
VADĪTĀJAS SLEJA
Vasara patiesi bija burvīga! Un šogad       
tiešām ir grēks sūdzēties un žēloties, ka 

neesam paguvuši baudīt vasaru, peldes un 
sauli! Taču cik jauka bija vasara, tik ātri 
rudens ir pārsteidzis mūs!

Septembris atlidoja vēja spārniem, 
bērnudārzā atgriezās mūsu bebēni, un 
daži no tiem ir krietni pastiepušies un 
kļuvuši gudrāki! Mums ir prieks par katru 
bebēnu joku, par katru sirsnīgu 
palaidnību, ziņkārību un asprātību! Kaut 

arī audzinātājas balss dažreiz ir skarba, sirdī viņa mīļo katru 
audzēkni!  

Kopīgiem spēkiem bērnudārza vadība un audzinātājas rod 
risinājumus un meklē variantus, kā palīdzēt mūsu bērniem 
sagatavoties labāk skolai, kā iemācīt dzīves pamata lietas, un kā, 
pats galvenais, dot bērniem bērnudārzā prieku un laimi.
Esam priecīgi, ka šajā septembrī bērnudārza pārstāvjiem, pateicoties 
Nord + programmai, bija iespēja doties ārpus Latvijas robežām uz 
skaisto Norvēģiju un smelties idejas tur! Katrs šāds brauciens, 
iespēja redzēt savus kolēģus darbībā, pielietojot dažādas metodes, 
dod iedvesmu un pamatu veidot kaut ko jaunu BeBē. Mūsu pieredzes vācelīte krājas arvien pilnāka un 
pilnāka! Un šādi pieredzes apmaiņas braucieni ne tikai uzkrāj mūsu pieredzi, bet arī uzmundrina mūs, ka mēs 
Latvijā patiesi bērniem dodam ļoti daudz! Ka vecāki Latvijā var lepoties ar pedagoģisko personālu! Katra 
diena Latvijas bērnudārzos ir svētki! Es lepojos ar BeBi, lepojos, ka mums ir tādas audzinātājas un auklītes, 
lepojos ar to, ka mācību tēmas un nodarbības ir tik plašas! Un, es, lūdzu, Jūs, vecāki, arī lepoties gan ar BeBes 
kolektīvu, gan ar saviem mīlulīšiem!
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Šis septembris mums paliks atmiņā, kā burvīgs piedzīvojums! Norvēģija patiesi ir skaista! Katrs rīts 
pieceļoties šķiet fantastisks! Prāts spēj atslēgties no visām nedienām. Un šķiet, ka tieši ar šādu mieru arī 
strādā pedagogi Norvēģijā, un tieši ar šādu mieru dvēselē aug mazie Norvēģu pilsoņi!
Daudzas metodes, dienas gaita un pedagoģiskā prakse Norvēģijā mūs mulsināja! Mēģināsim analizēt pa 
punktiem.

TAS, KO DARA NORVĒĢIJĀ, BET NEIESPĒJAMI LATVIJĀ.

1. Panākt, ka vecāki uzticas pedagogiem 100%.
2. Bērnudārza telpas ir vaļējas. Durvis netiek slēgtas. Pedagogi uzticas bērniem. Neviens bērns 
nepamet bērnudārza telpas.
Šo faktu nav iespējams izskaidrot. Acīmredzot, bērni saprot, ka vienam iet ārpus bērnudārza nedrīkst.
3. Pedagogs nosaka bērna veselības stāvokli. 
Pedagogs nosaka, vai bērns drīkst nākt uz dārziņu vai nē.
Šāda veida sadarbība nav iespējama ne no Latvijas Likumdošanas puses, ne kopējā viedokļa sabiedrībā.
4. Nav Inspekcijas. Pakalpojuma kvalitāti nosaka vecāki! 
5. Ēdienkartē netiek iekļauti siltie ēdieni!
Esam priecīgi, ka šāda prakse netiek ieviesta Latvijā. Bērni pavada bērnudārzā lielāko daļu dienas! 
Negribas pat iedomāties, kas notiek ar bērnu veselību pārtiekot nemitīgi no jogurta, pārslām un 
sviestmaizēm.
Šāda veida uzturu nepieļautu ne bērnu vecāki Latvijā, ne arī Inspekcijas un Veselības un Labklājības 
Ministrija.
6. Bērni diendusu guļ ārā – ratos.
Tas bija moments, kas diezgan mūs izbrīnija. Līdz 3 gadu vecumam bērni diendusu guļ ratos. Rati tiek 
izvesti ārā un atstāti zem jumta garāžai jeb noliktavai līdzīgā telpā. 

Pieredzes apmainas
            brauciens Norvégijá!, ›Pieredzes apmainas
            brauciens Norvégijá!, ›

Pieredzes apmaiņa pedgogiem
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7. Nav mācību metodes un mācību tēmas. 
Faktiski tādas nodarbības, kādas notiek Latvijā Norvēģija nav. Process notiek dabīgi, katra audzinātāja 
pati izdomā, ko viņa vēlas darīt dienas gaitā. Viss redzētais, liek domāt mums, ka Latvijā mācību 
metodes ir pārspīlētas un striktas. Tas rada bažas, ka bērniem  Latvijā neatliek laika baudīt bērnību, bet 
ir jāgatavojas skolai. Taču šķiet, nepieļaujama un nesaprotama ir sistēma Norvēģija, ka mācību 
programmas nav, ka mācību tēmas nav un nav striktu prasību, kas bērnam ir jāmāk uzsākot skolas 
gaitas.
8. Bērns pats rūpējas par sevi. Pašapkalpošanās.
Šķiet, ka Latvijā tik daudz tiek runāts par mācību processu, ka mēs aizmirstām par pamata lietām, kas 
bērnam ir jāmāk. Bērni Norvēģijā paši gatavo maizītes – smērē sviestu uz maizītēm, griež desu vai sieru, 
paši nokopj galdu, paši notīra traukus, paši ģērbjas, paši apmeklē WC u.c. lietas.
Šķiet šādu praksi ir neiespējami ieviest Latvijā, jo to vienkārši nepieļaus bērnu vecāki un atbilstošas 
inspekcijas. Taču mēs to ļoti novērtējām, kā pozitīvu aspektu. Tas veido bērna patstāvību un veicina 
pašapkalpošanās prasmes.
9. Bērnudārzs no 9 mēnešu vecuma. 
Šķiet, ka tas nekad nebūs iespējams Latvijā. Jau šobrīd Latvijā trūkst gan pedagoģiskais personāls, gan 
telpas pirmsskolas Izglītības realizēšanā, gan finansējums pirmsskolas Izglītības realizēšanā no pusotra 
gada vecuma. Ja šis vecuma tiktu samazināts līdz deviņu mēnešu vecumam, tad bērnudārzu rindās būs 
vēl lielākas un izmaksas pirmsskolas izglītībai palielinātos.

