tika konstatēta kļūda
1. vieta Pārdaugavas filiāle
2. vieta Ziepniekkalna filiāle
3. vieta Purvciema filiāle
Pārstāvētākā un košākā grupa - Pārdaugavas BeBes, saņēma dāvanā izklaides dienu no Mans Ponijs
Mammu un tētu soda metienu sacensības. 
Uzvarētāja mamma Inese
Uzvarētājs tētis Uldis 
Abi uzvarētāji saņēma balvu no Diva's Secret in Egypt
Tik jautri, azartiski un koši noslēdzām mūsu mācību gadu Bebē.
Tikai pašiem lielākajiem bērniem, jeb kā mēs saucam, skolniekiem, priekšā bija pats svarīgākais notikums bērnudārza 
dzīvē – atvadas no pirmsskolas un došanās uz skolu.
Novēlu visiem mūsu Bebes bērniem:
 Jums priekšā plašā pasaule. Lai izdodas visi sapņi un mērķi! Lai paklupt un kļūdīties sanāk maz un pavisam viegli. Mēs 
Bebē turēsim īkšķus, lai zinības viegli padodas, lai draugu pulciņš vienmēr liels un izpalīdzīgs, lai sirsniņā prieks un jauni 
izaicinājumi! Gaidīsim Jūs vienmēr ciemos! Bebe ir jūsu otrā ģimene, kas par Jums tur sirdī jaukas atmiņas un īkšķus par 
nākotnes izdošanos.
Novēlām vienmēr sirsniņās paturēt to mieru, pozitīvismu un sirsnību, kāda valdīja visus šos gadus bērnudārzā - tad katrs 
solis skolā būs viegls! 
Sveicieni Madarai, Ģedertam, Rojam, Montai, Evelīnai, Boburam, Lūkasam un Agatei, Artim, Sofijai Gabrielai, Simonai, 
Sofijai, Gabrielam, Alisei un Rodrigo!
Bet ar izlaidumu, protams, Bebē nekas neapstājās! Mēs turpinājām priecāties par ikdienu un kopā būšanu. Svinējām 
jautrus un lustīgus Līgo svētkus, kā arī turpinājām dažādi radoši izpausties atvaļinājumu laikā. Audzinātājas un auklītes 
godam atpūtās nopelnītajos atvaļinājumos, bet Bebe turpināja aktīvi darboties. Mūsu centīgie palīgi un aizvietotāji 
izklaidēja bērnus un rūpējas par viņu drošību ik dienu!
Vasara pagāja ļoti ātri un jautri. Un septembrī bērnus gaidīja atpūtušās, smaidīgas audzinātājas un auklītes, palīdzot 
iejusties jaunajā grupiņā un ikdienas ritmā.
Septembra sākumā  svarīgākais bija adaptēties, atkal atcerēties noteikumus grupiņā un bērnudārziņā, kā arī pielāgoties 
jaunajai mācību pieejai. Nu jau oktobrī varu teikt, ka esam veiksmīgi uzsākuši jauno mācību gadu. Bērni smaida aizvien 
vairāk, darbiņi kļūst aizvien interesantāki un radošāki, grupu iekārtojums, metodiskās spēles un materiāli tiek pielāgoti 
jaunajai mācību programmai ātri un veiksmīgi.
Septembrī svinējām Pasaku vācelītes dienu, Tēvu jeb īpašo vīriešu pēcpusdienu, vērojām teātra izrādi. Par šiem 
notikumiem lasiet plašāk tālāk e-avīzē.
Mīļi sveicu jauno mācību gadu uzsākot!
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DATUMS ROTAĻNODARBĪBU TĒMA PASĀKUMI 
SEPTEMBRIS  
2. – 6. Es un apkārtējā vide 

Iespējamas apakštēmas:  
• es jaunā pasaulē;  
• darbojies droši!;  
• kas es esmu?;  
•  noteikumi ir jāievēro!;  
• drošība;  
• draudzēsimies!) 

Adaptācijas un iepazīšanās nedēļa 
Zinību dienas svinības 
Tēvu pēcpusdiena  
24.septembrī izrāde “Pepija Garzeķe” 
 
Drošības nedēļa (1.palīdzība, rīcība ekstremālās situācijās) 
Drošības nedēļa (elektrodrošība un ugunsdrošība) 

9. – 13. 
16. – 20. 
23. – 27. 

OKTOBRIS  
30. – 4. Es un rudens 

Iespējamas apakštēmas:  
• Es lapkritī! 
• Rudens veltes 
• Sēnes 
• Pārmaiņas un pārvērtības 
• Cik dažāda ir daba 

Mākslas diena 
 
22.,23.,24.oktobrī I. Paura koncerts 
 

7. – 11. 
14. – 18. 

21. – 25. 
28. – 1. Drošības nedēļa ( drošība mācību telpās, mācību laikā un starplaikos) 

Drošības nedēļa (ceļa satiksme, drošība ekskursijā, pārgājienā, pastaigā) 
NOVEMBRIS:  
4. – 8. Es un Latvija 

Iespējamas apakštēmas:  
• Latvijai svētki 
• Mārtiņdienas tradīcijas. 
• Mājas  
• Pie mums Latvijā 
• Kas mēs esam? 
• Cik mājas var būt dažādas! 

 
Mārtiņdienas tirdziņš 
 
 
Latvijas dzimšanas dienas atzīmēšana. 
 
13., 15.novembrī izrāde “Āi kā sāp” 
Drošības nedēļa ( nestandarta situācijās)  

11. – 15. 
19. – 22. 
25. – 29. 

