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Vadītājas sleja
Tāpat kā pagājušā gadā, arī šis mācību gads
iesākās bagātīgi! Patiešām raibs un zeltains
rudens ir BeBē! Dažādi, raibi pasākumi,
braucieni un konkursi! Un tas viss sniedz mums
pozitīvas emocijas. Neviltots prieks bērnos ir par
1.septembra svētkiem, acis laimes pilnas, kad tēti
un vectēvi kopīgi ar viņiem pavada pēcpusdienu, un
gaviles, svinot Latviskos rudens svētkus!!!
Sakām paldies vecākiem par piedalīšanos un atbalstu mūsu
atraktīvajām idejām!
Mēs darām visu iespējamo, lai bērnu ikdiena būtu laimīga! Lai, uzsākot
skolas gaitas un pabeidzot skolas gaitas, bērnudārzu viņi atcerētos ar
siltām atmiņām!
Īpaši bagātīgs šis rudens ir arī mums – pedagogiem, jo, pateicoties
Erasmus programmai, BeBes pedagogiem bija iespēja doties uz
Spāniju, uz Madridi, uz starptautisku skolu King’s College School.
Šajā skolā vērojām pedagogu darbu, metodes un pieeju dažādos vecuma
posmos. Tā bija vērtīga pieredze. Atbraucot uz Latviju, nekavējoties
dalījāmies pieredzē ar kolēģiem. Pateicoties šim braucienam, esam
radoši iedvesmotas, ir daudz unikālu ideju, kuras vēlamies attīstīt un
ieviest arī BeBē.
Tāpat kā zeltainās un sārtās lapas rudenī, novēlu visiem raibu šo mācību
gadu! Un lai šis raibums nes tikai pozitīvas emocijas gan mums, gan
mūsu bērniem!
Katrs jauns solis uz priekšu bērna attīstībā mums var nest pārbaudījumu,
taču mēs zinām un saprotam, ka jebkurš pārbaudījums nes pozitīvu
rezultātu. Esiet pacietīgi un iejūtīgi, veidojot savas atvasītes bērnību.
Darbiņš, kuru ieguldāt tagad, nesīs gardus augļus nākotnē! Visu, ko
darāt tagad, dariet ar prieku un mīlestību!
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1.setembris
LĪVA ZĀLĪTE
audzinātāja
Pārdaugava

16.septembris
KRISTA AKMEŅLAUKA
audzinātāja
Purvciems

12. oktobris
GATIS
mūsu darba rūķītis

30.septembris
ANDA LANDSMANE
audzinātāja un
Pētnieku Skolas
skolotāja
16. oktobris
DAINA
mūsu grāmatvede

Palaid mani, māmuliņa,
Brūklenīšu palasīt,
Lai es augu tik sarkana,
Cik sarkana brūklenīte.
Metodiķes ziņas

Seko
Seko jaunum
jaunumiem!
iem!

23.septembris
JURIS STIKĀNS
BeBes boss

www.bebe.lv
www.bebe.lv

30. oktobris
SIGNE BEĀTE PLĀCE
Purvciema filiāles
vecākais pedagogs

23. oktobris
SILGA STRAZDIŅA
dejošanas skolotāja

SVEICAM MŪSU AUDZINĀTĀJU
AR MAZĀS PRINCESĪTES EIMIJAS
PIEDZIMŠANU!
Tētim vēlam izturību, māmiņai - pacietību,
vecākai māsai, Megijai - gudru padomiņu,
bet pašai mazulītei - veselību!
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Metodiķes ziņas
Hei, hei jaunajā mācību gadā! Šis gads ir iesācies ļoti veiksmīgi un mierīgi. Ejot cauri
grupiņām, nu jau ir jūtams miers un dzirdama čalošana. Septembris parasti ir adaptācijas
mēnesis visiem - mazākajiem jāpierod pie jaunā un neierastā, savukārt, lielākajiem bērniem
atkal jāatceras par rīta apļiem, nodarbībām un pulciņiem. Katram Bebes apmeklētājam
jāpierod pie dārziņa noteikumiem un mācību procesa režīma. Un liels prieks redzēt un
dzirdēt no audzinātājām gandarījumu par paveikto septembrī. Mazajās grupiņās bērniņi jau
ir pieraduši pie jaunās vides un draugiem. Audzinātājas un auklītes ir kļuvušas par uzticības
personām mazajiem Bebes apmeklētājiem. Un tas ir pats brīnišķīgākais, ko vecāki var
vēlēties. Bērni dārziņā jūtas droši un priecīgi, kā arī bērni spēj koncentrēties nodarbībām un
ievēro disciplīnu, lai veidotu harmonisku vidi grupiņās. Nu varēsim kāpt zinību kalnā!
Paldies visiem vecākiem un bērniņiem par 1.septembra svētku sajūtas uzburšanu!
Audzinātājas bija ļoti priecīgas un pacilātas, saņemot tik daudz ziedu, daudz mīļu vārdu un
smaidu! Arī bērniem šī diena bija īpaši svinīga un jautra! Skaistākās drēbītes, ziedi, baloni,
grāmatiņas, mobilie poniji, Mikipeles apciemojums, milzu burbuļi, saldo riekstiņu gatavošana,
mazās dāvaniņas pie skapīšu durvīm, uzlīmītes un daudzi citi prieki, kas šo dienu padarīja tik
jautru un īpašu! Paldies mūsu super audzinātājām un auklītēm, kuras uzbūra šos svētkus!
Tāpat arī paldies par katra bērniņa samīļošanu un aprūpēšanu diendienā! Jūs esat mūsu Zelts!
Pirmā septembra svinības bija katrai grupiņai īpašas un ar savu akcentiņu! Un tāda bija arī
Tēvu pēcpusdiena!
Ziepniekkalnā bērni ielūdza savus mīļos tētus vai kādu citu īpašo vīrieti uz kino pēcpusdienu!
Ielūgumi, ieejas biļetes, popkorns un tētis pie sāna! Tik jautri un mīļi var svinēt svētkus.
Pārdaugavā mazākās grupas bērni kopā ar tētiem cepa picu maizītes. Kas par darbiņu un gardu
izēšanos pēc tam! Ņam! Smaržoja viss bērnudārzs. Savukārt, vidējās un lielākās grupas bērni
veda savus tētus kopīgā ekskursijā. Bebēni izvēlējās doties šogad uz Dzelzceļa muzeju, bet
Bebes grupas bērni veda savus īpašos vīriešus uz ugunsdzēsēju depo. Tik interesanti ir doties
kopā ar tēti uzzināt un ieraudzīt ko jaunu. Kopīgas atmiņas un pieredzes uzkrāšana.
Bebes paši mazākie apmeklētāji ir Purvciema Bebuki. Tur tēvu dienā tika veiktas svarīgākās
lietas - “stādīts” koks, būvēta “māja”... Radoši un mīļi mazie bebuki atzīmēja Tēvu
pēcpusdienu. Otra mazākā grupiņa kopā ar tētiem veica vīrišķīgu un izglītojošu darbiņu. Tika
urbts, kā arī veidota attīstošā spēle ar katra bērniņa pirmo burtu! Nu tik varēs izveidoto dēlīti
izmantot ikdienas darbībās. Bērni priecājās, ka varēja ar tētiem kopā darīt lietu, ko ikdienā
parasti neveic! Savukārt, vidējās grupiņas bērni kopā ar tētiem veica vairākus uzdevumus.
Vesela orientēšanās spēle ar dažādiem uzdevumiem un fotografēšanos bērnudārzā un
laukumiņā. Tēti iepazina tuvāk vidi, kurā uzturas bērns. Kopīgi selfiji, bižu pīšana un
kaklasaites sasiešana - kas par jautrību! Un īsta jautrība valdīja arī lielākās grupas Tēvu
pēcpusdienā. Bērni ielūdza savus īpašos vīriešus uz “klases” vakaru. Jautras spēles, dejas,
mēmais šovs, cienastiņš! Smejoties un platiem smaidiem bērni un tēti devās mājup pēc šīs
pēcpusdienas!
Septembrī bērni iepazina rudens tēmas – dārzeņus, sēnes. Iepazinās ar drošības instrukcijām
par pirmo palīdzību, rīkošanos ekstremālās situācijās, elektrodrošību un ugunsdrošību.
Vienkāršos teikumos audzinātājas pastāstīja bērniem svarīgāko par drošību un sevis
uzmanīšanu, ja atgadās kāda situācija, kas nav ierasta.
Paldies visiem vecākiem, kuri kopā ar bērniņiem veidoja rudens kompozīcijas. Kā katru gadu,
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Metodiķes ziņas
BeBes bērnudārzu rotāja daudz un dažādi mākslas darbi. Ar šo darbiņu jūs rosināt bērnus
radoši izpausties, veidojat iztēli un kopīgi pavadāt laiku. Jums būtu jādzird, ar kādu lepnumu
bērni stāsta viens otram par saviem darbiņiem un to, kā vecāki ir palīdzējuši to īstenot. Šis ir
liels ieguldījums Jūsu attiecībās un saticībā!
Oktobrī audzinātājas organizēs ekskursijas un pārgājienus. Lūdzu sekojiet informācijai kā tas
tiks īstenots! Katra grupiņa to organizēs savādāk.
Tāpat oktobra beigās (26.oktobrī) pie mums ciemosies Didzis Rijnieks ar koncertiņu “Kļūsim
draugi”.
Uz tikšanos, draugi! Lai mums saulains un priecīgs rudens!

