
Es kā cilvēks, kurš pavisam nav sajūsmā par rudeni, esmu bezgala priecīga,  ziema ar skaisto, balto segu koku zaros 
un ledus rotām jumtu galos ir pievarējusi drēgnumu, pelēkās debesi un slapjās lapas uz ceļa!
Šķiet, ka sniedziņam uzsniegot, neapzināti katram parādās vēlme pasmaidīt! Uz mirkli bērni aizmirst par 
mūsdienu tehnoloģijām un atgriežas pie vecām labām vērtībām, proti – ragaviņām, slēpēm un slidām!
Ar skumjām noskatos vecos Padomu Laika Foto, kad katrs pie mājas kalniņš (liels vai mazs) ir bērnu pilns. No 
pusdienas laikam līdz pat vēlam vakaram tas dūca, kā bišu spiets. 
Tāpēc ar prieku vēroju dēla atsūtīto video, kurā viņš šļūc no kalniņa un purina egļu zarus! Tāds prieks par sniega 
dušu!
Ierosinu, vecāki, nezaudēsim šo brīnišķīgo ziemas tradīciju! Ļausim to baudīt mūsu bērniem, mazbērniem, 
mazmazbērniem – no paaudzes un paaudzi! Ļausim ziemai nepazust…..
Ik gadu ierosinu ne tikai saglabāt ziemas burvību, bet arī turēt sirdī vēl kādu svarīgu tradīciju - Latvijas 
dzimšanas dienas svinības!!! Latvija – mūsu dzimtene ir to pelnījusi! Nevis nopelt, bet godāt un mīlēt, jo 
Latvija esam mēs. Viss, kas notiek Latvijā ir mūsu spogulis!

2016.gada OKTOBRIS Nr.39 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv

BeBelv e-avīze iznāk reizi mēnesī

Augsim kopā 
sirsnīgi!

Informatīvais izdevums vecākiem

e-avīzee-avīze
VADĪTĀJAS SLEJA

Vadītāja Rita Stikāne

Apsveicu Jūs Latvijas dzimšanas dienā!
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SLIMNĪCA

POLICIJAS IECIRKNIS

METODIĶES ZIŅAS
OKTOBRIS AIZRITĒJA BĒRNIEM TĀDĀ CEĻOJUMA SAJŪTĀ. 
Nedēļā “Es Lapkritī”, bērni priecājās par rudens skaistumu, jo tāds tas tiešām bija. Ar ļoti skaistām koku 
lapām, bagātīgu zīļu un ābolu ražu. Visos bērnudārzos bija brīvi pieejami āboli - par ko Jūs paši parūpējāties, 
nesot tos uz bērnudārzu. Pateicoties vecāku atbalstam Purvciemā, tika pat spiestas veselīgas un svaigas augļu 
sulas.

Bērni vairākas nodarbības pavadīja ārā, pētot rudens pazīmes, meklējot lapas, kastaņas un citus rudens dabas 
materiālus. Dārziņos varēja vērot ļoti interesantus bērnu darbiņus: gan telpiskus rudens kokus, gan zvēriņus, 
lapu virtenes un puķes, kas veidoti no koku lapām.  Bērni centās iegaumēt koku nosaukumus un atpazīt to 
lapas, augļus un sēklas. Lielākie bebēni apguva koku nosaukumos burtiņus un centās skaitīt, mērīt un 
salīdzināt rudens veltes.

Nākošā nedēļa bija drošības nedēļa. Visā Bebē bērni rotaļu veidā iemācījās ļoti svarīgus noteikumus – un tie 
ir noteikumi, kā jāuzvedas uz ielas. Tika spēlētas tik dažādas luksoforu un mašīnu spēles. Bija jautri un 
pamācoši. Katrs mazais pats izveidoja savu luksoforiņu. Bija pat ēdamie luksofori. Bebēni apguva un 
atkārtoja trīs pamatkrāsas un attīstīja iemaņas atpazīt gaisa, ūdens un sauszemes transportu. Šī nedēļa mūs 
patīkami un izglītojoši ieveda nākošajā tēmā: Dodos ekskursijā, pārgājienā.

12.11. auklīte Pārdaugavā
Liene Purviņa

26.11. sporta skolotāja
Līga  Bindare

JUBILĀRI 

NOVEMBRĪ
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METODIĶES ZIŅAS
Kas tik nenotika šajā nedēļā. Lielākās grupas devās ekskursijās, savukārt vidējie un mazie rīkoja 
pārgājienus, piknikus.  Tērpjot atstarojošās vestītes, bērni devās ārpus bērnudārza teritorijas. Ziepniekkalna 
un Purvciema lielākās grupas devās uz Latvijas Leļļu teātri, savukārt, Pārdaugavas lielā grupiņa devās uz 
Latvijas Dzelzceļa muzeju. Došanos pāri gājēju pārejām varēja izbaudīt dzīvē uz ielas , ne tikai grupā rotaļu 
veidā. Iet kopā ar vecākiem, ir pavisam cita lieta, kas šķērsot ietvi grupā. Braukšana autobusā, jaunu 
interesantu faktu uzzināšana, kā arī emocijām bagātas bija šīs ekskursiju dienas. Purvciema vidējā grupiņa 
devās pārgājienā ap bērnudārzu. Tas bija tik aizraujoši. Katram bija ko pateikt. Kādam mamma strādā 
blakus ēkā, kādam pāri ielai ir “mājas”. Aizraujoši. Savukārt, Pārdaugavas vidējās grupas bērni devās nelielā 
pārgājienā, ar siltu tēju termosos, un rudens prieku baidīšanu: lapu mētāšanu un gāšanos lapu kaudzēs. 
Savukārt, Ziepniekkalna un Purvciema mazās grupas devās pārgājienā pa dārziņa telpām. Ar piknika 
organizēšanu zālē. Gardie piknika sieriņi un pašu gatavotās maizītes... mmm. Gardi un jautri!