DECEMBRIS :  
2. – 6.  Es uz ziema 

Iespējamas apakštēmas:  
• Spēlēsim teātri! 
• Svētkus gaidot!  
• Ziemassvētku brīnumi 
• Reiz pasakā 
• Svinēsim kopā! 
• Prieks dāvināt! 
• Pārmaiņas un pārvērtības 

 

Ziemassvētku koncerti 
 
Pidžammu ballīte 
 
11., 12. decembrī izrāde “Iedomīgā eglīte” 
 
Drošības nedēļa (elektrodrošība un ugunsdrošība) 
 

9. – 13. 
16. – 20. 
23.,27.,30. 

JANVĀRIS:  
2.,3. Es un dzīvnieki 

Iespējamas apakštēmas:  
• Lec, lien, skrien, lido 
• Kā es izturos pret dzīvniekiem? 
• Kas dzīvo mežā? 

Fotoizstāde : “Es un dzīvnieki” 
 
17. janvārī izrāde “Nezinītis” 
 
Drošības nedēļa (par personas higiēnu un 1.palīdzība) 

6. – 10. 
13. -  17. 
20. – 24. 
27.-31. 
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• Kas dzīvo lauku sētā? 
• Kas dzīvo savvaļā? 
• Kas peld ūdenī un kas lido gaisā?  

 
15.,17.janvārī “Cirks” 
 

FEBRUĀRIS:  
3. – 7. Es un izvēles 

Iespējamas apakštēmas:  
• Ko dara mamma un tētis?  
• Labās sirsniņas darbi! 
• Emociju pasaule 
• Kā es izturos pret apkārtējiem? 
• Lietas man apkārt 
• Es dzīvoju veselīgi 

Iespēja uzaicināt kādu no vecākiem pastāstīt bērniem par savu profesiju. 
 
Labdarības akcija labās sirsniņas ietvaros.! 
 
Drošības nedēļa veicot praktiskos darbus un veicot eksperimentus 
Drošības nedēļa (1.palīdzība, rīcība ekstremālās situācijās) 

10. – 14. 
17. – 21. 
24. – 28. 

MARTS:  
2. – 6. Es un pasaule 

Iespējamas apakštēmas:  
• Mazais pētnieks 
• Dažādā pasaule un cilvēki 
• Kontinenti, valstis 
• Kosmoss 
•  Kā iet laiks? 
• Kā es izturos pret pasauli, zemi, ūdeni?  

Zinātnieku diena 
 
Drošības nedēļa (uz ūdens un ledus) 
Drošības nedēļa (drošība mācību telpās, mācību laikā
un starplaikos)

 
 

9. – 13. 
16. – 20. 
23. – 27. 

APRĪLIS:  
30. – 3. Es un pavasaris 

Iespējamas apakštēmas:  
• Pavasari gaidot!  
• Kā mēs izturamies pret pasauli? 
• Pārmaiņas un pārvērtības 
• Augi un puķes 
• Kā es varu izaudzēt? 
• Ko es varu palīdzēt? 

Krāsu nedēļa 
 
Lieldienu svinības 
 
Talkas 
 
Drošības nedēļa veicot praktiskos darbus un veicot eksperimentus) 
  

6. – 9. 
14. – 17. 
20. – 24. 
27. -30. 

MAIJS :  
5. – 8. Es un ģimene 

Iespējamas apakštēmas:  
• Kā es mīlu savu ģimeni! 
• Mīļā, mīļā māmiņa 
• Tu un es 
• Kas es esmu? 
• Es jau protu! 

Māmiņdienas svinības 
 
Drošības nedēļa (drošība sporta sacensībās, nodarbībās un citos iestādes 
pasākumos) 
 

11. - 15. 
18. – 22. 
25. – 29. 

JŪNIJS 
 Es un vasara 

 
Ģimeņu sporta spēles 
Izlaidumi 
Līgo svētki 

Atklātās nodarbības tiks saskaņotas personīgi ar katru pedagogu!  



 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA  PIEKTDIENA 
 10.10 - 10.45 

Mūzika 
 9.00 – 9.30 

Mūzika 
 

15.30 - 16.00 
Veselība un 

fiziskā 
aktivitāte 

 15.30 – 16.00 
Veselība un 

fiziskā 
aktivitāte 

  

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 9.00 – 9.30 
Mūzika  

 10.15 - 10.45 
Mūzika 

 16.00 – 16.30 
Veselība un 

fiziskā 
aktivitāte 

 16.00 – 16.30 
Veselība un 

fiziskā 
aktivitāte 

  

      

 9.50 – 10.15 
Mūzika 

 9.50 – 10.15 
Mūzika 

 

16.30 – 17.00 
Veselība un 

fiziskā 
aktivitāte 

    

Purvciema

BeBes

(4-7 gadi) 

Purvciema

BeBēni

(4-5 gadi) 

Purvciema

BeBuki

(3-4 gadi) 

CETURTDIENA

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

     

 9.30 – 9.50  
Mūzika 

 9.30 – 9.50  
Mūzika 

 

 
Veselība un 

fiziskā 
 

    

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
Purvciema

BeBīši

(2-3 gadi) 16.30 – 17.00

aktivitāte

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 
 9.00 - 9.30 

Veselība un 
fiziskā 

aktivitāte 

 *  

    10.00 – 10.30 
Mūzika 

11.30 – 12.00 
Mūzika 

    

Pārdaugavas

BeBes

(4-7 gadi) 

* integrētā mācību procesā rotaļnodarbības visas dienas garumā: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās. 

* integrētā mācību procesā rotaļnodarbības visas dienas garumā: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās. 

* integrētā mācību procesā rotaļnodarbības visas dienas garumā: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās. 

* integrētā mācību procesā rotaļnodarbības visas dienas garumā: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās. 