MĀCĪBU TĒMAS UN PLĀNOTIE PASĀKUMI OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ!
16. – 20.
OKTOBRIS

Dodos ekskursijā, pārgājienā,
ceļojumā (pasaule, kontinenti)

23. – 27.
OKTOBRIS

Savvaļas dzīvnieki

24.
OKTOBRIS

D.Rijnieks “Būsim draugi”

30. – 3.
NOVEMBRIS

Kas dzīvo lauku sētā?
Drošība saskarsmē ar dzīvniekiem

Drošības nedēļa
( nestandarta situācijās)

6.- 10.
NOVEMBRIS

Kas dzīvo lauku sētā?
Mājputni Mārtiņdienas tradīcijas.

Mārtiņdienas tirdziņš

13. – 17.
NOVEMBRIS

Mājas. Pie mums Latvijā

Latvijas dzimšanas
dienas atzīmēšana.

21.
NOVEMBRIS

teātris “Pasaka par pelēko vilku”

27. – 01.
NOVEMBRIS

Kas dzīvo mežā?

Padarītie darbi un pirkumi vasarā
Pārdaugava:
Āra laukuma seguma nomaiņa,
Jaunas materiālās bāzes iegāde,
Jaunu trauku iegāde,
Saimniecības līdzekļu un preču
papildināšana.

Ziepniekkalns:
Āra laukuma uzlabošana,
Jaunas materiālās bāzes iegāde,
Garderobes sienu pārkrāsošana,
Jaunu trauku iegāde,
Saimniecības līdzekļu un preču papildināšana.

Plānotie darbi un pirkumi oktobrī, novembrī:
Pārdaugava:
Jaunu rotaļlietu iegāde,
Mēbeļu rekonstrukcija, atjaunošana un iegāde.

Seko jaunumiem!
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Ziepniekkalns:
Jaunu rotaļlietu iegāde,
Jaunu aizkaru iegāde.

BeBe.lv bērnudārzs

Ekskursija lielākajiem,
mazajiem pikniks

Purvciems:
Turpinās āra laukumu rekonstrukcija,
Jaunas materiālās bāzes iegāde,
Garderobes skapīšu remonts,
Sienu pārkrāsošana garderobē,
Jaunu trauku iegāde,
Saimniecības līdzekļu un preču papildināšana.
Purvciems:
Jaunu rotaļlietu iegāde,
Mēbeļu rekonstrukcija, atjaunošana un iegāde.
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Ja vēlaties aprunāties ar filiāles vecākajiem pedagogiem,
bet nevarat viņus sastapt filiālē, tad aicinām
Jūs rakstīt viņiem personīgu e-pasta vēstuli.
Purvciems
SIGNE BEĀTE PLĀCE
purvciems@bebe.lv

Pārdaugava
Madara Plinta
pardaugava@bebe.lv

Ziepniekkalns
Ieva Kaktiņa
ziepniekkalns@bebe.lv

Logopēda konsultācijas

LOGOPĒDS

Es esmu audiologopēde Anna!
Bērnībā es gribēju kļūt par ugunsdzēsēju, jo tieši šīs profesijas pārstāvji glābj un
palīdz cilvēkiem. Pabeidzot skolu, intereses, protams, mainījās, taču vēlme
palīdzēt cilvēkiem nemazinājās. Tā nu es kļuvu par ārstniecības personu logopēdu!
Esmu mācījusies Rīgas Stradiņa universitātē. Tur arī apguvu runas attīstīšanas un
pilnveidošanas prasmes.
Ar bērniem es strādāju kopš 2012.gada, taču kopīgu valodu ar mazajiem
rakariem spēju atrast jau bērnībā, auklējot māsu.
Savu darbu cenšos veikt, pielāgojoties bērna interesēm, raksturam un citām
personības īpatnībām!
Man ir pieredze mikrologopēdijā, pirmskolas logopēdijā, kā arī skolas
logopēdijā! Līdz ar to, zināšu kā sadraudzēties ar jebkura vecuma bērniņu!
Logopēdiskās nodarbības laikā tiek izmantoti dažādi materiāli un palīgierīces:
bilžu kartītes, bungas, dators, puzles, magnēti, ritma kociņi, augļu un dārzeņu
mulāžas, pirkstiņu lelles u.c.
Audiologopēde Anna
Tālr.nr.: 28364143
E- pasts: annalanna@tvnet.lv
Aicinām vecākus sazināties ar
logopēdi Annu, ja Jums ir radušies
jautājumi vai vēlme individuāli
tikties ar viņu un izrunāt sava
bērniņa runas problēmas.
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JAU SEPTEMBRĪ SAVU DARBIŅU CĪTĪGI
SĀKA PILDĪT MŪSU LOGOPĒDE ANNA.
Anna ir noklausījusies visu bērniņu no
3 gadu vecuma runu. Ar visiem bērnu
vecākiem,
kuru
bērniņiem
ir
problēmas ar runu vai valodiņu,
logopēde ir sazinājusies un nodevusi
informāciju!