Nedēļas laikā tikai pārrunātas tik dažādas lietas. Bērni dalījās pieredzē, kur bijuši paši ekskursijās ar 
vecākiem, kā arī ar lielu interesi vēroja, kā audzinātājas stāstīja par tālākiem ceļojumiem. Bērni ar lielu 
sajūsmu vēroja citu zemju bildes un klausījās interesantajos stāstos, pētīja pasaules karti.

Oktobri noslēdzām ar tēmu “Savvaļas zvēri”. Šī tēma ļoti viegli sasaistījās ar ekskursiju tēmu. Jo vērojot 
bildes, analizējot pasaules kartes, bērni apskatīja ar dzīvniekus. Tad nu šajā nedēļā audzinātājas varēja 
padziļināti jau apskatīt un iepazīstināt bērnus ar dažādiem eksotiskiem dzīvniekiem. Tik interesanti darbiņi 
rotāja bērnu garderobes : dažādas smieklīgas eksotisku zvēru maskas, plastilīna krokodili un kamieļi, no 
papīra izveidotas žirafītes; tik raiba un jautra bija bērnu ikdiena.

Sākoties novembrim trupinājām apgūt zināšanas par dzīvniekiem. Bērni turpināja attīstīt valodu, atdarinot 
dažādu zvēru valodiņu. Tikai šoreiz jau tika aplūkoti, izzināti lauku sētas dzīvnieki. Cik gan pasaulē ir 
daudz dzīvnieku, kurus jāprot atpazīt, saklausīt.. Caur didaktisko spēļu, �lmiņu, grāmatu un attēlu 
palīdzību, šīs divas nedēļas bērni attīstīja gan zināšanas, gan prasmes par dzīvniekiem. 
Pie mums ciemojās arī teātris “čigānmeita Ringla”. Ar košiem tērpiem un dažādām roku lellītēm. Bērni ar 
smaidiem vēroja aktierus.

Katra diena un nedēļa nes ko jaunu mūsu Bebēnu dzīvē. Tik raibi, izzinoši un draiski!  

www.bebe.lv bebe@bebe.lv



INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS AR VECĀKIEM 

Aicinām pieteikties individuālām tikšanās reizēm

kopā ar administrāciju un BeBe.lv personālu.

Pieteikt tikšanos Jūs varat rakstot uz bebe@bebe.lv

vai metodikis@bebe.lv . Pieteikumā pievienojiet

informāciju ar ko vēlaties tikties. Vai ar vadību,

ar metodiķi, ar audzinātājām, logopēdu, medmāsu,

vai kādu no nodarbību pedagogiem.

www.bebe.lv bebe@bebe.lv

NOVEMBRA mēneša pasākmi
Novembri turpināsim daudz patriotiskāk, jo nākošās nodarbību tēmas ir: Mārtiņdienas tradīcijas un 
mājputni; Mājas. Pie mums Latvijā; Kas dzīvo mežā?

Mīļie vecāki, sekojiet līdzi informācijai, jo bērni noteikti atzīmēs Latvijas dzimšanas dienu un tirgosies 
Mārtiņdienas tirdziņā. Protams, bez jūsu atbalsta un dalības tas nav tik jauki un mīļi. 
Kā arī novembrī pie mums ciemosies fotokompānija : Skolas foto, lai iemūžinātu mūsu mazos, mīļos un 
skaistos bebēnus!  

PAR FOTOGRĀFĒŠANOS: 
Katram bērnam (vecākam) tiks piešķirta 
pieeja internetā fotogrā�jām, kas tika 
uzņemtas.  Tur Jūs paši varēsiet izvēlēties, 
kuras bildes attīstīt un kādos veidos. Kā arī 
izvēlēties fonu fotogrā�jām. 
Ja divu nedēļu laikā nepasūta neko, bildes 
nemaz netiks attīstītas un vestas uz bd. 
 Kā arī būs iespēja apmaksāt bildes 
elektroniski, kas noteikti atvieglos ikdienu 
Jums un audzinātājām. 
 

SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM

TIKŠANĀS AR METODIĶI

Mūsu metodiķe Egija Posse – Apsīte ar prieku vienmēr

Jums izstāstīs par bērnudārza mācību prgrammu un

nodarbībām. Jūs varat viņai jautāt par sava bērna

izaugsmi, talantiem un attīstību. Egijai varat zvanīt,

tālr. 28444224. Sev interesējošās lietaas Jūs varat izrunāt

telefoniski, vai norunāt tikšanos klātienē!

SVARĪGI!