*OTRĀ sporta nodarbība notiks dienā, kad strādā skolotāja Madara * integrētā mācību procesā rotaļnodarbības 
visas dienas garumā: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, 
matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās. 
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PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 
 9.30 – 10.00 

Veselība un 
fiziskā 

aktivitāte 

  9.00 – 9.30 
Mūzika 

11.00 – 11.30 
Mūzika 

  *  

    PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 
 10.00 – 10.20 

Veselība un 
fiziskā 

  9.30 – 10.00 
Mūzika 

Pārdaugavas

BeBuki

(2-3 gadi) 

Pārdaugavas

BeBēni

(3-4 gadi) 

aktivitāte 

10.40 – 11.00 
Mūzika 

    

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 
9.00 – 9.30 

Mūzika 
 9.00 – 9.30 

Mūzika 
  

    16.00 -16.30  
Veselība un 

fiziskā aktivitāte 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 
9.30 – 10.00 

Mūzika 
 9.30 – 10.00 

Mūzika 
 

  

   16.30 -16.50  
Veselība un 

fiziskā aktivitāte 

 

Ziepniekkalna

BeBes

(3-7 gadi) 

Ziepniekkalna

BeBēni

(2-3 gadi) 

* integrētā mācību procesā rotaļnodarbības visas dienas garumā: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašiz-
pausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās. 

* integrētā mācību procesā rotaļnodarbības visas dienas garumā: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašiz-
pausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās. 

* integrētā mācību procesā rotaļnodarbības visas dienas garumā: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašiz-
pausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās. 

*OTRĀ sporta nodarbība notiks dienā, kad strādā skolotāja Madara * integrētā mācību procesā rotaļnodarbības visas 
dienas garumā: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemā-
tikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās. 
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BEBELV DARBINIEKU

SPORTA SPĒLES

Septītajā septembrī visi bebīgie un bebīgās jestrā, draudzīgā un azartiskā garstāvoklī cīnījās 
par kausu un ieskandināja jauno 2019./2020.mācību gadu!
Kopīgi smējāmies, ražojām adrenalīnu kaujas laukā, pārvarējām zaudējuma asaras, 
dejojāmām, pērāmies pirtiņā un pluņčājāmies baļļā zem zvaigžņotām debesīm.
Un par pārsteigumu visiem šogad kausu neizcīnīja Purvciems,bet gan Ziepniekkalna 
filiāle!Apsveicam!🎖🎉	
Paldies Peintbola parkam "Bušas" Peintbols Bušas un pavārītēm par gardo 
mielastu no Superpīrāgs!

🏆

🦁

🎉

🐱
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Septembris Bebukiem bija ļoti īpašs un nozīmīgs mēnesis, jo tas bija lielo pārmaiņu mēnesis – lielākā daļa Bebuku bērnu 
dārzu, audzinātājas un auklīti, un viens otru satika pirmo reizi! Septembri veltījām sarašanai vienam ar otru un sarašanai 
ar bērnu dārza ikdienu… un kā to var paveikt labāk, ja ne kopīgi aizvadot dažādus pasākumus?!

Zinību diena/Pasaku vācelītes diena

Grūti nepiekrist Luīzas Mejas Alkotas teiktajam, ka labas grāmatas ir kā labi draugi – jo rūpīgāk izvēlēti, jo lielāku laimi tie 
rada, tāpēc arī jau trešo gadu jauno mācību gadu Bebē iesākam ar Pasaku vācelītes dienu, atnesot uz bērnu dārzu, kādu 
sev mīļu grāmatiņu, kā dāvinājumu, kura papildinās grupas grāmatu plauktus ar un pēcāk kā mīļš draugs pavadīs mūs 
mācību procesā, aizvedīs mūs tālos ceļojumos un ieaijās saldā miegā! Mīļš paldies visiem Bebukiem, kas atbalstīja Pasaku 
vācelītes dienu – atnesto grāmatiņu aplūkošana, iepazīšana un lasīšana pirmo mācību gada dienu noteikti padarīja vēl 
par mata tiesu interesantāku!

Septembris mazulīšiem pagājis vienos svētkos. 2. 
septebrī sveicām grupas jaunos draugus un kopīgi 
svinējām zinību dienu. Draudzējoties ar Bebēnu 
grupu kopā ar tētiem devāmies piedzīvojumā 
Pirātu ballītē. Lai arī mazi, tomēr braši vingrotāji 
bijām arī Olimpiskajā dienā. Tomēr ikdiena vēl 
joprojām mums paiet iepazīstot vienam otru un 
mācoties sadzīvot.

Septembris
Purvciema Bebīšos

Septembris
Purvciema Bebukos

Tētu vakars

Grupa Musiq savā skanīgajā dziesmā braši apgalvo “Tētis var visu!” 
Un mēs par to pārliecinājāmies Bebuku tētu vakarā, uzaicinot mūsu 
tētus uz sportiskām aktivitātēm piepildītu vakaru – tēti ar saviem 
mazajiem pie rokas, opā, pičpaunā ar lielu aizrautību un azartu 
iesaistījās visās aktivitātēs! Bebuku prieks par kopā būšanu ar tētiem 
bija tik ļoti saelektrizējis gaisu, kas tas ik pa laikam “iešāva” mazu 
lādiņu liekot vēl platāk pasmaidīt! Paldies Jums, mīļie tēti, ne par velti 
ir teiciens, ka tētis ir dēla pirmais varonis un meitas pirmā mīlestība!