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

CIENI AUDZINĀTĀJU!
Netraucē
dienas
nodarbību un
nekavē to

Esi piemērs savam bērnam:
Arī Tu cieni
audzinātāju,
auklīti un citus
grupas biedrus

Nerunā
rupjus
vārdus

Sasveicinies
ik reizi ar
pretimnācēju

Apsveic
audzinātāju
un auklīti
svētkos

Pasaki paldies
audzinātājai
un auklītei
par padarītu
darbu

Neskopojies
ar smaidu

Savu slikto
garastāvokli
atstāj ārpus
bērnudārza
teritorijas

Bērnudārza
durvis atveras
pl.7.30.

Nestaigā
grupā ar ielas
apaviem
Ievēro
klusumu
priekšnesumu
laikā

Respektē to, ka
katrs ir
kompetents
nozarē, kuru ir
studējis un kurā
strādā

Uzticība un
atklātība ir
zelts!

Saviesīgos
grupas
pasākumos Tu
arī esi
saposies
Ievēro
klusumu
priekšnesumu
laikā

Ļauj audzinātājai
sagatavoties
jaunai darba
dienai! Viņa to
dara Tava bērniņa
labā!

Respektē to, ka arī
audzinātājai ir sava
ģimene, viņai ir
tiesības doties mājās
pēc darba laika
beigām. Bērnudārza
durvis veras ciet
pl.19.00.

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Informējam, ka bērni vecumā no 5 – 7 gadiem nedrīkst kavēt
dienas nodarbības.
Sākot ar piecu gadu vecumu, nodarbības ir obligātas, un sākas
obligātā sagatavošana skolai! Lūdzam nodarbības nekavēt un laicīgi ierasties dārziņā!
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RUDENS BEBĒ SĀKĀS AR SVĒTKIEM!
1.septembrī bija ne tikai lielas svinības katrā bērnudārzā, bet arī norisinājās konkurss
‘’Miss Radošā’’. Konkursā piedalījās visas BeBes audzinātājas un auklītes.
Konkursa dalībnieces dalījās savās idejās par dāvanām bērniem mācību gadu uzsākot,
grupas dekorācijām un aktivitātēm pirmajā mācību gada dienā!
Konkursa dalībnieces vērtēja BeBe.lv Facebook sekotāji, bērnudārza metodiķe un
vadītāja.
Svētki patiešām bija grandiozi un, jāatzīst, ka idejas bija unikālas! Mūsu audzinātājas
tiešām ir radošas. Paldies visām par darbiņu!
Apkopojot rezultātus, uzvaru guva Ziepniekkalna BeBes grupas audzinātājas Ieva Sala,
Madara Plinta un auklīte Agita Lindenberga! Apsveicam!

Apsveicam!
ã
ss Rado š vasara 2 017
i
M

1.septembra uzvarētājas Ziepniekkalna BeBes grupas audzinātājas
Ieva Sala, Madara Plinta un
auklīte Agita Lindenberga!
Novēlam tā turpināt un lai radošais gars nepazūd!

Ieva Sala –

Madara Plin
ta –
Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

ga –
Agita Lindenber
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Miss Radošã vasara 2017
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Miss Radošã vasara 2017
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Miss Radošã vasara 2017
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Rudens BeBé:

PĀRDAUGAVAS BEBĒNI

Kad vasara savu darbiņu ir beigusi, klāt ir 1.septembris - Zinību diena!
Bebēni ar grāmatiņām, gladiolām un asterēm steidzas uz dārziņu. Sākas
jaunais mācību gads. Gads, pilns ar jaunām zināšanām, pārsteigumiem,
smiekliem un rotaļām ar draugiem! Lai mums visiem veicas šajā mācību
gadā!
Šogad kopā ar supertētiem devāmies uz dzelzceļa muzeju. Viesojāmies
veclaicīgajā stacijā, klausījāmies vilcienu skaņas, redzējām dažādus vilciena
modeļus un pats interesantākais protams bija tas, ka varēja ne tikai
skatīties, bet arī iekāpt vilcienos!

PĀRDAUGAVAS BEBE
Zinību dienu Pārdaugavas Bebes pavadīja, priecīgi gatavojot vafelīšu zīmulīšus un smaidīgi bildējoties
Zinību dienas fotosesijā. Šī diena noteikti ar spilgtiem iespaidiem paliks bebes atmiņā, tik daudz
pozitīvu emociju!
Septembris mums ir īpaši bagāts emociju mēnesis, jo uzreiz pēc Zinību dienas svinam un lutinām mūsu
mīļos, gādīgos un stipros Tēvus! Šogad devāmies uz ugunsdzēsēju depo, lai kopā ar tēviem iejustos
ugunsdzēsēju “ādā”! Paldies par jauko uzņemšanu ugunsdzēsēju depo darbiniekiem Akmeņu ielā 15.
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PĀRDAUGAVAS BEBUKI
Šogad bebuki kopīgi ielidoja zinību dienā, šī diena bija īpaša ne tikai kā 1. septembris, bet gan arī kā
"Pasaki vācelītes diena", tāpēc katrs mazais uz bērnudārzu nāca ar savu vismīļāko grāmatiņu. Šīs
grāmatiņas mēs kopīgi apmīļojām izšķirstījām, palasījām un pastāstījām viens otram kāpēc tieši šī
grāmatiņa ir vismīļākā. Septembris ir vel kāda ļoti īpaša diena, mūsu mīļajiem tētiem. Par godu šai
dienai mums bija picu ballīte. Paši griezām un gatavojām visgardākās picmaizītes, tā ka smaržoja viss
bērnudārz. Nekas nav foršāks, kā pavadīt laiku kopā ar savu tēti.
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PURVCIEMA BEBUKI
1. septembris – Zinību dienu nosvinējām ļoti aktīvi un pozitīvi, kopā dziedot dziesmiņas un dejojot
13. septembris. Tēvu diena – mūsu tēti visatsaucīgākie! Šajā svētku dienā mēs mēģinājām īstenot
katra vīrieša 3 galvenos dzīves mērķus: iestādīt koku, uzbūvēt māju un izaudzināt meitiņu vai dēliņu.
Mums viss ir izdevies!