PIEREDZĒTAIS NORVĒĢIJĀ, KO VARAM IEVIEST LATVIJĀ:

1. Bērni lielāko daļu laika pavada ārā! 
Pastaigas ārā neietekmē laika apstākļi. Neatkarīgi vai ir lietus, vai vējš, vai sniegs, vai krusa, bērni 
pavada laiku ārā. Pastaigas ārā un svaigs gaiss būtiski ietekmē bērnu veselību un imunitāti. Šādu 
principu mums būtu nepieciešams arī ieviest Latvijā, taču to var realizēt tikai tad, ja to atbalstīs vecāki, 
nodrošinot bērnus ar speciālu apģērbu! Protams, arī izmaiņas noteikumos par kritisko āra temperatūru 
pie kādas bērni nedrīkst uzturēties ārā. Šajā jautājumā var rasts kompromisu.
2. Pēc 3 gadu vecuma bērni neguļ diendusu.
Šķiet, ka jau sen ir nepieciešamas izmaiņas likumdošanā par diendusu bērnudārzos. Bērniem noteikti ir 
nepieciešams relaksācija un klusuma periods, bet, vai tai ir noteikti jābūt gulēšanai? Mūsdienu bērnu 
ritms, domāšana un aktivitātes būtiski atšķiras no 20 gadus vecas pagātnes. Dienas režīmam un ritmam 
ir jāaug kopā ar paaudzi!

Pieredzes apmaiņa pedgogiem
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3. Grupas talismans. 
Tiek izvēlēts viens grupas talismans, kurš kalpo, kā iedvesmotājs un motivators bērna uzvesties labāk 
un censties vairāk izdarīt. Grupas izcilnieks grupas talismanu var vest mājās uz konkrētu laiku – saģērbt 
viņu, fotografēties – darīt jebko, ko vēlas.
4. Interaktīvā pierakstu sistēma. 
Vecāki karu  dienu digitalizēti atzīmē informāciju par savu bērnu grupas datorā, kas atrodas pie katras 
grupas ieejas. Šis princips atvieglo grupas darbību kopumā.
5. Īpašs mācību komplekts pirmsskolēniem. 
Tiek sagatavots īpašs komplekts bērniem, kuri pēdējo gadu uzturas bērnudārzā. Komplektā tiek iekļaut 
skolas soma, penālis, ūdens pudele, pusdienu kastīte un bloks ar pierakstiem. Tādejādi bērns jau pēdējā 
gadā, pavadot to bērnudārzā iemācās, lietot skolā nepieciešamo inventāru.
Esam pateicīgi Nord+ programmai par iespēju redzēt, salīdzināt un dalīties pieredzē ar kolēģiem ārpus 
Latvijas. Vienalga, kā atšķiras mūsu darba stils un metodes, mūs vieno – mīlestība pret bērniem!

     Ziepniekkalna filiāles vecākā pedagoga Ievas Salas komentārs
Par Norvēģiju - Liels prieks un pateicība no manas puses ir Nord Plus programmai un Bebes vadībai, ka 
man bija iespēja aizbraukt pieredzes apmaiņas programmā uz Norvēģiju. Viena no lietām, kura man lika 
aizdomāties apmeklējot bērnudārzu Norvēģijā bija tas, cik jauki ir, ka bērniem ir iespēja izbaudīt bērnību 
ilgāk. Galvenais, kas bērniem Norvēģijā uzsākot skolas gaitas ir jāapgūst patstāvība un socializēšanās 
prasmes, visu pārējo skolā paspēs apgūt. Un vēl viena lieta, kura man patika ir šī patstāvības apgūšana. 
Bērniem ir lielāka iespēja būt pašiem, mācīties caur savu pieredzi, bērni brīvi dzīvojās pa bērnudārza 
apkārtni, ceļ dubļu pilis ir netīri no matu galiņiem līdz papēžiem, bet tie taču ir bērni, tieši tā viņi izzina 
pasauli, vairāk darbojoties līdz ausīm dubļos, nevis sēžot pie galda. Mans novēlējums visiem pārdomājot 
Norvēģijā pieredzēto ir - Ļausim bērniem mācīties caur savu pieredzi, pieļaut savas kļūdas un priecāties, 
ja pat mums pieaugušajiem tas prasa biežāk ieslēgt veļasmašīnu, lai arī mums ir patstāvīgi bērni, kuri 
apzinās savas spējas!

“

“

Pieredzes apmaiņa pedgogiem
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“

“     Purvciema filiāles vecākā pedagoga Signes Beātes Plāces komentārs
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģu bērnudārzu Espira, bija ļoti spilgtiem iespaidiem bagāts. 
Espiras vadītāja un vietniece mūs uzņēma ļoti viesmīlīgi, izrādot telpas un atbildot uz visiem mūsu 
interesējošajiem jautājumiem. Mums bija arī lieliska iespēja vērot nodarbību. Ikdienas nodarbībās 
pedagogi daudz dzied un iejūtas dažādos tēlos. Interesanti, ka beidzot bērnu dārzu nav noteiktas 
prasības, kam ir jābūt apgūtam, uzsākot skolas gaitas. Arī pirmajās četrās klasēs bērni mācās rotaļājoties. 
Neliels kultūršoks, bija jau ierodoties. Ārā lietus, vējš, drēgns, bet bērni aktīvi spēlējas ārā. Šeit, uzreiz 
nāk prātā teiciens : ''Nav sliktu laika apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs.'' Patiešām, tā arī ir, jo gan 
bērni, gan skolotāji bija laika apstākļiem piemērotos, ūdens izturīgos kombinezonos.
Bērni jau no mazotnes tiek rūdīti. Ne tikai daudz laika pavadot svaigā gaisā rotaļājoties, bet līdz pat trīs 
gadu vecumam guļot diendusiņu ārā. 
Neierasti bija redzēt kā bērni lēkā pa dubļu peļķēm, smilšu kastē, plikām rokām, gatavo, dubļu kokteiļus, 
priecīgi čalo, smejas un bauda vētraini lietaino dienu laukumiņā. Un tas ir pilnīgi normāli, ka viņi ir 
nošmulētām mutēm un drēbēm svaigā gaisā. Jo nav nepiemērotu laika apstākļu. Ir tikai nepiemērots 
apģērbs. 
Prieks, ka kopā ar Bebe.lv komandu man bija iespēja gūt jaunus iespaidus, redzēt ka dzīvē, var arī citādāk, 
un analizēt Norvēģu prakses plusus un mīnusus. Paldies, Bebe.lv par iespēju paplašināt redzesloku.

Pieredzes apmaiņa pedgogiem
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SVEICIENS VISIEM JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!
Lai mums visiem lielisks un viegls šis mācību gads! Lai daudz jauku brīžu un radošu ideju!
Ar septembri esam atgriezušies rotaļnodarbību, pulciņu un pārējo attīstošo aktivitāšu režīmā. Jau atkal 
tiek veidots, gleznots, griezts, rēķināts un rakstīts.. Mazliet grūti atkal atgriezties pie darbiņiem, ņemot 
vērā, cik saulaina bija vasara un cik jauki ir iesācies rudens. Labais laiks mūs šogad lutina! Bet pēc 
vasaras pārtraukumu, daudzi ar prieku tver katru jauno lietu, ko audzinātājas stāsta un dod darīt. 
Grupiņās un garderobēs jau var vērot jaunos darbiņos. Pievērsiet tiem uzmanību! Bērns gaida Jūsu 
atzinību un vērtējumu par paveikto!