Olimpiskā diena

Sena tautas gudrība vēsta “Veselā miesā – vesels gars” – 
šai tautas gudrībai ticam arī mēs BeBē, tāpēc šogad arī 
pieņēmām izaicinājumu piedalīties Vislatvijas 
Olimpiskajā dienā! Olimpiskās dienas mērķis ir atgādināt 
par rīta vingrošanu kā svarīgu ikdienas sastavdāļu, kā arī 
veselīgu dzīvesveidu kā tik pat svarīgu dzīves sastāvdaļu. 
Jau laicīgi sporta skolotājas Līvas vadībā apguvuši 
olimpisko vingrojumu kompleksu, piektdienas 
20.septembra rītā Bebes iekšpagalmiņā visas grupiņas 
kopīgi vienojās atraktīvā rīta vingrošanā un priekpilni 
iesāka dienu!

Teātrītis BeBē

Margaritas Stārastes izcilās pasakas un 
brīnišķīgās ilustrācijas arvienu ir bijušas 
mīļas dažādu paaudžu pārstāvjiem. Tās 
iemīļotas jau ar bērnību un aiznestas līdzi 
cauri gadiem, jo katrā vecumā katrā pasakā 
ir iespējams atklāt ko jaunu un iepriekš 
nepamanītu. Paldies mūsu viesiem no 
muzikālā teātra, kas ar dziesmām un dejām 
mūs ieveda Margaritas Stārastes pasakas 
“Viena maza pilsētiņa” pasaulē! Bebuku 
aizrautīgā līdzi jušana un mirdzošās acis bez 
jautāšanas pateica priekšā - mums patika!
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Septembris Bebukiem bija ļoti īpašs un nozīmīgs mēnesis, jo tas bija lielo pārmaiņu mēnesis – lielākā daļa Bebuku bērnu 
dārzu, audzinātājas un auklīti, un viens otru satika pirmo reizi! Septembri veltījām sarašanai vienam ar otru un sarašanai 
ar bērnu dārza ikdienu… un kā to var paveikt labāk, ja ne kopīgi aizvadot dažādus pasākumus?!

Zinību diena/Pasaku vācelītes diena

Grūti nepiekrist Luīzas Mejas Alkotas teiktajam, ka labas grāmatas ir kā labi draugi – jo rūpīgāk izvēlēti, jo lielāku laimi tie 
rada, tāpēc arī jau trešo gadu jauno mācību gadu Bebē iesākam ar Pasaku vācelītes dienu, atnesot uz bērnu dārzu, kādu 
sev mīļu grāmatiņu, kā dāvinājumu, kura papildinās grupas grāmatu plauktus ar un pēcāk kā mīļš draugs pavadīs mūs 
mācību procesā, aizvedīs mūs tālos ceļojumos un ieaijās saldā miegā! Mīļš paldies visiem Bebukiem, kas atbalstīja Pasaku 
vācelītes dienu – atnesto grāmatiņu aplūkošana, iepazīšana un lasīšana pirmo mācību gada dienu noteikti padarīja vēl 
par mata tiesu interesantāku!

Tētu vakars

Grupa Musiq savā skanīgajā dziesmā braši apgalvo “Tētis var visu!” 
Un mēs par to pārliecinājāmies Bebuku tētu vakarā, uzaicinot mūsu 
tētus uz sportiskām aktivitātēm piepildītu vakaru – tēti ar saviem 
mazajiem pie rokas, opā, pičpaunā ar lielu aizrautību un azartu 
iesaistījās visās aktivitātēs! Bebuku prieks par kopā būšanu ar tētiem 
bija tik ļoti saelektrizējis gaisu, kas tas ik pa laikam “iešāva” mazu 
lādiņu liekot vēl platāk pasmaidīt! Paldies Jums, mīļie tēti, ne par velti 
ir teiciens, ka tētis ir dēla pirmais varonis un meitas pirmā mīlestība!

Olimpiskā diena

Sena tautas gudrība vēsta “Veselā miesā – vesels gars” – 
šai tautas gudrībai ticam arī mēs BeBē, tāpēc šogad arī 
pieņēmām izaicinājumu piedalīties Vislatvijas 
Olimpiskajā dienā! Olimpiskās dienas mērķis ir atgādināt 
par rīta vingrošanu kā svarīgu ikdienas sastavdāļu, kā arī 
veselīgu dzīvesveidu kā tik pat svarīgu dzīves sastāvdaļu. 
Jau laicīgi sporta skolotājas Līvas vadībā apguvuši 
olimpisko vingrojumu kompleksu, piektdienas 
20.septembra rītā Bebes iekšpagalmiņā visas grupiņas 
kopīgi vienojās atraktīvā rīta vingrošanā un priekpilni 
iesāka dienu!

Teātrītis BeBē

Margaritas Stārastes izcilās pasakas un 
brīnišķīgās ilustrācijas arvienu ir bijušas 
mīļas dažādu paaudžu pārstāvjiem. Tās 
iemīļotas jau ar bērnību un aiznestas līdzi 
cauri gadiem, jo katrā vecumā katrā pasakā 
ir iespējams atklāt ko jaunu un iepriekš 
nepamanītu. Paldies mūsu viesiem no 
muzikālā teātra, kas ar dziesmām un dejām 
mūs ieveda Margaritas Stārastes pasakas 
“Viena maza pilsētiņa” pasaulē! Bebuku 
aizrautīgā līdzi jušana un mirdzošās acis bez 
jautāšanas pateica priekšā - mums patika!
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Septembri kā ierasts iesākām ar pasakas vācelītes dienu. Dāvinātās grāmatiņas tika mīļotas, pētītas un rindas kārtībā 
izlasītas katru dienu pirms diendusiņas.
Jautrākais mēneša notikums- tēvu dienas pēcpusdiena. Šogad iejutāmies pirātu lomās. Izandelējāmies ne pa jokam. 
Atradām arī dārgumu lādi un sapratām, ka pats lielākais dārgums ir mums vienmēr blakām.