PURVCIEMA BEBĒNI
Esam uzsākuši jauno mācību gadu. Mums tie bija svētki kopā ar Minniju. Gājām rotaļās, dziedājām,
bērni tika pie zīmējumiem gan uz rociņām, gan sejiņām. Bērni bija gan Betmeni, Minjoni, Tauteņi un
Bizbizmārītes.
1.septembra svētkus noslēdzām ar burbuļu pūšanu. Bērni bija sajūsmā! Bija prieks radīt svētkus
mazajiem.
12.septembrī svinējām Tēvu dienu. Tēti mums bija kuplā skaitā. Bērni bija paši gatavojuši mīļajiem
tētiem šlipsītes un balviņas par labi padarītu darbu. Jo kopā ar bērniem tēti urba, krāsoja, veidoja
dēlīšus, ar kuriem varam darboties nodarbībās un brīvajā laikā.
Paldies Tētiem par šiem svētkiem un kopā būšanas prieku!
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PURVCIEMA BEBES
Zinību dienas svinības
Lai gan vasaras beigas un rudens sākumu ierasti pavada mazliet skumja noskaņa, mēs BeBē, pavadot
vasaru un sagaidot rudeni, neskumām ne grama, tieši pretēji – priecājāmies cik spēka! Un priecāties
mēs pieprotam lieliski! Kopā ar mūsu brīnišķīgo viesi Mikipeli Minniju jautri devāmies rotaļās,
sajūsmināti vērojām burbuļu šovu un azartiski ļāvāmies mākslai, proti, ļāvām sevi apgleznot! Prieks
bērnu acīs un smaidi bērnu sejās neapdzisa ne mirkli visas dienas garumā! Un tas nekas, ka kādam
bebēnam vējš no rokām izrāva balonu - tas aizlaidās projām ar vēlējumu, lai arī viss atlikušais mācību
gads ir tik pat košs un priekpilns kā aizvadītās svinības!
Pasaku vācelītes diena
Visiem zināmais un tik ļoti mīļais Aspazijas dzejolis vēsta, ka pasaciņa ierodas jādama mazā, sirmā
kumeliņā, taču BeBē pasaciņa ierodas mazas, mīļas bērna rokas nestā grāmatiņā. Cik gan neizsakāms
ir prieks, redzot, ka mūsu mazajam bebēnam grāmatiņa ir vērtība! Ar prieku ne tikai iegādāta, bet arī
no vāka līdz vākam izlasīta, un vēl reizi pārlasīta! Un šogad esošajam dārgumu pulkam mūsu grāmatu
plauktā piepulcējušās daudzas lieliskas grāmatiņas - katra ar savu pamācību, katra ar savu burvību,
katra ar savu vērtību! Paldies visiem bebēniem un viņu vecākiem par dalību Pasaku vācelītes dienā!

Izstāde “Rudens māksla BeBē”

Rudu – rudu – rudenīt, ko Tu vedi
vezumā? BeBes rudentiņš bagāts vīrs
vienmēr ved pilnu vezumu košām,
interesantām un lieliskām rudens
velšu kompozīcijām! Šis gads nebija
nekāds izņēmums! Un, lai kā arī
katru gadu gribētos domāt, ka viss,
ko no rudens veltēm var izgatavot,
jau sen ir gatavots un redzēts, katru
gadu kompozīciju klāstā parādās, kas
jauns un neredzēts… Izdomai tik
tiešām nav nekādu robežu! Paldies
mazajām un lielajām, radošajām un
čaklajām rociņām par katru rudenīgo
kompozīciju, kas uz mirkli ienesa
mūsu grupiņā īstu rudens sajūtu!
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Tēvu pēcpusdiena
Kas ir tas, ko Jūs no saviem bērnudārza un skolas gadiem atceraties vislabāk? Mūsuprāt, vislabāk
atmiņā palikuši tieši kopīgi pasākumi – svētku koncertiņi un klases vakari! Tieši tāpēc šogad sarīkojām
mūsu tētiem un īpašajiem vīriešiem BEBES TĒTU GRUPAS VAKARU, kurā kopīgās aktivitātēs un spēlēs
ļāvām atcerēties nebēdnības pilno bērnību! Mēmais šovs, muzikālie krēsli, tētu kārtis un vēl... mūsu
tētiem un īpašajiem vīriešiem viss pa spēkam! Ar kādu apbrīnu un lepnumu uz viņiem lūkojās mazie
bebēni… Tas tik bija viens fantastisks pasākums! Paldies mūsu tētiem un īpašajiem vīriešiem par katru
smaidu, katru smieklu, katru pozitīvo emociju, ko piedzīvojām šajā vakarā! Viņi bija lieliski!

PURVCIEMA BEBES 2
Zinību diena
Zinību dienas rītu iesākām ar sasveicināšanos un laba vēlējumiem visiem Jaunajā mācību gadā.
Pateicām viens otram paldies par atnesto grāmatiņu "Pasaku vācelītes nedēļa" ietvaros. Un kas tad
tur? Pie durvīm stāv Mikipele, kura aicina bērnus nosvinēt Zinību dienu. Šī gada Zinību dienu var dēvēt
par Burbuļdienu, jo tajā pūtām tik daudz burbuļu, un kādi prieki bija bērniem... Katrs gribēja burbuli
pārplēst un savas ovācijas nevarēja noslēpt, kad tas ar šļakatām pārsprāga uz bērnu degungaliem!!!
Vēl Mikipele bija parūpējusies par pārsteigumu katram bērnam - zīmējumu uz rociņas. Tad nu bērni
varēja izvēlēties, ko katra sirsniņa vēlas, un audzinātājas īstenoja viņu vēlmes. Tik žēl, ka uz
pusdienām, mazgājot rokas, zīmējums pazuda. Bet nekas, pēcpusdienā pūstie burbuļi raizes aizdzina.
Zinību diena pagāja uz jautras nots, vēl vakarā bērni priecīgi stāstīja par piedzīvoto.
Tēvu pēcpusdiena
Cik feina Tēvu pēcpusdiena! Tā patika visiem, gan lieliem, gan maziem. Un prieks par
tētiem/opjiem/onkuļiem, kuri nekautrējās un jutās droši, pildot mūsu piedāvātos uzdevumus. Šogad
visu vajadzēja fotografēt un sūtīt mammām kā atskaiti - jāatrod vislielākais Bebes logo un pie tā
jāuztaisa trīs selfiji dažādās mīmikās; Bebes teritorijā jāatrod un jāizskaita paslēptie Bebes logo; smilšu
kastē jāizcep 3 dažādas smilšu kūkas; trenējot pirkstiņus, jāsaver krellītes; tētiem savām meitām
jāuzpin bize, bet saviem dēliem jāsasien kaklasaite; jāizlozē situācija no bērnu dārza ikdienas un tā
jāattēlo fotogrāfijā. Un kas gan var būt garšīgāks par sava bērna cepto karstmaizīti un vēl citiem
atnestiem gardumiem? Paldies visiem, kuri ieradās!!!
Rudens māksla Bebē
Ar katru gadu izdoma rudens kompozīcijām tikai aug. Prieks, ka vecāki iesaistās. Jo tieši bērni ir tie, kas
lepojas par saviem paveiktajiem darbiņiem. Viņiem daudz nozīmē pateikt saviem draugiem, ka tieši
Tas ir viņu darbiņš un, ka To viņš taisīja kopā ar savu mammu vai tēti. Lai netrūkst ideju nākamajām
izstādēm!
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ZIEPNIEKKALNS BEBES
1. septembris lielajā grupiņā iesākās ļoti radoši - bērni taisīja - zīļukus, kausējot šokolādi un mērcējot
tajā cepumus "riekstiņi". Tika veidoti diplomiņi vecākiem ar savu rokas nospiedumu kā zīli. Un,
protams, lai arī viss mācību gads būtu tikpat interesants un radošs, teicām viens otram novēlējumus,
jaunajam mācību gadam sākoties!

Tētu pēcpusdiena šogad mums bija īpaši jauka un interesanta. Gan lielās, gan mazās grupiņas bērni
iejutās aktieru lomā un veidoja īsfilmiņu par saviem tētiem. Ieeja uz Īpašo tētu pēcpusdienas kino
seansu notika tikai ar ielūgumiem, tāpēc, tos uzrādot, pretī tika izsniegtas ieejas biļetes - īpašas
aproces gan tētiem, gan bērniem. Un, protams, kā tad kino bez popkorna, arī tas mums bija! Pēc filmas
tētiem bija dažādas atjautības aktivitātes, piemēram, pārbaudījām tētu zināšanas par bērnudārzu, kā
arī aicinājām piedalīties konkursā - par interesantāko frizūru savām meitiņām. Paldies visiem tētiem
un opīšiem par piedalīšanos!