Kā uzsākām šo gadu? 1.septembris bija īsta svētku diena. Pacilāta sajūta bija gan bērniem, gan pedago-
giem un visiem mūsu darbiniekiem. Prieks vērot kā bērniņi ieradās dārziņā, sveica mīļās audzītes, kā 
priecājās par pārsteigumiem pie skapīša un grupiņā. Kādam nobira pirmā atvadu asariņa, jo tika uzsāk-
tas bērnu dārza gaitas. Ar lieliem puķu klēpjiem, skaistām grāmatiņām un daudz smaidiem, uzsākām šo 
gadiņu.

Septembris bija grūts mazajās grupiņas. Bērniņiem bira asariņas, jo bija jāpierod pie jaunā, savādākā. 
Audzinātājas, savukārt, apbruņojās ar vēl lielāku pacietību un mīlestību pret katru jauno, mazo Bebes 
apmeklētāju. Bet nu jau var teikt, ka kļuvis ir krietni vieglāk, mierīgāk.  Bērniņi ir sajutuši drošības 
sajūtu pie mums - Bebē. Mazie ķipari un  vecāki ir apraduši ar jauno režīmu, un audzinātājas var sākt 
mudināt bērniņus veidot sev jaunas prasmes un iemaņas.
Vidējo vecuma bērnu grupiņās, lielākais pedagogu uzdevums ir tikt galā ar uzvedību, ar dienas režīma 
ievērošanu. Nu jau bērni ir to sapratuši, un mēģina ievērot grupas un bērnudārza noteikumus, ņemot 
vērā dažādas vecuma kaprīzes.
Savukārt, lielajās grupās jau tagad tiek domāts, ka pavisam drīz tuvojas skolas gaitas. Jau lēnām tiek 
nostiprinātas pamatzināšanas un tiek apgūtas pavisam nopietnas lietas, lai varētu droši teikt, Bebē ir 
paši labākie, gudrākie, mīļākie bērni! “Skolnieku” vecākus lūgsim sadarboties ar mums, lai došanās uz 
skolu būtu viegla un veiksmīga!

Aizvadījām burvīgas pēcpusdienas Tēvu dienās! Paldies visiem par ierašanos un  audzinātājām par Tēvu 
dienas organizēšanu un prieka radīšanu tētiem un bērniņiem! Šogad Tēvu diena bija īpašāka, jo noritēja 
grupiņu konkurss  “Miss radošā”. Izdomātie un realizētie pasākumi par godu Tēvu dienai , bija tik 
radoši, tik jautri, saliedējoši un mīļi. Izdevās tik labi, ka dzirdējām no mammām atsauksmes, ka piezogas 
nelielas greizsirdības iezīmes, cik lieliski pasākumi tētiem tika. Tad nu pačukstēšu, ka šogad arī Māmiņ-
diena būs savādāka. Nebūs vairs tradicionālais koncerts, bet gan kāds īpašs pasākums. 
Paldies par radošajām, skaistajām kompozīcijām izstādē “Rudens māksla Bebē”! Bērni, ar mirdzošām 
acīm, radīja viens otram savu un vecāku paveikto darbiņu. Šādi darbi, ir labākais veids, kā Jūs variet 
saviem bērniem viegli un ģimeniski, radīt prieku un iemaņas darboties. Dzirdam aizvien lielākas negāci-
jas par šo - ka tiek izniekota pārtika, ka tās ir sacensības starp vecākiem! Bet ļoti gribas tam iebilst, jo 
redzu, cik bērni ir lepni par saviem kopdarbiņiem ar vecākiem. Un kurš teicis, ka jātaisa kompozīcija no 
dārzeņiem, vai kaut kas ļoti sarežģīts? Rudenī ir tik dažādi materiāli, ko izmantot- lapas, zīles, kastaņi! 
Un ticu, ka Jūs visi arī priecājāties pavadīt nedalītu uzmanību ar savu vismīļāko - ar savu bērniņu. Šis 
laiks ir tik svarīgs, laikā, kad mums visiem darbs aizņem tik daudz no ikdienas, un šīs 20-30 minūtes ir 
milzīgs ieguldījums Jūsu ģimenes saticībā un kopīgajā darbošanās priekā!
Lai mums visiem saticīgs, ģimenisks jaunais mācību gads! Mēs visi esam viena liela BeBes ģimene, un 
Mēs BeBes darbinieki centīsimies, lai Jums pie mums būtu šī sajūta un prieks katru dienu doties uz BeBi!

Metodiķes ziņas 



Purvciema BeBes (4-7 gadi) Purvciema BeBēni (4-5 gadi)

Purvciema BeBuki (3-4 gadi) Purvciema BeBīši (2-3 gadi)

Pārdaugavas BeBes (4-7 gadi) Pārdaugavas BeBēni (3-4 gadi)

Pārdaugavas BeBuki (2-3 gadi)

Ziepniekkalna BeBēni (2-3 gadi) Ziepniekkalna BeBes (3-7 gadi)

Metodiķes ziņas 
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Rotaļnodarbību tēmas 2018/2019
SEPTEMBRIS 

3.09
Pasaku ābecītes diena!    Zinību dienas svinības

3. - 7.
Paliec sveika vasariņa!    Adaptācijas un iepazīšanās nedēļa

10. - 14.
Mana drošība un uzvedība /
Stiprais un gādīgais Tētis  
       

Drošības nedēļa (1.palīdzība, rīcība    
       ekstremālās situācijās)
       Tēvu pēcpusdiena 

17. - 21.
Rudentiņš bagāts vīrs. Sēnes  Drošības nedēļa (elektrodrošība un    
       ugunsdrošība)

25. - 2 8.
Rudentiņš bagāts vīrs. Dārzeņi  Izstāde: „Rudens māksla Bebē”

OKTOBRIS 

1. - 5.
Es lapkritī!      Drošības nedēļa ( drošība mācību telpās,   
       mācību laikā un starplaikos)

8. - 12.
Dažādi materiāli, skaņas 

15. - 19.
Drošība uz ielas, pastaigas laikā.  Drošības nedēļa (ceļa satiksme, drošība   
       ekskursijā, pārgājienā, pastaigā)

22. - 26.
Savvaļas dzīvnieki

29. - 2.
Kas dzīvo lauku sētā? 
Drošība saskarsmē ar dzīvniekiem
       

31.10.
       izrāde “Nezinītis”

NOVEMBRIS

5. - 9.
Kas dzīvo lauku sētā?
Mājputni Mārtiņdienas tradīcijas.  

Drošības nedēļa ( nestandarta situācijās)
       Mārtiņdienas tirdziņš

12. - 16.
Mājas. Pie mums Latvijā   13.11. I.Paura koncerts “Svētkus gaidot”
       Latvijas dzimšanas dienas atzīmēšana.

20. - 23.
Mājas. Pie mums Latvijā (mazajās grupās: kas dzīvo mežā?)

26. - 30.
Kas dzīvo mežā?