F OTOGRAFĒŠANĀS
NOTIKS:

9.novembris - Purvciems 9.00
10.novembris - Ziepniekkalns 9.00

11.novembris - Pārdaugava 9.00



PIEREDZES APMAIŅA CĒSĪS.
Mēs, BeBes dāmas, jeb jaukās audzinātājas un auklītes 
savienojam patīkamo ar lietderīgo. Skolotājdienas ietvaros, 
mēs devāmies ekskursijā uz Cēsīm.

Cēsīs mēs ciemojāmies  Zinoo Centrā, kur iepazinām 
zinātnes brīnumus,  un iepazināmies ar kolēģiem Cēsīs 5. PII. 
Paldies bērnudārza vadītājai Lienei Kazakai, ka viņa mūs tik 
jauki uzņēma, īpaši savā brīvdienā, sestdienā!

Cēsu 5 pii. Tiešām ir burvīgs bērnudārzs, un mums bija ko 
redzēt un paturēt prātā! Plašas, skaistas, tīras un 
labiekārtotas telpas. Bērniem radoša vide, kur attīstīt 
talantus. Var just un redzēt, ka personāls piedomā par to, lai 
bērni attīstītos un mācītos!
Protams, mēs pūriņā paņēmām līdzi daudz interesantas 
idejas.

Galvenās idejas:
Latvijas vēsturei un tradīcijām izveidot izstāde.
Eko stūrītis. Bērnudārzs ir ieguvis ‘’zaļo karogu’’ par ieviestu  
‘’zaļo’’ dzīvesveidu!
Burtu siena. Siena, kur katram burtam atbilstoši ir pielikts 
priekšmets.
Iekārtota skatuve kā mājiņa.

Pēc ciemošanās bērnudārzā devāmies uz Zinoo Centru. Paldies centra darbiniekiem par atsaucību un 
ekskursiju cauri Zinātnes centram!
Mūsu ekskursiju noslēdzām nobaudot virtuvi Cēsīs. Vakariņu laikā dalījāmies iespaidos par Cēsīsm, un 
salīdzinājām pieredzi Islandē un pieredzi Latvijā. Pieredzes un redzētais ir krasi atšķirīgs!

www.bebe.lv bebe@bebe.lv

IEPRIEKŠĒJĀ mēneša pasākumi

BĒRNUDĀRZS CĒSĪS

IZSTĀDE

MĒS :)

EKO STŪRĪTIS



OKTOBRA PASĀKUMI

Dziedam kopā ar Didzi Rijnieku Pārdaugavā
 Pie mums viesojās Didzis Rijnieks ar savu koncert pogrammu! Kā vienmēr, jautrais, dziedošais onkulis spēj 
bērnus iekustināt un izdancināt.. Koncertu ne tikai klausījāmies, bet tajā iesaistījāmies ar jautru 
piedziedāšanu, apliecinājām savas burtiņu un cipariņu zinībās, atraktivitāti un veiklību. Mums ļoti patīk šādi 
ciemiņi! Šajos īpašajos koncertos mācāmies prasmi klausīties , uzmanību noturēt un veidojam cieņas pamatus, 
lai apbrīnotu mākslinieku! 

Dziedam kopā ar Didzi Rijnieku Purvciemā
Kā jau katru gadu, arī šogad pie mums ciemojās iemīļotais dziedātājs un komponists Didzis Rijnieks. Bērni 
jau pie šī mākslinieka ir pieraduši, tāpēc droši dziedāja līdzi visām dziesmām un pats mākslinieks parādīja, kā 
izspēlēt aktierspēli dziesmā, iejūtoties dažādos tēlos. Bērni aktīvi darbojās, kustējās, dancoja, smaidīja, kas 
liecināja, ka viņiem viss patīk. Nezūdoša vērtība Didža Rijnieka koncertā ir dziesmiņa par autobusu. Bērni to, 
nu jau zin ļoti labi, tāpēc droši dziedāja līdzi. Un, kurš dārziņš ir pats labākais un mīļākais? To izdziedāja 
dziesmā ''Vismīļākais bērnudārzs ir BeBe.lv".

Septembra pašās beigās pie mums ieradās mākslinieks Didzis Rijnieks ar koncertiņu „Tas man patīk!” 
Mākslinieks iekustināja ikvienu lielo un mazo Bebes bērnu, liekot dejot un dziedāt līdzi. Laiks koncertā 
palidoja vēja spārniem pateicoties fantastiskai atmosfērai un mākslinieka - bērnu atraktivitātei. Gribam teikt 
Didža Rijnieka vārdiem: „Tas mums patika!”

Dziedam kopā ar Didzi Rijnieku 
Ziepniekkalnā
Tik aizraujošs!!! Gan bērniem, gan pieaugušajiem. 
Koncertiņš ir pārdomāts tā, lai bērni visās dziesmās varētu 
darboties līdzi un iejusties dažādos tēlos. Bērni bija lielā 
sajūsmā varēja kārtīgi izdancoties un izdziedāties līdzi. 
Super! 