ZIEPNIEKKALNA BEBĒNI
Svinīgi saposušies, ar krāšņiem rudens ziediem un mīļo grāmatiņu padusē, mazie ķipari droši iesoļoja
grupā. Kopīgi svinējām Zinību dienu svētku rīta aplītī, aplūkojām bērnu atnestās grāmatiņas un
veidojām izstādi. Katrs mazais tika pie smaidīgās uzlīmes, lai arī viss mācību gads būtu tik pat smaidīgs
un feins kā Zinību diena!
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Pieredzes apmaiņas brauciens
Spānijā, Madridē, King’s College School!
5. oktobrī BeBes audzinātājām, pateicoties Erasmu pieredzes apmaiņas
programmai un Egijas Posses – Apsītes izstrādātajam projektam, un
BeBes atbalstam, bija iespēja doties uz Madridi, King’s College School!
Esmu patiesi iepriecināta, ka Latvijā strādājošiem pedagogiem ir iespēja
aizbraukt ārpus valsts robežām un vērot, kā citās valstīs tiek organizēts darbs.
Ar kādām metodēm strādā citās valstīs, kādi ir nodarbību materiāli un
inventārs. Tas viss, pateicoties Erasmus programmai.
Projektu programmai iesniedza mūsu metodiķe Egija Posse – Apsīte. Viņa ieguldīja ļoti lielu darbu, un mums
visiem BeBē ir jāpasakās viņai par to. Jo rezultāts, ko ieguvām ir ļoti liels. Egiju atbalstīja Talantu Skolas
vadītāja Iveta Pēkmane, Purvciema filiāles vecākais pedagogs Signe Beāte Plāce, pedagogs Olga Zamberga
un Krista Akmeņlauka.
Diemžēl, finansējumu piešķīra tikai diviem cilvēkiem. Līdz ar to uz Madridi devās Iveta un Egija. Pateicoties
BeBes finansējumam, uz Madridi devos arī es, jo man bija ļoti būtiski redzēt bērnudārza vidi, materiālo bāzi un
radošas idejas! Redzēt dažādus risinājumus ikdienas dzīvei bērnudārzā – dienas režīms, materiālā bāze,
mēbeles, grupu iekārtojums, ēdamzonas iekārtojums, guļamzonas iekārtojums, ārā un pastaigu laukumi.
Jau sākotnēji zināju, ka brauciens būs tā vērts, jo dosimies uz elitāru skolu, ne parastu pilsētas skolu! Jāatzīst,
ka saskatīju krasas atšķirības ar Latvijā pieņemto bērnudārza sistēmu. Līdzi paņēmu pilnu bagāžu ar idejām!
Sākotnēji atšķirība ir tajā, ka Spānijā nav tāds apzīmējums kā bērnudārzs. Jebkas un jebkādā vecumā ir Skola.
Iespējams, ka tā ir ļoti nozīmīga nianse! Jo bērni un vecāki jau sākotnēji, jau no bērniņa divu gadu vecuma
saprot, ka dodas mācīties.
Mācības bērniem notiek nemitīgi, ik pēc 40 minūtēm. Taču liela priekšrocība bērniem Spānijā ir tā, ka ik pēc 40
minūtēm bērni var iet ārā. Un to viņi dara katru dienu un cauru gadu, jo klimata apstākļi Spānijā bērnu pastaigas
neierobežo! Dažkārt nodarbības notiek ārā! Arī rotaļu laukumi ir pielāgoti nodarbībām ārā!
Daudz vairāk atliek laika mācībām, jo bērni neguļ pusdienas laiku. 1h pusdienas diendusai ir veltīta tikai
bērniem līdz 3 gadu vecumam.
Būtiska nianse ir arī tā, ka bērni dara visu paši. Vienalga, cik ilgu laiku aizņems pašam nomazgāt rokas, apmeklēt
labierīcības vai sakārtot rotaļlietas. Bērns dara to pats, arī divu gadu vecumā. Audzinātājas nemazgā bērna
rokas, nepalīdz pārģērbties vai kārtot rotaļlietas. Audzinātājas tikai sniedz norādes, bet dara bērni visu paši. Un
patiesi – bērni to spēj!!! Nesastapām nevienu bērnu, kurš staigātu autiņbiksītēs – šķiet, būtiska nianse!
Iespaidoja arī grupu noteikumi. Tās nebija norādes ar vārdiem NE, bet gan aicinājums, cik laimīgi visi būs, ja
bērns darītu tā vai tā!
Bērni ir vienoti, draudzīgi un viens otru atbalsta!
Viedoklī dalījās Vadītāja Rita

Pieredze Erasmus+ projektā sākās ar pirmā semināra apmeklējumu, ko rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Pēc tam tika meklēti partneri, draugi kādā Eiropas valstī un sākts rakstīt pats projekts. Pavisam nejauši,
tiekoties ar King’s College School pārstāvjiem pie mums BeBelv, iejautājāmies vai viņi nevēlas mūs uzņemt pie
sevis kādā no savām skolām. Un viņi deva zaļo gaismu. Tika ātri uzzināta informācija no Spānijas King’s College
School un rakstīts projekts, lai to pabeigtu laikus. Projekta tēma: Britu izglītības mācību metožu un paņēmienu
izpēte, iespējamā iekļaušana Bebe.lv izglītības programmā. Projekts veiksmīgi saņēma Erasmus+
apstiprinājumu un finansējumu, lai divi BeBe.lv darbinieki varētu doties ciemos uz Spāniju.
5. oktobrī sēdāmies lidmašīnā, lai dotos uz Spāniju ciemos pie mūsu kolēģiem. Ceļojumā devās vadītāja Rita,
projekta autore metodiķe Egija un talantu skolas vadītāja Iveta. Ar lielu nepacietību gaidījām došanos uz viņu
skolu un bērnudārzu. Pirmajā dienā mums bija tikšanās ar skolas direktoru Nigel Fossey no King’s College
School, La Moraleja un bērnudārza direktori Kirsty Sharp no King’s Infant School, Chamartín. Uzzinājām daudz
par skolas vīziju, mērķi, dibinātāju un citus svarīgus faktus. Kā arī pašas stāstījām par BeBe.lv bērnudārzu.
Spānijas kolēģiem un viņu iestādēm pasniedzām latviešu tautas pasakas un Margaritas Stārastes pasakas angļu
valodā, kā arī aizvedām dažus suvenīrus no Bebe.lv bērnudārza.
Jau nākošajā dienā devāmies uz King’s College School, La Moraleja, kas ir ļoti liela skola kopā ar bērnudārziņu.
Mūs uzņēma ļoti atsaucīgi, laipni. Izrādīja visu lielo skolu, pastāstīja konkrētāk tieši par šo filiāli. Bija sagatavots
dienas plāns, ko cītīgi arī pildījām. Bijām grupiņās pie visu vecumu bērniem. Redzējām ļoti daudz, ieguvām ļoti
daudz informācijas, paņēmienus un metodes. Skola ir internacionāla un visā skolā kopā izglītību iegūst 45
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valstu bērni. Tur mācās arī latviešu puisis Pauls, kurš arī bija ieradies ar mums
sasveicināties un pastāstīt vairāk par skolu. Diena bija ļoti informācijas un
jaunu lietu bagāta.
Sekoja brīvdienas, kuras izmantojām, lai apskatītu Madrides skaistākās vietas.
Taču pirmdien jau atkal devāmies gūt jaunu pieredzi. Šoreiz tā bija otrā skola
jeb bērnudārzs King’s Infant School, Chamartín. Mazāka un vairāk atgādināja
bērudārzu. Šī bija iestāde, kas vairāk līdzinājās mūsu priekštatam par
bērnudārzu. Arī šajā dienā guvām daudz atziņu, ideju un foto attēlu, ko
prezentēt mūsu BeBes kolēģītēm.
Erasmus+ deva mums lielisku iespēju uzzināt, ieraudzīt jaunas idejas un
salīdzināt mūsu izglītības sistēmu, un šī ciemošanās noteikti nebūs pēdējā. Jo
palika neatbildēts jautājums kā Latvijas laika apstākļos un daudzajos
normatīvos, ko uzliek valsts, mēs varētu iekļaut Britu izglītības pamatidejas.
Pārdomu ir ļoti daudz un ideju ir ļoti daudz! Tādēļ pēc iespējas ātrāk meklēsim
iespēju doties ciemos uz King’s College School Latvijā. Vēlamies redzēt, kā šis
bērnudārzs, ko redzējām Spānijā, spēj ieviest šīs metodes Latvijā. Pavisam noteikti varam teikt, ka šis ceļojums
un gūtā pieredze tiks izmantota arī BeBe.lv bērnudārza ikdienā.
Tikai ir daudz būtisku jautājumu, kas noteikti ir ļoti rūpīgi jāpārdomā. Vai mēs esam tam gatavi? Vai vecāki tam
ir gatavi, kā arī paši bērni? Jo pie mums noteikti bērni tiek vairāk apčubināti un lutināti.
Viedoklī dalījās BeBe.lv metodiķis, vadītāja Egija Posse - Apsīte