DECEMBRIS

3. - 7. 
Spēlēsim teātri!     Drošības nedēļa (elektrodrošība un    
       ugunsdrošība)
       6.12. izrāde “Zobu feja”

10. - 14.
Svētkus gaidot! 
       Drošības nedēļa (drošība citos iestādes   
       organizētajos pasākumos)
       Ziemassvētku koncerti
17. - 21.
Ziemassvētku brīnumi    Ziemassvētku koncerti

27.,28.
Sēž uz sliekšņa pasaciņa
(multfilmu un pasaku tēli)   

Kino diena

JANVĀRIS

2. - 4.
Pulksetnītis tikšķ!

7. - 11.
Pulkstenītis tikšķ!

14. -  18.
Visvairāk man patīk ziema   17. 01. – Izrāde “Baltā sveču pasaka”

21. - 25.
Esi vesels! Iznstrukscijas par
slimošanu un medikamentu lietošanu   

Drošības nedēļa (par personas higiēnu un   
       1.palīdzība)
       Veselības diena

28.-1.
Ko dara mamma un tētis?
Profesiju nedēļa. (Kāda drošība
jāievēro katram prefesijas
pārstāvim, spectērpi)
       

Drošības nedēļa veicot praktiskos
       darbus un veicot eksperimentus)

FEBRUĀRIS

4. - 8.
Ko dara mamma un tētis?
Profesiju nedēļa. (Kāda drošība
jāievēro katram prefesijas
pārstāvim, spectērpi)
      

 Iespēja uzaicināt kādu no vecākiem
       pastāstīt bērniem par savu profesiju.

11. - 15.
Labās sirsniņas darbi    Labdarības akcija labās sirsniņas ietvaros.!

18. - 22.
Laiks pucēties. Apģērbs

25. - 1.
Dažādā pasaule. Dodos ekskursijā,
pārgājienā, ceļojumā.(pasaule,
kontinenti)      

26.02. – Rituāli izrāde “Saule un Mēness”
       Ekskursija lielākajiem, mazajiem pikniks\

Kas dzīvo ūdenī?

MARTS: 

4. - 8.
Pavasari gaidot! Instrukcija par drošību uz ledus un ūdenī 

11. - 15.
Augi un puķes     15.03. - izrāde “Karlsons”

18. - 22.
Visi putni skaisti dzied   Drošības nedēļa (uz ūdens un ledus)

25. - 29.
Mazais pētnieks jeb eksperimenti  Drošības nedēļa ( veicot prakstiskos darbus  
       un eksperimentus)
       Zinātnieku diena
APRĪLIS: 

1. - 5.
Joku nedēļa (eksperimenti turpinās) I.Paura koncerts “Pa jokam”

8. - 12.
Dūc kukainīši

15. - 18.
Gaidot Lieldienas!     Krāsu nedēļa

23. - 26.
Čaklo roku nedēļa (Spodrības nedēļa)
Instrukcijas par darbu ar asiem,
bistamiem priekšmetiem   

Lieldienu svinības
       Talkas

29. -3.
Augļi un ogas

MAIJS

7. - 10.
Mīļuma nedēļa. Kā es mīlu savu ģimeni  Māmiņdienas svinības

13. - 17.
Mīļā, mīļā māmiņa     Māmiņdienas svinības

20. - 24.
Es jau protu!

27. - 31.
Vasaras sports     Instrukcijas par drošību masu pasākumos
       Drošības nedēļa (drošība sporta sacensībās,  
       nodarbībās un citos iestādes pasākumos)
       Ģimeņu sporta spēles 

Metodiķes ziņas 
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Atklātās nodarbības tiks saskaņotas personīgi ar katru pedagogu!

Metodiķes ziņas 

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



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

18. - 22.
Visi putni skaisti dzied   Drošības nedēļa (uz ūdens un ledus)
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Joku nedēļa (eksperimenti turpinās) I.Paura koncerts “Pa jokam”

8. - 12.
Dūc kukainīši

15. - 18.
Gaidot Lieldienas!     Krāsu nedēļa

23. - 26.
Čaklo roku nedēļa (Spodrības nedēļa)
Instrukcijas par darbu ar asiem,
bistamiem priekšmetiem   

Lieldienu svinības
       Talkas

29. -3.
Augļi un ogas

MAIJS

7. - 10.
Mīļuma nedēļa. Kā es mīlu savu ģimeni  Māmiņdienas svinības

13. - 17.
Mīļā, mīļā māmiņa     Māmiņdienas svinības

20. - 24.
Es jau protu!

27. - 31.
Vasaras sports     Instrukcijas par drošību masu pasākumos
       Drošības nedēļa (drošība sporta sacensībās,  
       nodarbībās un citos iestādes pasākumos)
       Ģimeņu sporta spēles 

BeBe.lv pedagogu un
             auklíšu Sporta Svétki!

Augusta beigās - pavadot vasaru un sagaidot jauno mācību gadu tikai aizvadītas BeBe.lv Sporta 
Spēles. Notika cīņa par kausu, un jāatzīst, ka kauss ir atradis sev mājas. Diemžēl, vai par prieku - 
kauss atkal tika Purvciema filiālei.
Izcīņa par kausu norisinājās Iecavā, izklaides un aktivitāšu parkā ‘’Labirinti’’. Pedagogiem un 
auklītēm bija gan ātri jāskrien, gan veikli jākustas, gan jādomā ar prātu!
Pēc sportiskās daļas visi devās uz viesu namu Melnmeķi, kur tika kurināta pirtiņa, klāts mielastu 
galds un organizētas azartiskas un joku pilnas spēles un rotaļas!

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Miss Radošã 2018

Tévu diena
          Ziepniekkalna BeBés

Mācību gads parasti iesākas ar svētkiem. 1. Septembra svinības un pēc nedēļas jau sveicam mūsu 
tētus, vectēvus, krustēvus un visus, kuri gādā par mums ar tēva mīlestību.
Šajā gadā Tēvu dienas svinības bija vērienīgas! Jo tās tika organizēts Miss Radošā konkursa 
ietvaros! Un patiesi tēti tika lutināti. Miss 
Radošā konkursā katra audzinātāja un auklīte prezentēja savu darbiņu un BeBe.lv facebook 
profilā publicēja svētku galeriju. Mūsu sekotāji un atbalstītāji vērtēja publikācijas un viņi arī bija 
galvenie vērtētāji. Papildus audzinātāju darbu vērtēja arī metodiķis Egija!

Vasariņa pagāja nemanot - un nu jau klāt Zinību diena! Šajā dienā iepazināmies ar jauniem grupas 
draugiem un lasījām , skatījāmies jaunās grāmatiņas, ko bija atnesuši bērni. Tēvu diena mums 
pagāja sportiskā garā. Tētis kopā ar savu bērnu veica dažādās sporta aktivitātes.

Tévu diena
       Ziepniekkalna BeBénos

Tētu jeb īpašo vīriešu dienu mēs pavadījām ļoti jautrās noskaņās un arī ar nelielu sacensību garu 
orientējoties pa dārziņu. Bērni varēja orientēšanās ietvaros iepazīstināt tētus ar dažādām niansēm 
bērnudārzā, un visi varēja kārtīgi iepazīties ar Bebes telpām. Un pēc kārtīgām sacensībām, 
protams, bija arī kārtīga apetīte, tādēļ tēti kopā ar bērniem taisīja burgerīšus, un noslēgumā bija 
orientēšanās sacensību uzvarētāju apbalvošana un bērni dāvināja savas taisītās dāvaniņas 
kaklasaites, kurās bija atbildes uz jautājumiem par tētiem.