M
KOPĀ AR DIDZI RIJNIEKU
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NPI IK KS
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Pikniks Purvciema bebēniem
Pikniks - bebēnu grupas bērni šogad izmēģināja kaut ko jaunu - devāmies, lai gan imitētā, tomēr foršā 
piknikā. Katram līdzi sava mugursoma, kurā audzinātāja, pa kluso, ielika kādu neiztrūkstošu lietu priekš 
piknika, un sava cepure - kepons. Kas par priekiem un smaidiem! Devāmies ciemos pie citām grupām, 
informējām, ka dodamies piknikā un, ko ņemsim līdzi, un noslēgums mums bija zālē, kur šķērsojām dažādus 
šķēršļus, kuri var būt piknikā. Un, kā tad nu nenoskaidrot to, kas katram somā.. Jā, jā, arī čipsi tur bija un visi 
laimīgi devāmies uz grupiņu, lai varētu pamieloties. Nākošajā gadā to noteikti atkārtosim!

Pikniks Purvciema BeBēm
Oktobra beigu nedēļā, kad laiks ārā nelutināja, Bebes 1 devās „pārgājienā” uz sporta zāli, kur, ļaujot vaļu 
iztēlei iejutās ceļotāju ādā. Spēlējām spēles, stāstījām stāstus, sēdējām ap pašu izveidotu ugunskuru un 
baudījām kopābūšanu. Kad spēles un 
jautrošanās mūzikas pavadījumā bija mūs 
nokausējušas mielojāmies ar pašu sarūpētām 
maizītēm. Vēlāk pēcpusdienā, kad saulīte 
pievārēja lietus mākonīšus devāmies laukā un 
sabildējām rudenīgas bildītes.

Pikniks Ziepniekkalna BeBēniem
Tā kā rudens atnāca tāds kā jau rudenim pieklājas, ar aukstumu un lietu, tad pikniku mēs taisījām iekšā, 
bērni sagatavoja desmaizītes paši, tas viņiem ļoti patika, kopīgi salikām pa šķīvīšiem dārzenīšus , uzdūrām uz 
koka iesmiņiem māršmelovus un devāmies uz savu improvizēto pikniku. Bērniem dikti patika, cik čakli visu 
sagatavoja, tik čakli arì visu notiesāja.

OKTOBRA PASĀKUMI
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OKTOBRA PASĀKUMI

CSP I0 ŅU LBA ĪL TE
Spociņu ballīte Pārdaugavas bebēniem
Lielā jautrībā nosvinējām Helovīnus! Bebes mošķīši "lidinājās" uz slotas, spēlēja "spoku" boulingu un viens 
otru pārvērta par mūmijām! Bet noslēgumā, kas var būt labāk par "baiso un spokaino" ballīti!?

Spociņu ballīte Pārdaugavas bebēm
Jau otro gadu Trijādības ielā 31. oktobrī norit spocīgi jautra ballīte. Tā ir diena, kad jokojamies uz nebēdu. 
Mēs ierodamies dārziņā ar sagatavotu Hellovīnu ballītei piemērotu apģērbu, mēs pārsteidzam viens otru ar 
jokiem un saldumiem. Šogad bērniem bija iespēja pamērcēt pirkstiņus " Raganas zupā", mācījāmies lidot uz 
"Raganas slotas", jautrojāmies mīļākajā helovīnu rotaļā " Es esmu - mūmija", kā arī uzspēlējām " 
Spociņ-bolu". Un protams, helovīnu ballītes noslēgumā dejas, dejas, dejas! Paldies vismīļākajiem un 
spocīgākajiem Trijādības BeBes audzēkņiem un vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu!

 

Spociņu ballīte Purvciema BeBēs
Oktobra pēdējo dienu, jeb Helovīnu sagaidot, ar dziesmas 
vārdiem „ ... bēniņos, kur tumšs kā peklē...” prātā skanot, tika 
darināti jocīgi- spocīgi pārsteigumiņi mazajiem Bebes 1 
saldumu vai joku tīkotājiem! Atliek vien minēt, kāda bija Bebes 
1 mošķīšu atbilde uz jautājumiem „Spociņu vai končiņu?!” / 
„Sikspārnīti vai ledenīti?!”



OKTOBRA PASĀKUMI
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KEK US RSIJA
Ekskursija uz „Latvijas leļļu teātri” Ziepniekkalnā
Saulainā rudens rītā ar lielo autobusu devāmies ceļā uz leļļu teātri. Pats ceļš jau bija liels piedzīvojums! Tad, 
kārtīgi apguvuši satiksmes noteikumus un drošību uz ceļa, devāmies pāri Barona ielai un Elizabetes ielai – 
cītīgi gaidot luksoforā atļauto gaismu. 
Bērni leļļu teātrī jutās kā pasakā – meitenes sajūsminājās par krāšņajām princešu lellēm, zēni, par to, kā tās 
tiek taisītas, iekustinātas. Gide interesanti izstāstīja par teātrī ikdienā notiekošo, izrādīja mazās leļļu 
darbnīcas, kā arī ļāva mums visiem iejusties leļļu teātra aktieru lomās.