Pašā rudens drēgnumā BeBes komanda - šoreiz Rita, Egija un Iveta - dodas uz saulaino Spāniju, lai gūtu
neaizmirstamus iespaidus un pieredzi izglītības jautājumos. Esam patiešām lepnas, par iespēju doties
pieredzes apmaiņas braucienā - "Erasmus+" programmas ietvaros.
Uz Madridi devāmies jau ceturtdien, lai vakarā dotos uz pirmo neformālo tikšanos ar mūsu programmā izvēlēto
izglītības iestāžu pārstāvjiem. Pirmais iespaids, uzņemšana radīja sajūtas, jā - mūs te gaida, redzēsim un
dzirdēsim daudz. Jāpiebilst, ka programmas ietvaros devāmies uz starptautisko skolu tīklu "King's College
School" divām Spānijas izglītības iestādēm. Skolās tiek pārstāvētas 42 vai vairāk tautību bērni, kuriem visiem
tiek piedāvāta Britu izglītības sistēma un specifika.
Piektdienas rīts - dodamies uz pirmo skolu "King's College School", La Moraleja. Tiekam viesmīlīgi uzņemtas un
iepazīstinātas ar dienas programmu, skolas telpām un ikdienu. Dienas gaitu pavadām katra savā klasē, lai
vērotu nodarbības, dienas kārtību. Lieliska iespēja pārrunāt visu redzēto ar skolotājiem un viņu asistentiem.
Pārsteigums - bērni disciplinēti, tiek aizrādīts par cieņas neizrādīšanu pret skolotāju. Nodarbības sadalītas
periodos. Tikai mazākajiem bērniņiem 2-3 gadus jaunajiem, periodi atšķiras, uzdevumi vieglāki, bet dienas gaita
nemainīga. Skolotāji daudz strādā individuāli, kamēr pārējie tiek sadalīti grupās, lai veiktu citus dienas
uzdevumus un mērķus. Kā lielu plusu šai iestādei uzskatām labvēlīgos laika apstākļus, jo pēc katra mācību
perioda bērni iet pārtraukumā, lai izskrietos un iztrakotos rotaļu laukumiņā. Mūsu novērojums - sistēma ir
savādāka, bet bērnu spējas un zināšanas pielīdzināmas mūsu bērnu līmenim. Gribam teikt, ka mūsu bērniem ir
plašāks tēmu izzināšanas loks. Visiem bērniem šajā iestādē diena noslēgums ir plkst. 16.00. Pēc šīs aizraujošās
dienas tiekamies ar skolu direktoru, lai dalītos pieredzē un iegūtajā.
Pirmdienas rīts - dodamies uz bērnudārzu " King’s Infant School". Tikšanās ar iestādes vadītāju, iepazīstamies ar
telpām un pedagogiem. Spānijā sākusies "ziema", tāpēc skolas vadītāja jau no agra rīta ir strikta pret vecākiem,
kuri nav ievērojuši, ka šodien skolā jāierodas "ziemas" formās (skolas forma - krekliņš garām piedurknēm, atliek
pieminēt, ka dienas laikā termometra stabiņš "uzkāpj" līdz +30 ). Skolas noteikumi strikti jāievēro.
Arī šajā skolā tiekam ievirzītas katra savā mācību telpā, lai dienas gaitā mainītos un pārrunātu redzēto katra no
sava skatu punkta. Mācību process arī sadalīts periodos, bet paralēli bērni nodarbību laikā maina telpas un
skolotājas. Klasē 27 bērni, bet ik pa brīdim tiek sadalīti. Tēmas apgūšana gluži kā mums - burts, skaņa, skaitļi.
Lielu uzsvaru liek uz patstāvību. Ļoti daudz bērnu visu dara paši, nekas netiek pateikts priekšā, pat durvis, kuras
bērniņš nemāk atvērt- ir jāiemācās pašam to izdarīt. Strikti un disciplinēti, jāpiebilst, ka šī ir elitāra izglītības
iestāde, bet bērniem netiek dotas nekādas " atlaides". Mēs esam daudz un dažādi, bet vienoti!
Mūsu iespaidi, neapšaubāmi ir liels ieguvums. Esam pārrunājušas visu redzēto un dzirdēto, lai iegūtos iespaidus
attīstītu arī mūsu iestādē. Protams, nevaram pielāgot mācību procesu mūsu sistēmai, nevaram pielāgot mācību
pārtraukumus, kur bērniem tiek dotas brīva vaļa saules apspīdētā pagalmā, taču varam dot patstāvību, cieņu un
mīlestību pret savu iestādi. Ļoti gribam uzsvērt, ka esam iespaidiem bagātas un idejām piepildītas!
PALDIES PAR DOTO IESPĒJU!!!
Viedoklī dalījās Iveta Pēkmane
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TOP CENTĪGĀKAIS
Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Šomēnes īpaši jāuzteic Daniela,
vienmēr pati piesakās palīdzēt kā
audzinātājai, tā auklītei.