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Tévu diena
        Pãrdaugavas BeBes grupã

Tēti IR pelnījuši Tēva dienu! Mūsu tēti tiešām ir pelnījuši – 
dienu, kurā viņus palutināt! Katru gadu mēģinām kaut kā 
pārsteigt tēvus, un tā mums ir tāda tradīcija jau trešo gadu, 
kad Tēvu diena notiek ārpus bērnudārza telpām. Cenšamiem 
pēc iespējas ilgāk saglabāt intrigu, kur iesim un ko darīsim? 
Arī šogad īsi pirms svētku dienas atklājām noslēpumu 
ielūgumā, aicinot tētus uz bumbu ripināšanas spēli BOULINGĀ 
Gan tēviem, gan bērniem tas bija lielisks, kopīgi pavadītais 
laiks. Dažiem bērniem tā bija pirmā pieredze boulingā, daži 
jau diezgan prasmīgi meta straikus. Tēti ir atzinās, ka sen 
nebija spēlējuši boulingu, un ieplānoja tuvākajā laikā 
atkārtot. Tā Tēvus lutināja Bebes grupas bērni Pārdaugavas 
filiālē.

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Septembris ir ne tikai jauns 
mācību sākuma mēnesis, bet arī 
mīlestības mēnesis. Tētu 
mīlestības mēnesis. Arī paši 
mazākie bija parūpējušies un 
gribēja iepriecināt savus mīļos, 
stipros un gādīgos                       
tētus! Izrauties, pabūt, 
iepriecināt, pasmaidīt tikai divi 
vien, bez mammas ... 

Tévu diena
        Pãrdaugavas BeBukos

“..cilvēks nevar pilnvērtīgi padomāt, mīlēt un gulēt, ja 
nav kārtīgi paēdis..”
Šie kāda žurnāla lappusēs lasītie Virdžīnijas Vulfas vārdi 
atausa atmiņā domājot, kā šogad varētu aizvadīt tētu 
(īpašo vīriešu) vakaru Bebē. Tā nu tika izlemts, ka šogad 
kopā ar tētiem (īpašajiem vīriešiem) gatavosim – kaut 
ko viegli pagatavojamu, ērti ēdamu un simtprocentīgi 
garšīgu! Piekodinot līdzi ņemt priekšautu, dēlīti un 
nazīti, aicinājām tētus (īpašos vīriešus) uz tētu (īpašo 
vīriešu) vakaru - “ĪSA PAMĀCĪBA GATAVOŠĀ” jeb mazā 
burgeru meistarklase! Vakarā gaitā īpašā viesa no 
“Kafejnīca Strelīcija” pavadībā tēti (īpašie vīrieši) ar 
savām atvasītēm soli pa solim apguva burgeru 
gatavošanas pamatus! Burgerīši sanāca glīti un bezgala 
gardi! Gardie “darba augļi” tika “notiesāti” bez tiesībām 
uz apžēlošanu! Paldies katram no krietnā tētu (īpašo 
vīriešu) pulka, kas apmeklēja mazo burgeru meistarklasi 
– mums ir savi supervaroņi ar kuriem lepoties! 

Tévu diena
        Purvciema BeBes grupã

Iepriekšējā mēneša pasākumi



Ar pēdējiem vasaras saules stariem Purvciema Bēbīši ar drošiem un ne tik drošiem pirmajiem 
soļiem ir uzsākuši savas bērnudārza gaitas. Veiksmīgi kopā svinēta pasaku vācelītes diena, kā arī 
iemēģinātas grupas ērtās gultiņas un interesantās rotaļlietas. 
Un tā no vieniem svētkiem uz citiem pavisam ātri pienāca Tētu diena, kur kopā saviem tētiem 
gatavojām kārummaizītes, bet tēti kopā ar mazajiem ziķeriem veidoja dažādus balonu dzīvniekus, 
tā nu jautrā garastāvoklī kopīgi svinējām šos svētkus. 

Tévu diena
        Purvciema BeBíšos

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Tēvu dienai gatavojāmies īpaši 
rūpīgi, jo veidojām mūsu mīlajiem 
tētiem, Bebuku grupas īssfilmu, kurā 
katrs stāstīja par saviem stiprajiem 
un gādīgajiem tētiem. Pēc kopīgas 
picu cepšanas, bērni kopā ar tētiem, 
iekārtojās pufiņos un noskatījās 
īsfilmas pirmizrādi. Picas izdevās 
īpaši gardas.  

Tévu diena
        Purvciema BeBukos

Nav jau nekāds noslēpums, ka BeBēni vienmēr plāno kaut ko neierastu, īpašu un pārsteidzošu 
jebkuros svētkos. Arī šogad "lauzām galvas" kā pārsteigt, iepriecināt un mazliet pat nošokēt mūsu 
grupas Īpašos Vīriešus. Līdz pat pēdējam brīdim nedevām ne mājienu, kurp dosimies, kas viņus 
sagaida vien ielūgumā paspīdēja datums un laiks. Dienu pirms pasākuma nodevām Tētiem 
satikšanās vietu un laiku, kur mēs ar BeBēniem viņus gaidīsim. Tā nu 17. septembra vakarā tikāmies 
Izlaušanās istabās. Tur mūs gaidīja Alise Brīnumzemē, kas ir īpaši sagatavotas izlaušanās istabas 
bērniem. Kā arī dažādas mūsu sagatavotas spēles, lai saliedētos un iepazītu viens otru vēl labāk, 
bijām klājuši arī īpašu svētku galdu. 
Galu galā Tētu pasākums ilga teju 
trīs stundas, kuras arī visi kopā 
aizvadījām. Beigās pasniedzām 
mūsu Tētiem "Vīru pušķus" un 
pašzīmētus portretus ar aprakstu 
kāpēc mēs mīlam savus tētus. 
Sakām lielu paldies Tētiem, jūs 
mums bijāt fantastiski atraktīvi un 
atvērti, bērni un mēs bijām sajūsmā. 
Kā arī liels paldies Mammām, bez 
kuru slepenās palīdzības šis 
pasākums nebūtu izdevies. Jūs 
mums esat LABĀKIE! 

Tévu diena
        Purvciema BeBénos

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Septembrī drošības nedēļas ietvaros viesojamies 
Džimbas drošības skolas mājīgajās, īpaši bērniem 
pielāgotajās telpās bērni iepazīstas ar 
personiskās drošības pamatprincipiem 
interaktīvā veidā – darbojoties darbnīcā, 
spēlējot teātri un pārrunājot situācijas. Vecāki 
un skolotāji ne vienmēr var būt bērnam līdzās un 
viņu pasargāt, tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs jau kopš 
mazotnes mācītu bērnam atpazīt nedrošas 
situācijas un skaidrotu, kā tajās rīkoties. Drošulis 
Džimba un viņa palīgi mācā bērnus atpazīt 
bīstamas situācijas un spriež, kā tajās rīkoties.