Ekskursija uz ‘’Latvijas leļļu teātri’’ Purvciemā
28. oktobrī Bebes devās ekskursijā uz „Latvijas leļļu teātri”. Visu nedēļu grupā valdīja pacilāts noskaņojums, 
bija dzirdamas sarunas par gaidāmo piedzīvojumu un šī diena tik tiešām tāda arī bija. Kārtīgi pabrokastojuši 
nepacietīgi gaidījām autobusu, kur visi sasēdušies savos krēsliņos devāmies uz galamērķi. Pats brauciens 
bērnus sajūsmināja, vērojām pilsētvidi, transporta veidus, atkārtojām ceļu satiksmes noteikumus, vērojot 
šoferīti un gājējus darbībā. Nonākuši galamērķī monitoros aplūkojām Leļļu teātra izrādes fragmentiņus, un 
zālē pieejamo ekspozīciju. Gides pavadībā uzzinājām kā un kāpēc radušās pirmās lelles un leļļu teātris. Mums 
bija iespēja pavērot, kā top skatuves rekvizīti un kā strādā mākslinieki, kuri tos gatavo. Dodoties atpakaļ 
bijām patīkami noguruši un ļoti izsalkuši.
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Ekskursija Pārdaugavas BeBes grupā
"Latvijas Dzelzceļa muzejs" - kaukas un patīkamas atmiņas, emocijas guvām ekskursijas laikā. Šī daudziem 
grupas audzēkņiem bija 1. bērnudārza ekskursija. Ekskursija, kurā devāmies apciemot mūsu kaimiņu ēkas 
iemītniekus " Latvijas Dzelceļa muzeju". Doties ar kājām no punkta A uz B, pa lielo ielu- jau vien ir 
piedzīvojums. Bet iepazīties ar gidu, ieklausīties viņā un uztvert visu jauno informāciju mums ir pa spēkam! 
Bērniem ļoti patika ekskursijā piedzīvotais. Iespēja izpētīt mazos vilciena modelīšus, izskrieties, pārlūkot 
lielos vilciena vagonus tiešām bija iespaidīgi. Mēs noteikti dosimies vēl ekskursijās. Mums patīk jauni 
piedzīvojumi!!!

Ekskursija Purvciema mazākām BeBēm
Devāmies nelielā ekskursijā ārpus dārziņa 
teritorijas, apgūstot ceļu satiksmes noteikumus un 
drošību uz ielām. Uzvilkām atstarojošās vestes, 
turēdamies pie striķīša devāmies izlūkot tuvāko 
apkārtni un nostiprināt nodarbību laikā apgūtās 
zināšanas. Ekskursija visiem patika un uzvedāmies 
kārtīgi un disciplinēti.

Vecāku pēcpusdiena Purvciema bebukiem!
Oktobra otrajā nedēļā Bebuku grupā norisinājās pirmā vecāku pēcpusdiena. Vecāku sapulcē, audzinātājas 
ierosināja, aizsākt jaunu tradīciju - katru mēnesi organizēt vecāku pēcpusdienas. Pēcpusdienas ideja ir 
veicināt draudzīgu atmosfēru grupā. Šādā veidā uzskatāmi demonstrējot bērniem, ka dzīvojam pozitīvā 
sociālajā vidē, kurā vecāki uzticas audzinātājām, labi saprotas un komunicē arī ar citiem grupas bērnu 
vecākiem. Šis ir veids kā brīvākā atmosfērā vecāki - audzinātājas - bērni labāk iepazīst viens otru, visi kopā 
radot kaut ko grupai noderīgu. Šomēnes kopā izveidojām mūzikas instrumentus, jeb ''šeikerīšus'' , kas lieliski 
papildina grupas didaktisko materiālu. Bērni ar lielu sajūsmu un entuziasmu darbojās kopā ar vecākiem un 
''šeikerīšus'' izmanto rotaļās katru dienu! 
Liels prieks un paldies vecākiem par kuplo atbalstu un vēlmi iesaistīties grupas dzīvē. Domājam, ka šis ir 
lieliskas un jaukas, kopā būšanas, tradīcijas sākums



Magnuss - ļoti centīgs un 
akurāts nodarbībās, 
priecājamies par lielo 

centību.

Binnija, cītīgi strādā nodarbībās,cenšas 
darbiņu izdarīt līdz galam.

Iskanders- nekad nav jāskubina uz 
rotaļlietu kārtošanu,vienmēr to dara ar 

prieku!

Edijs - īsts glītrakstīšanas 
meistars!

Ieva, ļooooti zinātkāra, katru reizi uz 
nodarbību dodoties ir gaviles :"Cik forši, ka 
būs nodarbība, jeej!" Ļoti attapīga un ļoti 

rūpīgi izpilda praktiskos darbiņus. Uzslavas 
Ieviņai!

 Polīna, Gabriels, Kate Kristiāna.„Auklītes Santiņas labā roka” – Estere G.
un Artis.

„Kārtības uzraugs” – Roberts.
„Rakstām burtus, rakstām burtus” – So�ja 

Gabriela P., Simona, Marta.

Alekss, Arta, Madara Dārta - ar 
lielu centību veic visus uzdevumus.

Renāts un Tomass grupas kārtības 
uzturēšanā.

www.bebe.lv bebe@bebe.lv

TOP CENTĪGĀKAIS

Pārdaugavas BeBes grupa
( 5/6 gadi)

Evelīna neguļ diendusiņu.
Audzinātāja jautā: " Kāpēc šodien 

negulēji?"
Evelīna atbild: "Jo miega pelītei 

saplīsuši 2 riteņi".

Pārdaugavas BeBes grupa
( 5/6 gadi)

Betija paziņo: " Rīt uz dārziņu 
atnesīšu krāsojamās nāriņās, 

tētis darbā izklopēs" .