Marta Bariņa ir manāmi izaugusi, ja
kādreiz ir bijusi grupas spītniece, tad
šobrīd viena no prātīgākajām un
centīgākajām bebēnītēm.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Mēneša centīgākais - Džonatans cītīgi un rūpīgi veic nodarbību
darbiņus.

Reičela, aktīva rīta aplītī un
nodarbībās, vienmēr ar prieku palīdz
audzinātājām un auklītei sakārtot
rotaļlietas.

Purvciems BeBes
1 grupiņa

Purvciems
BeBes 2 grupiņa
Vanesa - mēneša laikā kļuva drošāka,
smaidīgāka, runīgāka.
Katrīna Paula - daudz ko prot
pastāstīt par konkrēto tēmu no savas
pieredzes.

“Ar katru dienu arvien drošāk” –
Rodrigo
“Visu varu, visu protu” – Toms,
Sintija
“Mazais palīgs” – Elīna
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Pārdaugavas BeBes grupa
( 5/6 gadi)
Miķelis: Kas tas?
Aleksandrs: Elektroniskais zīmuļu asināmais.
Miķelis: Zīmuli ieliek iekšā un noskuj?

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Dodamies uz bumbu baseinu, paceļam
Raimonds jautā auklītei - "Uz kurieni Tu ej?"
uz ko auklīte atbild - "Uz bumbu baseinu!".
Raimonds šokēts - "Kāpēc? Tu taču esi liela!".

Purvciems BeBēnu 1.grupiņa
( 2/3gadiņi)
Bērni iet uz garderobi ģērbties. Tomass vēl aizkavējies
tualetē. Aicinu Asnāti stāties rindiņā, bet viņa sāk
raudāt un skaļi saka- es gaidīšu Tomasu, mēs
precēsimies!

Purvciems BeBes 1.grupiņa
( 4/6 gadi)
Eva uzskaita, nenosaucot Sofiju Annu, kam dos
konfektes, uz ko Sofija Anna izsaucas: “Bet es taču
esmu LABĀ MEITENE!”
Sofija Gabriela jautā: “Vai es varu paņemt
ASINĀMAJO (zīmuļu asināmo)?”

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
(3/4 gadiņi)
Audzinātāja: "Kā sauc šo koku ar skujām?”,
Matīss: "Čiekurkoks!"

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
(2/3 gadiņi)
Nedēļā par sēnēm mācāmies atpazīt un
iegaumēt arī indīgo mušmiri. Audzinātāja lūdz
visiem kopā teikt - mušmire! Heidia:
"Mušiņa!"

Purvciems BeBes 2.grupiņa
Madara Dārta, ierodoties bērnu dārzā, ar citiem
bērniem pārrunā dabas kalendāru. Kad neviens
nevar nosaukt, kāds gads ir, pati nenociezdamās
saka: "Tagad ir divi tūkstoši eiro gads!"
Kad Tomasam jautāju, kā sauc tavu mammu un
tēti, viņš atbild: "Manu mammu sauc Mamma
Tanne un tēti Tētis Tanne!".

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa
Šajā mēnesi par centīgāko gribās saukt
Keitu Alksni, šī mazā dāma ir ļoti
liels palīgs grupiņas ikdienā gan
audzinātājām, gan auklītei.
Purvciems
BeBēnu 1 grupiņa
Odrija, Alise I., Dominiks

Purvciems
BeBuku grupiņa
Roberts un Iļja sāka izrādīt lielu
iniciatīvu ģērbjoties; Elizabete,
Alekss un Aleksandrs – īsa laikā
mums, sadarbojoties ar vecākiem,
izdevies iemācīties iet uz podiņa.

Purvciems BeBuku grupiņa
Kādu rudenīgu dienu mūsu mazā grupiņa pirms
iešanas pastaigā, devās uz garderobi, lai silti
saģērbtos. Katrs bērns pienāca pie sava skapīša un
sāka ģērbties. Audzinātāja Anna un auklīte Sintija
piepalīdzēja bērniem. Visi bija aizņemti un netīšām
pagriežot galvu, audzinātāja Anna ieraudzīja pirmo
simpātijas izradīšanu – Roberta un Magdalēnas
pirmo buču. Sēžot uz viena soliņa diezgan tālu viena
no otra, viņi ļoti centās samīļot viens otru.

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
(2/3 gadiņi)
Audzinātāja jautā: "Artūr, vai tu gribi krāsot Bembiju
vai Makvīnu?" Artūrs atbild: "Es gribu BMW!"
Visi apsēdušies, lai sāktu rīta apli, Luīze iznāk priekšā
un sāk rādīt akrobātiskus trikus. Visiem sākas lielā
jautrība.

Ziepniekkalns BeBes grupa (4/6 gadi)
Rīta aplītī runājam par laikapstākļiem, jautāju
bērniem vai zina kā noteikt no kuras puses pūš
Ziemeļu vējš? Grieta: "Jā! No Ziepniekkalna!"
Roberts S. dalās savās pārdomās pirms
gulētiešanas: "Varbūt man nav cepure un šalle,
bet vismaz ir pidžama!"

Bebuku grupas audzinātājas un aukīte, kā arī visi mazie bebuki, vēlās teikt lielu paldies Keitas Alksnes vecākiem par tik superīgām mantām un spēlēm.
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Ziņas no Talantu Skolas
BeBe.lv Vokālais Ansamblis. Skolotāja LAURA AUNIŅA. Radoša un visam
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

JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM
SĀKOTIES, SĀKĀS ARĪ ROSĪBA
TALANTU SKOLĀ! ŠAJĀ GADĀ
TALANTU SKOLĀ IR ARĪ JAUNUMI.
PIEMĒRAM, LOGORITMIKAS
PULCIŅŠ UN BALETA
NODARBĪBAS.
Piedāvājam aprakstu par
pieejamajiem pulciņiem Talantu
Skolā

PIEDĀVĀ:
• Vokālais Ansamblis
• Tautas Deju studija
• Burtiņu Skola
• Angļu valodas studija
• Logoritmika JAUNUMS
• Pētnieku skoliņa
• BēBīšu skoliņa mazākiem
no 6.mēnešu vecuma

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. Pagājušajā sezonā 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”, un piedzīvojām jautriem brīžiem piepildītu fotosesiju.
BeBe.lv Deju kolektīvs. Vada skolotāja SILGA STRAZDIŅA - deju un ritmikas skolotāja profesiju apguvusi RPIVA,
apguvusi jaunas zināšanas maģistrantūrā - dejas pedagoģija. Sešu gadu pieredzē vadījusi jauniešu tautas deju
kolektīvus, modes dejas un ritmikas nodarbības pamatskolā. BeBe.lv Silga mazos dancotājus vada jau 5. sezonu.
Deju studija piedāvā:
Nodarbību saturs:
•Klasiskās dejas pamatus (atbilstoši vecumposmam)
•Rotaļdejas un sižetiskās dejas
•Daļēju deju svētku repertuāru, atkarībā
no dejotāju spējām.

•Pareizas stājas veidošana
•Līdzsvara un ritma izjūtas veicināšana
•Kustību koordinācija
•Iemācīties izdejot kustību kombinācijas

BeBe.lv Burtiņu Skola. Vada skolotāja IVETA PĒKMANE - pirmsskolas izglītības iestādē BeBe.lv uzsāk jau 7. sezonu.
Šobrīd BeBe.lv darbojas kā grupas pedagogs un Talantu skolas vadītāja. Pedagoģisko izglītību ieguvusi LU kā
pirmsskolas izglītības pedagogs.
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 praktiski darbojoties. Nodarbības veidotas integrētas.
Radīsim pozitīvas emocijas par paveikto darbu, uzslavējot jebkura veida rezultātu, - tas veicina rakstītprieku.