Zinību dienu aizvadījām ļoti svinīgās noskaņās, visi bijām skaisti saposušies un grupiņa smaržoja 
pēc svaigiem ziediem. Lai veidotu piederības sajūtu savai grupiņai, taisījām kopīgu darbiņu 
"Draudzības koks" kurā katrs bērniņš varēja uzlikt savu plaukstiņas nospiedumu kā apliecinājumu, 
ka es esmu šīs grupiņas daļiņa. 

Ekskursija Pãrdaugavas
               BeBes grupa

Ziníbu diena
   Ziepniekkalna BeBes grupa

“.. asteres košās dārzos, kad zied, gājputnu klaigas gaisā kad skan, vasara skaistā projām tad steidz, 
Bebe bērnus atkal jau sveic..”

“Koši ziedi un skanīgi smiekli, mīļas, biklas un smaidīgas sejas” - tā Līvijas Liepdruvietes vārdiem 
vārētu īsi un kodolīgi aprakstīt Zinību dienu jeb pirmo jaunā mācību gada dienu Bebē. Šo dienu 
aizvadījām priekpilnā kopā būšanā – rotaļās, dejās un sirsnīgās sarunās - , ieliekot pirmo “bruģīti” 
kopīgajā ceļā cauri jaunajam mācību gadam – turot īkšķi, lai tas būtu jaunām draudzībām, jaunām 
zināšanām un prasmēm, jauniem sapņiem un sasniegumiem bagāts! Jo lieliskāks gada iesākums, jo 

Ziníbu diena
Purvciema BeBes grupa

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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lieliskās pats gads, ne tā? Paldies jau ilggadējiem un jauniem Bebes audzēknīšiem, ka esat mūs 
izvēlējušies – augsim kopā sirsnīgi!
“..mazā, sirmā kumeliņā, jāj pa ceļu pasaciņa, jāju un jāj, un neapstājas, zemes virsū nav tai 
mājas..”

Vienmēr ir mazliet izbrīnījuši Aspazijas vārdi, ka pasaciņai zemes virsū nav mājas.. kā nu nav ja ir 
grāmatas! Grāmatas lieliem un maziem, grāmatas pasakām un zinātniskiem stāstiem, grāmatas 
dziesmām un dzejām, grāmatas sirdij un prātam, grāmatas ikkatra patikšanai. Un Bebē jau vairākus 
gadus ir lieliska tradīcija – cildināt grāmatas un to vērtību! Arī šogad aicinājām Bebes audzēknīšus 
atnest uz dārziņu kādu savai sirsniņai tuvu un mīļu grāmatiņu, lai izveidotu grāmatu izstādīti un 
vēlāk papildinātu grupas grāmatu plauktu – iepazīstot grāmatas, lasot pasakas pirms miega, izzinot 
pasauli, izmantojot mācību procesā. Sirsnīgs paldies par katru atnesto grāmatiņu – mūsu grāmatu 
plaukts nu kļuvis par daudzām lieliskām grāmatiņām bagātāks! 

Iepriekšējā mēneša pasākumiIntervija
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Šogad bērni jau nedēļu pirms Zinību dienas katru dienu skandināja, ka 
drīz, pavisam drīz būs svētki. Bērni svētkus sagaidīja platiem smaidiem 
svētku drēbēs un ar ierasto Pasaku vācelītes dienu! 3.septembra rītā 
ierodoties ar grāmatiņu padusē un krāšņiem ziediem rociņā. Paldies mīļie 
BeBēni un Vecāki jūs mūs ļoti iepriecinājāt.
Šogad Zinību diena mums īpaša, jo jaunu mācību gadu iesākām ar jaunām 
garderobes mēbelēm, nu BeBēniem ir lielo bērnu skapīši par kuriem cītīgi 
rūpējamies un saudzējam tos. 
Zinību dienu iesākām ar svinīgu rīta apli, sasveicinājāmies ar jaunajiem 
un esošajiem grupas biedriem, iepazinām jauno rīta kalendāru un 
aplūkojām atnestās grāmatiņas Pasaku Vācelītes dienai par godu. Kad tas 
bija veikts devāmies uz otro svinību daļu, kas norisinājās āra laukumiņos. 
Tur gājām rotaļās, smējām un dejojām un mielojāmies ar svētku 
cienastiņu. Svētki bērniem tik ļoti palika atmiņā, ka nedēļu vēlāk vēl 
vaicāja, kad laukumiņā atkal skanēs mūzika un būs mielošanās?!

Jaunais mācību gads bebēnu grupā sākās ar pārmaiņām, bērni no bebuku grupas pārnāca augšā uz 
bebēnu grupu, par ko jutās īpaši svarīgi un pieauguši. Viens no svarīgākajiem pasākumiem bija tēvu 
diena, kad mazie centās iepriecināt savus tētus, gatavoja pārsteigumu un kopā ar tētiem izbaudīja 
jauku kopābūšanas prieku. Ļoti patika dārzeņu nedēļa, kad pašu gatavotie dārzeņu salāti garšoja 
īpaši gardi. Septembrī svinējām dzimšanas dienu Iskanderam, mūs apciemoja pats Spiderman!

Ziníbu diena
Purvciema BeBénos

Ziníbu diena
Párdaugavas BeBénos

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Septembri iesākām ar košām mācību gada svinībām. Turpinot Bebes tradīcijas, pasaku vācelītes 
dienā katrs bebuks atnesa grāmatiņu, ko dāvina grupiņai. Grāmatu plaukts nu ir krietni papildināts. 
Īpaši jauki, ir tas, ka bērni savas nestās grāmatiņas ļoti lolo. Prieks, ka šī Bebes tradīcija vairo bērnos 
mīlestību pret grāmatām, jo katrs vēlas, lai tieši viņa dāvināto gramatiņu audzinātāja lasītu pirms 
miedziņa. Bebukos šis ir kļuvis par pirms miega rituālu.

“..nāk rudens izgreznot Latviju - bet nepūlies, necenties tā, mums viņa 
ir visskaistākā tik un tā..”

Šogad kā nevienu citu gadu tieši šīs skaistās Ulda Stabulnieka dzejas 
vārsmas raksturo rudens mākslu Bebē. Sagaidot Latvijas simtgadi 
aicinājām mūsu audzēknīšus kopā ar vecākiem, izmantojot Latvijas 
dabā atrodamās rudens veltes un savu fantāzijas lidojumu, izgatavot 
krāšņu rudens rotu Latvijai. Ar Latviju prātā, sirdī un krāšņajās rotās 
kopīgi izgatavojām Latvijas kontūru, to ietērpjot pašu izsapņotajās, 
izlolotajās un izgatavotajās rudens rotās. Jau atkal pierādot, ka mums – 
latviešiem – mūsu dzimtene – Latvija – bija, ir un būs VISSKAISTĀKĀ! 
Paldies ikvienam, kas atbalstīja šī gada rudens izstādi un ļāva realizēt šo 
brīnišķīgo ieceri – ietērpt Latviju krāšņās rudens rotās!