Septembris
Purvciema Bebēnos
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Jauno mācību gadu BeBes grupas bērni uzsāka jaunā sastāvā un kļuva par lielāko grupu Purvciema filiālē.
Septembra mēneša centrālais notikums bija Tēvu dienas pasākums, kas pulcēja BeBes grupas bērnus, viņu tētus vai 
īpašos vīriešus, kas bērnam ir labs palīgs, padomdevējs ikdienā un tuva uzticības persona. Satikšanās notika „Mēness 
boulingā”, kur jautrā azartiskā spēlē laiks aizskrēja vēja spārniem. Bērni bija parūpējušies par īpašu dreskodu tētiem, 
sagatavojot T-kreklu ar uzrakstu par tēta vēlmēm.
20. septembrī gaisā virmoja sportisks noskaņojums, kad BeBes bērni, atbalstot olimpisko kustību, kopīgi ar visiem 
Bebes Purvciema filiāles bērniem vingroja un piedalījās stafetēs.
23. septembrī mūsu filiālē tika rādīts teātris „Vienā maza pilsētiņa”.
BeBes labprāt dodas pastaigās ārpus b/d teritorijas, lai iepazītu tuvāko apkārtni, vērotu norises dabā, nostiprinātu 
iemaņas kopīgi pārvietoties uz ielas. Šomēnes tika apmeklēti draugi Raunas dārzā.
BeBes bērni kopīgi ar vecākiem sagādāja dažādus dabas materiālus, lai varētu iepazīt, izpētīt un izmantot ikdienas 
darbā. Paldies visiem vecākiem par atbalstu mūsu bērnu ikdienas darba pilnveidošanā.

Septembris
Purvciema Bebēs

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

Iepriekšējā mēneša pasākumi



Ak, skaistais septembri!
Pie mums, Pārdaugavas mīļajiem 
Bebukiem, Tu paskrēji nemanot un ar 
daudziem piedzīvojumiem. Jau vien, liels 
piedzīvojums mazajiem, ir adaptēšanās 
jaunajās telpās, iepazīšanās ar jauniem 
cilvēkiem un jauniem notikumiem. "Grāmatu 
vācelītes diena" bija sirsnīgs notikums, kur mazie 
ar lepnumu izrādīja savas līdzpaņemtās grāmatiņas 
un vēl joprojām ar interesi klausās to stāstos. 
Pirmais lielais pasākums, kurš izvērtās jautrs, mīļš un 
silts ne tikai mazajiem, bet arī viņu tētiem, bija "Lielā 
Tēvu dienas pēcpusdiena". Cik sirsnīgi gan bija vērot 
mazos kopā ar saviem mīļajiem, stiprajiem un aktīvajiem 
tētiem. Varēja dzirdēt gan smieklus, gan čalas, gan 
sasmaržot aromātiskās piciņas, ko kopīgi gatavoja un 
gardu muti notiesāja. Septembri! Paldies, ka dāvāji mums 
tik skaistas, smiekliem pilnas dienas!

Septembris
Pārdaugavas Bebukos

Ir atkal septembris...
Tāds rudenīgi saulains.
Ar lapu košajām krāsām un miglainajiem rītiem
Mēs atkal veram savas grupas durvis
Un ejam pretī daudz kam nezināmam!

Arī Pārdaugavas Bebēni slēpjot smaidu aiz lieliem rudens 
ziedu pušķiem un grāmatiņu rokā iesoļoja grupā. Kādam 
tas bija jauns sākums, kāds turpināja iesākto gājumiņu un 
kāds, lepni paceļot galvu, gāja garām Bebuku grupiņai, jo 
tagad kļuva par Bebēnu. Vēl ķērām saulainās dienas ārā, 
bet arī nebēdājām par lietutiņu, jo tagad mums ir nojume 
kur paslēpties un iet rotaļās. Septembrī tiek svinēta Tēvu 
diena, arī mēs centāmies iepriecināt savus tētus, gatavo-
jām ielūgumus un dāvaniņas. Pavadot kopīgu pēcpusdi-
enu, pārbaudijām tētu spēku, jo tētis var visu!  Mums ļoti 
patika dārzeņu nedēļa, kad nesām rudens labumus, 
garšojām, smaržojām, mērījām, salīdzinājām, zīmējām un 
visādi citādi iepazināmies ar dārzeņiem. Vai Jūs protat 
rakstīt ar kastaņiem? Mēs - jā!

Septembris
Pārdaugavas Bebēnos
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1.septembris. Paldies mīļie vecāki par skaistiem ziediem un interesantām grāmatiņām. Zinību dienā bērni pastāstīja 
par to ko sagaida no jauna mācību gada. Būt gudri! Skaisti rakstīt, rēķināt, izlasīt grāmatu. Lai visi grupas bērni būtu 
draudzīgi un nekad nestrīdētos. Daži izteica cerību, ka mācēs labi uzvesties un klausīt vecākus un audzinātājas. 
Domāju ja ir tādas vēlmes, mums noteikti viss izdosies!

Tēvu diena: mans tētis SUPERVARONIS �🎩🥇 Zem tādas devīzes noritēja Tēvu dienas pēcpusdiena lielajā Bebes 
grupā. Tētis var visu! Tētis zin visu! Tētim vienmēr taisnība! Jo Tētis ir Supervaronis! Īsti Supervaroņi ir Trijādības Tēti, 
azartiski un jautri piedalījās foto orientēšanās pa bērnudārzu. Pie katra no 40 kontrolpunktiem atrada apliecinājumu 
saviem Supervaroņa spēkiem un balvā saņēma bērnu pašcepto našķi 🍩🎂🍰

Septembris
Pārdaugavas Bebēs

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Zinību diena

Arī šogad Bebes grupas bērni turpināja tradīciju un svinēja "Pasaku vācelītes dienu". Svinēt Zinību dienu, bērni 
ieradās ar sev mīļām grāmatiņam un pastāstīja saviem draugiem, ar ko, tad šī grāmatiņa ir tik mīļa. Kopīgi izšķirstīja 
visas sanestās grāmatas un ar nepacietību gaidīja pasaku laiku. Visas dienas garumā nezuda interese par skaistajiem 
stāstiem un attēliem, bet pietika spēka arī izbaudīt nelielas sadraudzības aktivitātes.