Pārdaugavas BeBes grupa
( 5/6 gadi)

Daniels no rīta atnākot uz 
bērnudārzu paziņo:

"Audzinātāj skaties, kāds man 
kvadrātains krekls" (domāts- 

rūtains).

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Auklīte Ļuba aicina bērnus 

kārtot rotaļlietas,bet šķiet,ka 
neviens to nav dzirdējis un 

grupā turpinās aktīva 
darbošanās. Matīss pilnīgā 

neizpratnē, attiecīgi žestikulējot 
saka: KAS NOTIEK??

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
(3/4 gadiņi)

 Audzinātāja ar Viesturu runā par lego 
Monster sēriju. Saku,ka man nepatīk tās 
"ķirbju galvas" uz ko Viesturs man jautā 
: vai tas ir pārāk biedējoši priekš tevis?

Ziepniekkalna BeBēnu 
grupiņa (2/3 gadiņi)

Madara, Ieva un Sāra sēž pie 
galda, meitenes pļāpā un 

Madara saka: "Uzmini, kas tas 
ir skolas diena?" Sāra atbild: 

"Sivēns!" Ieva iesaucas: 
"Vinnijs Pūks!"

Ziepniekkalna BeBēnu 
grupiņa (2/3 gadiņi)

Mūzikas nodarbībā bērni 
dzied par to kā brauc 

autobusā, skolotāja prasa: 
"Uz kuru pilsētu braucam?" 
Madara saka: "Uz kapsētu!"

Ziepniekkalns BeBes grupa 
(4/6 gadi)

Launaga laikā, ēdot biezpienu 
ar zemeņu mērci, Ronalds 
Martinam aizrautīgi jautā: 
”Atceries, senos laikos, kad 

man vēl nebija 6 gadi, un arī5 
ne, mums deva tādu 

biezpieniņu ar cukuriņu un 
krāsainām želejiņām?! Mmm!!

Purvciems BeBuku grupiņa
Launadziņā, bērni iekodušies 

cepumos un izmētājuši pa galdu. 
Gita sašutusi: ''Bērni, kas tas 

tāds? '' 
Dominiks G. priecīgi: 

''Cepums!”

Purvciems BeBuku grupiņa
Signe:'' Asnāt, podiņš pilns? ''
Asnāte, ar lielu nopūtu :'' Kā 

tad! '' 

Purvciems BeBes 2 grupiņa
Skolotāja stāsta un rāda attēlus 
par savvaļas dzīvniekiem. Rāda 
attēlu ar dzeloņcūku un jautā:" 
Kā sauc šo dzīvnieku?" Bērni 
korī atbild:"Ezis!" Skolotāja 
rāda attēlu ar lemingu un 

jautā:" Kā sauc šo dzīvnieku?" 
Bērni:" Vāvere!"

Purvciems BeBēnu grupiņa
( 2/3gadiņi)

 Artas teiciens: "Burkāni aug 
dārzeņos!". 

Purvciems BeBēnu grupiņa 
( 2/3gadiņi)

 Audzinātāja katru rītu 
nosauc, kuri bērni atnākuši, 

saka, ka kaut kad būs vēl 
jaunā meitene Sāra Klausen, 

uz ko Marta saka: "Es 
klausu!".

Purvciems BeBēnu grupiņa 
( 2/3gadiņi)

 Dienā, kad mums paredzēts 
pikniks, Eduardam līdzi ir 

mugursoma un auto, par auto 
viņš saka: "Auto likšu 

mugurā somā!".

Purvciems BeBēnu grupiņa 
( 2/3gadiņi)

Skatoties grāmatu, kurā ir arī 
cirvis, Eduards uz to norāda 

un saka: "Tas ir tuk - tuk 
sitamais!".

Purvciems BeBes 1 grupiņa 
( 4/6 gadi)

So�ja G.P. stāsta Laurai: „Zini, Laura, 
kad Tu vakar nebiji, Roberts mani visu 
laiku mīļoja un bučoja.” Laura : „Nu jā, 
Robertam ļoti patīk grupas meitenes!” 

So�ja G.P. : „Nē! Viņam patīku tikai es!”

Purvciems BeBes 1 grupiņa 
( 4/6 gadi)

Auklīte Santiņa ekskursijas laikā 
aplūkojot Leļļu muzeja „Zaķīti- Bomzīti”, 

sajūsmā iesaucas: „Tas nu gan stilīgs 
bomzis!”

Purvciems BeBes 1 grupiņa 
( 4/6 gadi)

Roberts jautā Laurai : "Kāpēc Tev 
priekšā piena zobi?" Laura: "Robert, 
kāpēc Tu domā, ka tie ir piena zobi?" 

Roberts: "Jo viņi ir gludi."

Purvciems BeBes 1 grupiņa
( 4/6 gadi)

BeBes1 devušies uz zāli piknikā. 
Laura jautā bērniem: „Kas 

nepieciešams, lai iekurinātu 
ugunskuru?” Estere Ā. : „Veci 

paklāji...”
Méneša Jok i



Čau- Čau- ČAU - mazie un lielie TALANTU SKOLAS DRAUGI!
Pavisam lieliem un radošiem soļiem esam iesākuši jauno mācību gadu. Talantu skola šajā mācību gadā lepojas 
ar saviem izcilajiem pedagogiem. Izturību visiem lielajos un mazajos darbos! 
Esam pārliecināti,  ka mazie talanti šajā mācību gadā spīdēs ļoti spoži. Lai mums un Jums radoša sadarbība :) 
Arī šajā mācību gadā, katru mēnesi īpaši uzslavēsim talantīos, čaklos un centīgos!