BeBe.lv Angļu valodas studija. Vada skolotāja - ELĪNA BEIHMANE. Elīna ieguvusi profesionālo bakalaura grādu
Latvijas Universitātē kā angļu valodas un kulturoloģijas skolotāja. Specializējas tieši uz jaunāko skoliņu –
pirmsskolu audzēkņiem. Ar laiku ne tikai izstrādājusi savu angļu valodas apguves programmu, bet arī pilnveidojusi
un bagātinājusi to ar jaunākajām mācību grāmatām un digitalizētiem materiāliem.
Angļu valodas nodarbības piedāvā:
•apgūt angļu valodu pēc izstrādātas nodarbību programmas: Pirmie soļi angļu valodā / First Steps in English
•interesantas, radošas, uz izziņu veicinošas, aktīvas un disciplinētas nodarbības
•Apgūt valodu dažādos līmeņos (vecumposmos)

Nodarbību saturs:

•Mācīšanās caur rotaļām, dziesmām, kustībām, lomu spēlēm, stāstiem par pamatu ņemot
(bet ne tikai) grāmatu Happy House vai Playtime
•Veidosim darba mapes
•mājas darbi, pēc kuriem varēsiet sekot līdzi bērnu mācību procesam un progresam
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Ziņas no Talantu Skolas
Nodarbības un veicamie uzdevumi ne tikai iepazīstina bērnus ar valodu, bet arī salīdzina mūsu un citu zemju (angliski
runājošo tautu) kultūru un tradīcijas. Skolotājai ir svarīgi gan tas, lai bērni nāktu uz nodarbībām ar prieku un
entuziasmu, gan rezultāts – izpratne par angļu valodu, tās izruna, apgūtie vārdiņi, valodas saistība ar reālām dzīves
situācijām.
Mazo pētnieku studija. Vada skolotāja ANDA LANDSMANE - jau 15 gadus sevi sauc par pirmsskolas pedagogu bērnu draugu, dabas pētnieku, izzinātāju. Pieredzes bagāts nodarbību pedagogs, kurš vienmēr zinās atbildes uz
bērnu zinātkārajiem jautājumiem, kā arī ļaus tās atklāt pašiem.
Nodarbības piedāvā:
•Izzināt un izpētīt visu, kas notiek mums apkārt - zemē, gaisā un ūdenī
•Izprast, kas un kāpēc mainās dabā

Nodarbību saturs:

•Mērīsim, svērsim, salīdzināsim
•Vērosim un eksperimentēsim
•Ieklausīsimies dabas skaņās, dziedāsim, zīmēsim un iesim rotaļās par saistošo zinātkāro tēmu.

BeBe.lv Logoritmikas studija. Vada skolotāja - ārstniecības persona - sertificēta audiologopēde ANNA
BLAŽEVIČA. Absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti. Pieredze mikrologopēdijā, pirmskolas logopēdijā kā arī skolas
logopēdijā! Līdz ar to zinās, kā sadraudzēties ar jebkura vecuma bērniņu! Tiem bērniņiem, kuriem gribētos
veicināt runas attīstību, bet, kuri vēl nav gatavi tikties ar skolotāju individuālajās nodarbībās, tiek piedāvāta
LOGORITMIKA!
Logoritmikas nodarbības piedāvā:
•Valodas un runas attīstību
•Uzlabot dikciju
•Pareizas runas veidošana - ritmiska, ar pauzēm, pareizu elpošanu, uzsvariem teiktajā.

Nodarbību saturs:

•Valodas un runas attīstība - dziedot, ritmiski skandējot dzejoļus, spēlējot ritma un mūzikas instrumentus, klausoties mūziku un skaņas
•sīkās motorikas vingrinājumi
•elpošanas vingrinājumi
•artikulācijas vingrinājumi
•balss vingrinājumi
•muskuļu tonusa regulējoši vingrinājumi
•ritma un tempa vingrinājumi

Logoritmika paredzēta bērniņiem ar valodas attīstības traucējumiem, bērniņiem ar dažādiem runas defektiem, kā arī
visiem bērniņiem, kuriem nav runas traucējumi, bet runāšana vēl nepadodas tik labi kā gribētos, kuriem patiktu
uzlabot komunikācijas spējas rotaļu veidā.
Nodarbības notiek grupās 2-4.g.v. ;4-7.g.v. bērniem.
BeBe.lv BēBīšu Skoliņa. (Zaļenieku ielā, Trijādības ielā , Ieriķu ielā)
Bēbīšu skoliņu vada skolotāja LAURA AUNIŅA - radoša un visam jaunajam atvērta skolotāja, kura interesējas par
dažādām alternatīvās pedagoģijas metodēm un ievieš tās savā darbā, lai bagātinātu nodarbību saturu un sniegtu
bērniem gandarījumu un prieku gan par sasniegto, gan kopā pavadīto laiku. Laura visu uztver ar smaidu un liks
pasmaidīt arī Jums, viņas darba pieredze saistīta lielākoties tieši ar mazākajiem pirmsskolēniem gan pirmsskolā,
gan mūzikas studijā, strādājot pēc Karla Orfa metodes. Mūsu skoliņā Tevi sagaida nebeidzami piedzīvojumi un
kopā būšanas prieks.
Bērna attīstība ir atkarīga no tā, cik lielā mērā pieaugušais spēj būt mijiedarbē ar bērnu. Lai arī esam dienu no dienas
kopā ar savu mazulīti, mums ir neskaitāmi darbiņi, kas paralēli jāapdara, tāpēc nodarbības BēBīšu skolā sniegs iespēju
māmiņai vai tētim dāvāt savam mazulim tik svarīgos nedalītās uzmanības kopā būšanas mirkļus. Sirsnīgas sarunas ar
citiem vecākiem palīdzēs rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, dalīties savā pieredzē, gūstot atbalstu un
sniedzot iedrošinājumu citiem vecākiem.
Nodarbības bēbīšu skoliņā veidotas tā, lai sekmētu:
•mazuļa vispusīgu attīstību
•attīstīt sensorās prasmes
•trenēt pirkstiņu veiklību
•iepazīt skaņu un mūziku
•veicināt bērna interesi par apkārt notiekošo
•piedāvāt radošus risinājumus ikdienišķām nodarbēm, kas kalpos par palīgu nodarbībām ar mazuli arī mājās

Liels uzsvars nodarbībās tiek likts un muzikālo darbību, jo muzicēšana ir cieši saistīta ar kustību, deju, valodu un
jaunradi. Muzicēšana māca ieklausīties, iepazīt savu ķermeni, caur tausti iepazīt jaunus materiālus un faktūras.
Muzikālās rotaļas un spēles ļaus iepazīt mūzikas instrumentus un atklāt talantu eksperimentos ar skaņas rīkiem,
attīstīt ritma izjūtu, pirkstiņu veiklību un kustību iemaņas. Tiekamies nodarbībās BēBīšu skoliņā!

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv
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