Tēvu diena:

Lai arī laikapstākļi šogad mūs nelutināja, mēs kopīgi ar tētiem pavadījām jauku pēcpusdienu darbojoties kopā, un 
radot kaut ko par piemiņu paliekošu. Iemūžinājām šo kopā būšanu ierīkotā foto stūrītī un veidojot šim foto atblstošu 
fotorāmīti. Tēti kopā ar saviem bērniem varēja izpausties radoši un izveidot tieši sev raksturīgu un tīkamu rāmīti, kas 
ar kopīgo foto veidotu skaistu dekoru mājās pie sienas un ļautu atminēties kopā pavadīto laiku. Par kopā būšanu un 
kopīgu laika pavadīšanu!

Septembris
Ziepniekkalna Bebēs

Mazos tēti čakli centās darboties ar mazajiem ķipariem. 
Pārbaudījums bija gan tētiem, gan bērniem, jo mazajiem 
uz beigā aptrūkās pacietība un tēti līmēja rāmīšu ar 
pērlītēm, spīduļiem utt. Darbiņš visiem beigās sanāca 
skaists un punci pildīja kārumiņi.

Septembris
Ziepniekkalna Bebukos
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Purvciems BeBes grupiņa
Septembra mēnesī Joku fejas Mūzas BeBes 

bērnus apciemoja tad, kad viņi nebija 
bērnudārzā.

Purvciems Bebīšu grupiņa
Grupā ir jauna rotaļlieta, kur jāsavieno formas. 
Emīlija cītīgi skatās un sauc formas – sirsniņa, 
puķīte. Pie formas bultiņa Emīlija saka: ‘’Tā ir 

Jūtūbe (youtube)!!!’’

Ziepniekkalns BeBes grupa 
Ralfs pamostās un saka:"Esmu smags cilvēks, 

nevaru pamosties!"
Miķelis rīta aplītī stāstot par to kā jūtas (skumīgi): 
"Es šodien esmu ļoti,ļoti,ļoti bēdīgs, jo gribēju 3 
maizītes brokastīs, bet tētis iedeva tikai vienu... "

Pārdaugavas BeBes grupa
Pēc pastaigas. Lote ļoti lēni ģērbjas.

Audzinātāja "Lote Tu gribi ēst pusdienas?"
Lote "Jā!"

Audzinātāja "Tad ģērbies ātrāk"
Lote " Es nevaru, man drēbes ir slinkas"

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Ļoti vēlamies uzteikt un pieteikt jaunu 

nomināciju "Mēneša sirsnīgākie bērniņi"... šeit 
nepārspējami ir Reinis Sarkanābols un Adelīna 
Prūse. Katrs par sevi ir bezgala mīļi pret citiem 

bērniem, vienmēr samīļo un palīdz. Šeit arī 
iezīmējas mēneša sirsnīgais jociņš. Adelīna saka 

Reinim, kurš sabēdājies: "Neraudi!" (glāstot 
muguriņu Reinim saka) "Mammīte vēlāk 

atnāks, viss būs labi! Mēs paēdīsim, pagulēsim 
un tad atnāks!"

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
Antetei izkrīt no matiem matu gumija, 

Enija atrod un paziņo: "Tev mati izkrita".

Purvciems BeBēnu grupiņa
Sandija:''Es esmu krieviska meitene!''

Ziepniekkalna BeBuku grupiņa
Kādam ik palaikam izdodas mantas pa kluso 

izlietnē izmazgāt.

Purvciems BeBuku grupiņa
Violeta cītīgi darbojas un pēkšņi izsaucas: “Es 

esmu TAISĪTĀJS, es visu taisu!”

Ričards stāsta, ka viņam iekodis liels kukainis.
Audzinātāja jautā: “Kurā vietā?” (domāts kurā 

ķermeņa daļā)
Ričards norāda ar pirkstiņu uz logu un atbild: 

“Tur ĀRĀ!”

MĒNEŠA JOKI

Evelīna, darba burtnīcu pilda tik 
apzinīgi un neatlaidīgi, ka audzinātājai 

pat jālūdz lai paņemt atpūtas pauzi.

So�ja Madjare. Sūtam Tev daudz, stipras 
veselības, lai varam biežāk tikties un Tu 

varētu ieviest kārtību grupiņā. 

Pārdaugavas
  BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

Ieva un Skārleta Haralds, Elizabete, AnvarsCentīgākā dziedātāja Dārta, 
nopietni centīgs - Jānis

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Ziepniekkalns
Bebuku grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

Ernests, Gabriella, Leila, Undīne, Keita, 
Iļja un Eva Marta par lielisko iejušanos 

grupas kolektīvā.

Emma, Stefans

Purvciems BeBes
grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

“Ar katru dienu arvien drošāk” – 
Ričards, Artjoms, Everts, Raivis

“Uz priekšu ar smaidu” – Enija, Estere, 
Amanda, Marta

“Cītīgākais BeBē gājējs” – Violeta, 
Alekss, Adrians

Purvciems
BeBuku grupiņa

Enija, vienmēr pati pirmā saģērbjas ārā 
iešanai

TOP centīgākais
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BeBe.lv Vokālais Ansamblis. Skolotāja LAURA AUNIŅA. 
Radoša un jaunajam atvērta skolotāja, kura interesējas 
par dažādām alternatīvās pedagoģijas metodēm un ievieš 
tās savā darbā ar pirmsskolēniem, lai bagātinātu 
nodarbību saturu un sniegtu bērniem gandarījumu un 
prieku gan par sasniegto, gan kopā pavadīto laiku. 