Talantu skola šajā mācību gadā būs uz jautras un skanīgas nots. Esam priecīgi par mūsu Vokālā 
ansambļa  pedagogu LAURU AUNIŅU!  Par  pirmajiem iespaidiem un aizvadītā mēneša 
veikumu lepojamies arī mēs.  Lauras pārdomas par oktobri: 
Sveiciens maniem dziedātājiem! Man šis rudens ir ļoti steidzīgs – tik pirms mirkļa mēs pirmo reizi 
iepazinām viens otru, bet nu jau esam kļuvuši par labiem draugiem, un viens otram varam uzticēties. Šajā 
mācību sezonā bērnu vokālais ansamblis izveidojies divās �liālēs – Pārdaugavā un Purvciemā. Nu jau sen 
pārdzīvots pimais biklums un nedrošība, un kopā gan skanīgi muzicējam, gan kaļam tuvākus un tālākus 
plānus, lai ne tikai pilnveidotu mūsu muzikālās spējas un varēšanu bērnudārza telpās, bet krātu prieredzi 
arī uz skatuvēm ārpus tām. Tuvākais piedzīvojums jau ir pie durvīm – dienu pēc Latvijas dzimšanas dienas, 19.novembrī, 
Pārdaugavas ansamblis piedzīvos savu pirmo publisko uzstāšanos šādā sastāvā. Mēs priecēsim klausītājus „Ģimeņu sestdienas” 
ietvaros Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centrā. Mūsu nelielā koncerta programma ir mūsu visu kopdarbs, jo 
Pārdaugavas vokālā ansambļa bērni ir ļoti atvērti, radoši, un cīnās par katru iespēju uzņemties līdera lomas gan skatuves 
priekšā, gan repertuāra izvēlē. Pirmajam koncertam par godu, esam tikuši arī pie skanīga nosaukuma – turpmāk mēs lepni 
nesīsim mūsu bērnudārza  un bērnu vokālā ansambļa „BeBe” vārdu, un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai mūsu ansambļa 
vārds izskanētu spoži uz lielākām un mazākām skatuvēm. 
Arī Purvciema bērnu vokālais ansamblis cītīgi darbojas, īpašs prieks, ka ansambli pārstāv ļoti muzikāli, centīgi un atsaucīgi 
bērni.

 Talantu skola vēl izturību un skaniģas balstiņas dziedātājiem!!!

www.bebe.lv bebe@bebe.lv

ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS

Oktobrī uzslavas par centīgu un veiksmīgu darbiņu Talantu skolā saņem:

BĒBĪŠU SKOLAS ČAKLĀKIE
OKTOBRĪ:
Zaļinieku ielas
• BēBīšu skoliņas uzslavas saņem: Anna ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
• BeBucīši 6.-12. mēn.: Aleksandrs ar mammīti
• BeBuki: 1.-2.g.: Ernests ar mammīti un So�ja ar mammīti

• Ieriķu ielā:
  Sintija Priedulāja un So�ja Pope
• Trijādības ielā:
  Binnija Blūzmane un Laura Niemiro
• Zaļenieku ielā:
  Roberts Sarbantovičs un Madara Šilkina

• Ieriķu ielā:
  Nikola Blūma
• Trijādības ielā:
  Roberta Herta Kārnupa
  un Karlīna Apsīte

• Ieriķu ielā:
Estere Āboltiņa
• Trijādības ielā:
Megija Marta Vasiļonoka
• Zaļenieku ielā:
Marta Treimane

• Ieriķu ielā:
  Artis Leščinskis
• Trijādības ielā:
  Anna Zabe un Daniels Gustavs Roze
• Zaļenieku ielā:
  Dita Pazāne
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INTERVIJA
Novembrī vēlamies Jūs iepazīstināt ar ļoti, mūsuprāt, harmonisks un radošu būtni! Esam pateicīgi, ka viņa atnāca pie mums un, ka 
viņa piekrita sevi pilnveidot BeBē. Viņa ienāk BeBē gan bērni, gan kolēģi smaida daudz vairāk! Viņa ar savu mīļumu un radošu 
iedvesmo katru. Tādu mēs viņu tagad redzam un tādu mēs viņu iepazinām – pedagogu Purvciema BeBes un Bebuku grupā – Lauru 
Strēli.
Pārsteidzoši ir tas, ka viņa strādā divās vecuma grupās, bet abās grupās vienlīdz labi! Lielākā grupā ir jūtama viņas 
profesionalitāte, bet mazajā bebuku grupiņā mīļums!

Cik ilgi  Tu strādā BeBē?
BeBē sāku strādāt salīdzinoši nesen, vien pāris mēnešus atpakaļ. Pašai gan grūti tam noticēt, jo sajūta, ka stipri ilgāk... BeBi, bērniņus 
un kolēģus ātri iemīl, noteikti tādēļ laiks lido... Līdz Universitātes absolvēšanai divus gadus strādāju Internātskolas PII, ko lieliski 
pratu apvienot ar klātienes studijām.