Ziníbu diena
Purvciema BeBukos

Rudens izstáde
              Purvciema BeBés

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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PATEICĪBAS VECĀKIEM NO ZIEPNIEKKALNA
Paldies vecākiem par radošajiem darbiņiem Rudens mākslas izstādei, jūs kā vienmēr čakli 
pastrādājuši kopā ar bērniem. Ļoti skaisti un interesanti darbiņi.
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Iepriekšējā mēneša pasākumi

Arvien biežāk Purvciema BeBē visas grupiņas darbus sākušas veikt kopā. 
Arī Rudens mākslas uzdevumu šogad izdomājām veikt neierastāk un 
citādāk. Katra grupiņa veselu nedēļu un arī nedēļas nogali kopā ar 
vecākiem vēra dažādu dabas materiālu krelles- kastaņi, zīles, čiekuri. Un 
nesa tās mums uz BeBi, savukārt mēs no šīm rotām veidojām mākslas 
kompozīciju- "Simtgades rota Latvijai!!!" , kur at atnestajām rotām 
izveidojām Latvijas kontūru pie mūsu dārziņa. Paldies visiem BeBes 
audzēkņiem un viņu vecākiem par čaklo darbiņu un lielo atsaucību.

Arvien biežāk Purvciema BeBē visas grupiņas darbus sākušas veikt kopā. Arī Rudens mākslas 
uzdevumu šogad izdomājām veikt neierastāk un citādāk. Katra grupiņa veselu nedēļu un arī 
nedēļas nogali kopā ar vecākiem vēra dažādu dabas materiālu krelles- kastaņi, zīles, čiekuri. Un 
nesa tās mums uz BeBi, savukārt mēs no šīm rotām veidojām mākslas kompozīciju- "Simtgades rota 
Latvijai!!!" , kur at atnestajām rotām izveidojām Latvijas kontūru pie mūsu dārziņa. Paldies visiem 
BeBes audzēkņiem un viņu vecākiem par čaklo darbiņu un lielo atsaucību.

Párgájieni                  
Purvciema BeBénos

Rudens izstáde                  
Purvciema BeBénos

PADARĪTIE DARBI UN IEPIRKUMI:
Kā jau katru vasaru tiek veikti lieli iepirkumi un darbi uz nākamo mācību:
Jaunu rotaļlietu iegāde,
Jaunas metodiskās bāzes iegādi,
Gultas veļu un dvielīšu nomaiņa,
Datoru iegāde filiālēs,
Ir veikti remontdarbi Purvciemā,
Uzlabot Purvciema āra laukums,

! Un esam priecīgi šajā mācību gadā iepriecināt mūsu pedagogus un auklītes ar Veselības Apdrošināšanām.

Papildināts sporta inventārs
Jaunas veļas mašīnas iegāde Purvciemā,
Jaunu garderobes skapīšu iegāde Purvciemā,
Jaunu mēbeļu papildinājums visās filiālēs
Jaunu trauku iegāde.



TOP Centīgakais

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
Audzinātāja jautā Uldim: “Uldi, kas ir šī par 

mašīnu?'' 
Uldis atbild: ''Tas tak bambonsīno!”

( lambordžīnī)

Purvciems BeBīšu grupiņa
Mēneša joks skolotāja ar bērniem rīta aplītī 
apskata meža attēlu, kurā redzami dažādi 
meža dzīvnieki un, norādot uz gaišu zaķi, 
prasa, kas tas par dzīvnieku. Alekss pilnā 
pārliecībā un skaļi saka PIG! (angļu val. 

Cūka)

Agate un Kaspars, visjaunākie topošie 
skolnieki, tomēr zināšanās un prasmēs 

neatpaliek no vecākiem grupas biedriem.

 Enija Gozīti. Vai nav kolosāli redzēt, ka bērns vēro un 
seko pedagoga darbībai? Un ne tikai piedalās 

rotaļnodarbībās, spēlēs un blēņās, bet palīdz ar 
mazajiem ikdienas darbiņiem. Palīdz saviem mazajiem 
kolēģiem, piemēram, padodot nokritušo mantiņu vai  

salveti, vai vērojot pedagoga darbu, to vēlas atdarināt un 
mudina savus mazos kolēģus būt uzmanīgiem un 

ieklausīties ko vēsta pedagogs? Centīga un lielisks palīgs 
man ikdienas darbiņos.

Kate. Uzsāka bērnudārza gaitas septembrī, 
vienmēr ļoti smaidīga-grupas saulīte, tāpēc 
arī skapīti iedevām ar saulītes zīmīti. Kate ir 

ļoti centīga meitene, aktīvi piedalās 
nodarbības, reizēm gadās mazs sliņķītis un 
atruna, ka tētis teica, ka burti nav jāraksta, 
bet tas ātri pazūd un darbiņi tiek paveikti.

Pārdaugavas
  BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

Madara Elīna Peize ir jau liela dāma un 
līdz ar to liels palīgs dažādos ikdienas 

darbiņos audzinātājām un auklītei un arī 
mazākajiem bērniem. Vienmēr piedāvā 

visiem savu palīdzību. Edgars, Madara, Amēlija un Katrīna- Pat pēc 
vasaras atpūtas zināšanas nav zudušas.

Marsels, Melisa, Olīvija, Lizete un Miķelis- ļoti 
veiksmīga un ātra iejušanās BeBēnu grupā.

Skarleta ir ļoti apzinīga un centīga 
meitene, liels palīgs auklītei! 

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Ziepniekkalns
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

“AR PIRMO DIENU “SAVĒJĀ”!” – Keita
“AR KATRU DIENU ARVIEN DROŠĀK!” 

– Varvara, Iļja, Liams
“NO MAZA BEBĒNA LIELĀ BEBĒ!” – 

Asnāte, Alise M., Dominiks, Tomass
“VISU VARU, VISU PROTU!” – Kate, 

Undīne
  brašākais rīta nācējs Raivis 

Amēlija

Purvciems BeBes
 grupiņa

Purvciems
BeBuku grupiņa Purvciems

BeBīšu grupiņa

MĒNEŠA JOKI
Pārdaugavas BeBes grupa

Pastaigas laikā ieraudzījām lielo kukaini. 
Prātojam kas tas par kukaini varētu būt.. 
“sienāzis, circenis..’’ mūsu domas pārtrauc 

Maijas (4gadi) pārliecinoša balss ‘’tas taču ir 
Latvijas Parastais Lielais prusaks’’.

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Kādā skaistā septembra dienā, kad 

launadziņā ēdām ogu uzpūteni, es bērniem 
demonstratīvi ēdot saku :"Mmmmmm , 

kāds mums gards ogu uzpūtenis šodien." Uz 
ko jaukais Aleksis atbild :"Jā, putenis!"

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
Keita pēc miedziņa, ğērbjoties uzvelk otrādāk 
zeķubiksies un izmisīgi kliedz "Kurš man ir 

salauzis zeķubikses?"

Ziepniekkalns BeBes grupa
Džonatans: " Es jūtos veselīgs,jo man būs 6 

gadi." 

Purvciems BeBēnu grupiņa
Elīna vaicā bērniem: "Bērni kā jūs domājat, 
cik man gadu?" Alekss: "Tev ir 4"., Tomass: 

"Nē, 3"., Amēlija: "Nēeee, viņai ir 40!!!" 