Vokālais ansamblis piedāvā: 

 Izkopt vokālās iemaņas, attīstīt ritma izjūtu un ķermeņa plastiku; 
 Pilnveidot skatuves pieredzi;  
 Jautrā un radošā atmosfērā socializēties ar vienaudžiem; 
 Caur dziesmām un rotaļām gūt jaunu pieredzi, paplašināt redzes loku. 

Nodarbību saturs: 

 Dziedāšana ansamblī un individuāli; 
 Latviešu tautasdziesmas un oriģināldziesmas; 
 Muzikālas rotaļas, spēles; 
 Piedalīšanās dažādos konkursos un koncertos 

Mūzika bērnu attīstībā ir neatņemama un nepārvērtējama – tā ne tikai palīdz mazajiem 
daudzpusīgi attīstīties, tā pilnveido bērna personību, prasmi pašizteikties, kā arī paplašina 
redzes loku. Aicinām ikvienu, kam sirdī dziesma, pievienoties mūsu raibajam pulkam vokālā 
ansambļa nodarbībās. Pagājušajās sezonās kopā viesojāmies gan Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas bērnu nodaļā, gan skaistajā Jūgendstila muzejā bērnu rīta ietvaros, ieskandinājām 
lielo Ķīpsalas halles skatuvi, piedaloties izstādē „Bērnu pasaule 2017”, „Bērnu pasaule 2018” 
, viesojāmies Latvijas televīijas raidījumos " Ka Te? Es Te!" un piedzīvojām jautriem brīžiem 
piepildītu fotosesiju.  
  

TALANTU SKOLA
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BeBe.lv Deju kolektīvs. Vada skolotāja SILGA STRAZDIŅA 
- Deju un ritmikas skolotāja prfesiju apguvusi RPIVA , 
apguvusi jaunas zināšanas Maģistratūrā- Dejas pedagoģija. 
Sešu gadu pieredzē - vadījusi jauniešu  tautas deju 
kolektīvus, modes dejas un ritmikas  nodarbības 
pamatskolā. BeBe.lv Silga mazos dancotājus vada jau 6. 

sezonu. 

Deju studija piedāvā: 

 Klasiskās dejas pamatus (atbilstoši vecumposmam) 
 Rotaļdejas un sižetiskās dejas 
 Daļēju deju svētku repertuāru, atkarībā no dejotāju 

spējām.  
 

Nodarbību saturs: 
 Pareizas stājas veidošana  
 Līdzsvara un ritma izjūtas veicināšana 
 Kustību koordinācija 
 Iemācīties izdejot kustību kombinācijas 

 
Nodarbību ilgums : mazjiem bērniem - 30 min; lielākiem līdz 45. min  

 
Klasiskā deja - Balets 
 
 Piedāvājam nodarības Trijādības ielā 4; Ieriķu ielā 15 
 Nodarbības pardzētas bērniem sākot no 4 gadu vecuma. Nodarbības ilgums 45 min - 1 h . 
 
 Nodarbību saturs:  

 uzdevumus, kuri attīstīta visas muskuļu grupas  
 veido pareizu, graciozu stāju ,pašdisciplīnu.  

 
Klasiskās dejas nodarbības prasa lielu pašatdevi, kā arī disciplīnu, bez kuras izvirzītos 
nodarbību mērķus sasniegt ir sarežģīti. 
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BeBe.lv Burtiņu Skola. Noarbības vada skolotāja Laura 
Strēle - bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā iegūts 
Liepājas Universitatē un darbojas BeBē kā izcils pedagogs 
jau 4 gadus! 
 
 

Burtiņu skola piedāvā: 
 Veicināt  interesi par burtiem ar rotaļu palīdzību 
 Attīstīt redzes atmiņu, vērīgumu, precizitāti, uzmanību 
 Veicināt fonemātisko dzirdi 
 Attīstīt pareizrakstības prasmes 

  
Nodarbību saturs: 

 Apgūt drukātos, rakstītos burtus 
 Pakāpenisks vielas pagrūtinājums 
 Darbošanās grupā un individuāli 
 Darba lapu pildīšana (  veidosim burtu grāmatiņu) 
 Individuālā pieeja  

Rakstītmācīšanas pirmssākumā mans uzdevums - motivēt bērnu darbībai, tādējādi nodrošinot 
viņa attīstību, aktivitāti, radot vajadzību mērķtiecīgi darboties. Burtus apgūsim sistemātiski un 
prakstiski darbojoties. Nodarbības veidotas integrētas. Radīsim pozitīvas emocijas par 
paveikto darbu, uzslavējot jebkura veida rezultātu, - tas veicina rakstītprieku. 

  
 BeBe. lv Angļu valodas studija. Vada skolotāja Rasma 
Riherte - ieguvusi profesionālo bakalaura grādu kā 
izglītības darba vadītāja un angļu valodas skolotāja. 
Maģistra grāds iegūts organizācijas vadībā ar 
specializāciju izglītības jomā. Angļu valodas mācīšanu 
pirmskolas vecuma bērniem aizsākusi pirms desmit 

gadiem.   
Angļu valodas nodarbības piedāvā: 

 Iespēja  aktīvi darboties, gūstot pozitīvas emocijas un pieredzi svešvalodas apguvē, 
lai radītu bērnos interesi un vēlmi mācīties un apgūt svešvalodu.  

Nodarbību saturs:  

 Valodas apguve notiek caur rotaļām un kustību spēlēm, dziesmām un pantiņiem, 
grāmatām un stāstu kartītēm. 