Tava Izglītība?
Šovasar ieguvu profesionālo bakalaura grādu izglītībā un pirmsskolas izglītības skolotāja profesionālo 
kvali�kāciju Liepājas Universitātē. 2012. gadā mācījos Portugālē -intensīvajā erasmums 
programmā „Play, Toys and Culture”, kur guvu iespaidus par citu valstu pirmsskolas izglītības 
sistēmu, gatavojām rotaļlietas un didaktiskos materiālus, kas ir neaizmirstama pieredze un zināšanu 
bagāža. 2009. gadā absolvēju Vaiņodes Mūzikas skolu, kur apguvu akordeona spēli, varbūt kādreiz 
vēl dzirdēsiet mani spēlējam...

Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
Domāju, ka lielākā izaugsme man vēl tikai priekšā... BeBe liek augt, būt kustībā, domāt un 
darīt. 

Kas Tev patīk savā darbā?
Bērni! Tieši viņu dēļ es esmu tur, kur esmu. Mums ir fantastiski bērniņi, kuri katru dienu spēj uzburt neaizmirstamu, atšķirīgu un 
pārsteigumu pilnu. Kā arī nevar nepieminēt Purvciema fantastisko kolektīvu, meitenes vienmēr uzklausa, atbalsta, dod padomu un 
neatsaka palīdzību. Vai tad vēl, ko vairāk var vēlēties?! 

Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?
Lielākais pārbaudījums man ir darbs ar diviem pilnīgi atšķirīgiem vecumiem- pašiem lielākajiem BeBēm un mazajiem silītes 
bērniņiem. Bet tā ir fantastiska sajūta, kad sveicina, sūta bučas un apskauj no divām grupiņām!!! 

Tavi īpašie talanti?
Nu jau piecus gadus par savu otru darbiņu saucu fotografēšanu. Tā man ir sirdij tuva nodarbošanās, kuru man ir iespēja attīstīt arī 
strādājot BeBē, jo varu iemūžināt ikdienu, smaidus, jautrību un pasākumus. 

Mīļākais bērnu vecums?
Katrā vecumā ir sava īpašā burvība, bet mīļākais vecums nu kļuvis tas, ar kuru strādāju – paši mazākie un lielie BeBes! 

Pastāsti par savu ģimeni?
Esam piecu cilvēku ģimene. Man ir fantastiski vecāki, kuru atbalstu jūtu ikdienas. Brālis- mans luteklis un māsa- mans paraugs! Ar 
pāris teikumiem laikam pietiks, lai saprastu, cik svarīga man ir ģimene un cik ļoti es viņus mīlu. 

Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Brīvajā laikā es fotogrāfēju, nodarbojos ar sportu. Man ļoti patīk pārtaisīt lietas, dot tām „otru elpu”.

Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Tuvākajā nākotnē vēlos iegūt Maģistra grādu Mūzikas terapijā. 

Tavs nepiepildīts sapnis? 
Es kā bērns dažkārt sapņoju daudz par daudz, bet paldies par atgādinājumu, man vēl tik daudz jāpiepilda!!! Šobrīd, lai paliek 
nepateikts... 

Atliek novēlēt Laurai – tā tik turpini! Un iedvesmo visus katru dienu!

Pateicības Vecākiem!
Purvciema BeBes saka paldies Leivika māsai par palīdzību ekskursijas laikā.–– ––



Jau vairākus gadus BeBe draudzējas ar Latvijā ražotu Eko 
termoveļu bērniem ThermoKid!
Iestājoties drēgnam laikam, katru vecāko nomāc jautājums 
‘’Kā ģērbties un kā apģērbt savu atvasīti? Lai nebūtu karsti 
un nebūtu auksti?’’
Vislabākais risinājums ir termoregulējošs apģērbs. Mēs 
audzinātājas īpaši to novērtējam, jo bērni nav saģērbti pārāk 
biezi, viņiem ir silti un viņi skrienot nesasvīst!
Esam novērojuši, ka bērni, kuri nēsā termoregulējošu 
apģērbu, slimo ļoti reti!
Termoregulācija ir mehānisms, kas atbild par optimālas 
temperatūras nodrošināšanu organisma svarīgo procesu 
darbībai, neatkarīgi no apkārtējās vides temperatūras 
svārstībām.
 

Ķermeņa t° nemainīgumu nodrošina organisma siltumrades 
un siltumatdeves intensitātes saskaņotība. 

Viens no svarīgākajiem un cilvēka ķermeni visbūtiskāk 
ietekmējošajiem mikroklimata faktoriem ir gaisa 
temperatūra, kuras izmaiņas būtiski ietekmē cilvēka 
ķermeņa temperatūru, tādējādi ietekmējot cilvēka 
organisma termoregulāciju. 

Pareiza apģērba izvēle ir ļoti būtisks faktors, kas nodrošina 
maksimālu komfortu apģērba valkātājam.

Termoveļa ir labāk
ais

       veselība
s draugs!

Termoveļa ir īstā dāvana 
Ziemassvētku Vecīša maisā.
To spēs novērtēt gan vecāki, gan bērni, 
jo bērni varēs baudīt ziemas priekus un 
pateicoties termoveļais neslimot!
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Visiem BeBe.lv klientiem
ir iespēja iegādāties
ThermoKid termoveļu

 tikai
par 32 EUR

www.thermokid.eu