 Maksimāla komunikācija angļu valodā nodarbību laikā, vienlaikus apzinot katra 
bērna individuālās spējas un vajadzības. 

 Bērniem tiks veidotas materiālu mapītes. 

Skolotājai ir svarīgi, lai bērni uz nodarbībām nāktu ar prieku un tajās gūtu pozitīvas 
emocijas,caur kurām iegūtu jaunas zināšanas, vienlaikus veicinot bērna personības vispusīgu 
attīstību. 
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BeBe.lv Mākslas studija. Nodarbības vada skolotāja Signe 
Plāce - Bebe.lv strādā no 2016. gada, kā grupas pedagogs un 
filiāles vecākais. Pamat izglītību ieguvusi -  Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskolā - absolvējusi dekoratīvās tēlniecības 
nodaļu. Pirmsskolas un sākumskolas skolotāja profesiju  
apgūst Latvijas Universitātē. Nodarbības piedāvā uzsākt no 2 
g.v.  

Nodarbības piedāvā: 
 Radoši uzdevumi, kuru pamatā ir attīstīt bērnu fantāziju un radošo 

domāšanu.  
 Attīstīt un nostiprināt pirkstu motoriku.  
 Veidot prasmi saskatīt, salīdzināt, vizualizēt.  
 Iepazīsim vizuāli plastiskās mākslas pamatprincipus.  
 Apgūt krāsu mācības pamatus.  
 Apgūt dažādas vizuālās mākslas tehnikas (gleznošana, zīmēšana, grafika) 

Nodarbību saturs: 
 Apgūt kompozīcijas un krāsu mācības pamatus.  
 Apgūt un veidot izpratni par guaša/akrila/akvareļu krāsu gleznošanas 

tehnikām.  
  Veidot košus, izteiksmīgus zīmējumus, gleznojumus un grafikas, kas veidotas 

ar dažādiem izteiksmes līdzekļiem. (Zīmuļi, flomāsteri, sausie un pasteļa 
krītiņi u.c.) 

 
 

BeBe.lv  Logoritmikas studija. Logoritmiku vada 
audiologopēde Anna L. Blaževiča. Absolvējusi Rīgas 
Stradiņa universitāti, ir pieredze mikrologopēdijā, 
pirmsskolas logopēdijā kā arī skolas logopēdijā! 
Logoritmikas nodarbības spēj aizraut gan superaktīvu, 
gan kautrīgu, klusu un mierīgu bērniņu!  

 
Nodarbības piedāvā: 

 Vecina valodas un runas attīstību 
 Uzlabot dikciju 
 Veicina bērna fizisko attīstību 
 Attīsta pareizu balss izmantošanas prasmi 

Nodarbību saturs: 
 Valoas un runas attīstība - dziedot, ritmiski skandējot dzejoļus, spēlējot ritma 

un mūzikas instrumentus, klausoties mūziku un skaņas 
 sīkās  un vispārējās motorikas 

vingrinājumi 
  elpošanas vingrinājumi 
 artikulācijas vingrinājumi  
 balss vingrinājumi 
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 muskuļu tonusa regulējoši vingrinājumi 
 ritma un tempa vingrinājumi 

Logoritmika paredzēta ikvienam bērnam, it īpaši, ja bernam ir neskaidra runa vai 
runas traucējumi. Logoritmika attīst ne tikai runu, bet arī kustību koordināciju, 
elpošanu, atmiņu, uzmanību, dzirdes uztveri. 

 
 
 

 
BeBe.lv valodu apguves studija. Skolotāja  Aleksandra -
„Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”. Savu pamatdarbu 
saista ar skolēniem un skolas vidi, bet prasmes apguvusi 
dabojoties arī pirmsskolās, kur sekmīgi palīdzējusi apgūt   
latviešu valodu. 

 
Nodarbības  piedāvā: 

  attīstīt bērnu kompetenci latviešu/krievu valodā 
  prasmi izteikt sevi un sazināties latviešu/krievu valodā 
 apzināties valodas lomu savas personības izveidē un starpkultūru dialoga 

veidošanā. 

  Nodarbības saturs: 

 Nodarbības tiek īstenotas pēc bilingvālās mācību metodes ar didaktiskiem 
kartītēm, lomu spēlēm, kustības spēlēm, pirkstiņrotaļām.  

 apgūt prasmi sevi prezentēt (vārds, vecums, dzīves vieta), skaitīt no 1 līdz 10, 
noteikt krāsas utt. 

 veidot monologu un dialogu par dažādām tematiem: ģimene, augļi, dārzeņi, 
ogas, mīļākais ēdiens un dzēriens, meža un mājas dzīvnieki, profesijas, valstis 
utt.  

 Visas nodarbības  notiek radošā un pozitīvā atmosfērā. 
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Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Vokālais Ansamblis 10:30/11:15

Tautas Deju kolektīvs 10:30
Balets no 4 g.v. 11:15
Angļu Valodas skola 16:00
Burtiņu skola 16:00
Logoritmika 15:50

11:00

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Vokālais Ansamblis 11:00
Tautas Deju kolektīvs 10:30
Balets no 4 g.v. 11:15
Angļu Valodas Skola 16:45
Burtiņu Skola 11:00
Logoritmika 11:00
Mākslas studija 16:00
Krievu val. - >latviešu val. 11:00

16:00
17:00

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Vokālais Ansamblis 17:00
Tautas Deju kolektīvs 10:30
Angļu Valodas Skola 17:00
Burtiņu Skola 17:15
Logoritmika 11:00

16:00BēBīšu skoliņa

Trĳādības iela

BēBīšu skoliņa

Ieriķu iela

BēBīšu skoliņa

Zaļenieku iela
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Nodarbības