Marsels tik tikko piecēlies no diendusas vēl 
pavisam samiegojies un viņa pirmie vārdi: 

"Laurā, mēs tagad ēdīsim tos biezpiena 
plācenīšus?"

Purvciems BeBuku grupiņa
'' Emma, bikses javelk. ''

Emma : '' Es nevaru. Neatceros kā! '' 

Purvciems BeBes grupiņa
Bērni dalās ar savām angļu valodas 

zināšanām.
Asnāte pārliecināti saka: “PEPSI angliski 

nozīmē TIK-TAK!”

Auklīte jautā: “Kāpēc Tu slinko?”
Dominiks braši atbild: “Jo man ir SLIŅĶA 

KREKLS (uz krekliņa dzīvnieka - sliņķa 
attēls)!”

Audzinātāja aicina bērnus pastāstīt par saviem 
tētiem.

So�ja Gabriela stāsta: “Tētis ir smieklīgs, kad 
viņam PIEGRIEŽ (nogriež) čolku!”

Audzinātāja palūdz Asnāti padalīties 
nodarbības materiālos ar blakussēdētāju.

Asnāte priecīgi atsaucas: “Protams, es taču 
esmu DALĪGA (protu dalīties) meitene!”
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SVEICIENS  jaunajā Talantu skolas sezonā!

Ar patiesu lepnumu un prieku uzsākam  jau  5. "Talantu skolas" sezonu.  Patiess  lepnums, ka "Talantu skolas" 
pedagogi spēj ar katru gadu  papildināt  ideju un radošuma lādi, lai iepriecinātu mazos audzēkņus.  Klāt oktobris  
un  "Talantu skola"  ir gatava jaunam darba cēlienam – spraigam un interesantam, un protams, arī radošam..
Viens no galvenajiem "Talantu skolas"  procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto 
pušu – audzēkņu, pedagogu un vecāku - sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties. 
Aicinu regulāri sazināties ar talantu skolu- zvanot vai rakstot uz epastu, sazināties ar nodarbību pedagogiem, 
pārrunāt nodarbībās paveikto. Lai mums veiksmīga sadarbība un komunikācija visa gada garumā.
Šajā gadā mums ir daži jaunumi un jaunumi vēl būs! 
Viens no patīkamiem jaunumiem ir Burtu Skolas Skolotāja Laura Strēle. Esam priecīgi, ka Laura piekrita vadīt Burtu 
Skola. Viņa patiesi ir izcils pedagogs. Ieguvums 2017. Gada BeBes Pedagoga titulu. Vairākkārt ieguvusi Miss 
Radošā Pedagoga titulu un ikdienu pārsteidz savus audzēkņus un mūs ar sava darba kvalitāti un oriģinālām 
idejām!
Jaunums ir arī angļu valodas skolotāja Rasma Riherte. Rasma ir mūsu ieguvums. Esam priecīgi, ka laimīgu apstākļu 
dēļ satikāmies! Bērni ir sajūsmā par viņas nodarbībām! Jau pēc pirmās nodarbības saņēmām daudz labas 
atsauksmes! Mums ir prieks par tik labu kolēģi!

Es novēlu visiem veiksmīgu un izzinošu mācību gadu, kā arī veiksmi  jaunu prasmju apgūšanā. Ceru, ka mācēsiet 
novērtēt to, kas jums jau tiek piedāvāts un dots.
Atgādinām, ka Talantu Skolas nodarbībām drīkst pieteikties arī mācību gada vidū!

PIEDĀVĀ:
Vokālais Ansamblis  /  Tautas Deju kolektīvs  /  Balets /  Burtiņu Skola 
Angļu valodas skola   /  Logoritmika / Pētnieku skoliņa 
BēBīšu skoliņa mazākiem no 6.mēnešu vecuma

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. 
 
BEBE.LV DEJU KOLEKTĪVS. Vada skolotāja SILGA STRAZDIŅA - Deju un ritmikas skolotāja profesiju 
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 ar mazajiem dejotājiem dejo 
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:
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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 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.

BEBE.LV BURTIŅU SKOLA. Nodarbības vada skolotāja Laura Strēle - bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā 
iegūts Liepājas Universitatē, un darbojas BeBē kā izcils pedagogs! Ieguvusi 2017. GADA BeBes pedagoga 
nomināciju!
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.
Mazo pētnieku studija .Vada skolotāja ANDA LANDSMANE - jau 16 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 LOGARITMIKAS STUDIJA. Vada skolotāja - ārstniecības persona- sertificēta audiologopēde 
ANNA L. BLAŽEVIČA. Absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti. Pieredze mikrologopēdijā, pirmskolas logopēdijā kā 
arī skolas logopēdijā! Līdz ar to zināšu kā sadraudzēties ar jebkura vecuma bērniņu!Tiem bērniņiem, kuriem 
gribētos veicināt runas attīstību, bet, kuri vēl nav gatavi tikties ar mani individuālajās nodarbībās piedāvāju 
LOGORITMIKU!
\Logaritmikas 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.

Maksa Talantu Skolā 
 1 pulciņš no Talantu Skolas
 25 eiro/mēn.
 2 pulciņi no Talantu Skolas
 23 eiro/mēn. ( par vienu pulciņu)
 3 un vairāk pulciņi no Talantu Skolas 
 21 eiro/mēn. ( par vienu pulciņu)

Lūdzam ievērot:
1. Maksājums par Talantu Skolu jāveic mēneša sākumā par tekošo mēnesi – līdz otrai mēneša nodarbībai.
2. Par visām nodarbībā jāveic kopējs maksājums un vienlaicīgi. Piem. Vokālais ansamblis + angļu valoda = 46 
eiro/mēn.
3. Maksājums jāveic ar ‘’Talantu Skolas’’ pasta kastes palīdzību. To atradīsiet pie katras grupas.
4. Kad maksājums veikts, tad noteikti ir jāparakstās maksājuma lapā. Maksājuma lapu var atrast pie grupas 
audzinātājas.
5. Ja bērns nodarbības nav apmeklējis visu mēnesi, vai apmeklējis tikai 1 nodarbību, tad maksa attiecīgā mēnesī ir 
puse no pilnā mēneša maksājuma. Piem. 25 eiro:2 = 12.5 eiro vai 21 eiro:2 = 10,5 eiro
6. Ja bērns konkrētā mēnesī ir apmeklējis vairāk par vienu nodarbību, tad jāveic pilns mēneša maksājums.
7. Ja kaut kādu iemeslu dēļ konkrētā pulciņa skolotāju nodarbību ir atcēlusi, tad nodarbība tiek atstrādāta citā 
laikā.
8. Ja maksājums par tekošo mēnesi nav noticis līdz mēneša otrajai nodarbībai, tad bērns nedrīkst apmeklēt 
turpmāk nodarbības.
9. Ja nodarbība iekrīt svētku dienās, tad nodarbība netiek atstrādāta!
10. Mēneša sākumā uz Jūsu norādīto adresi atnāks maksājuma aprēķins par tekošo mēnesi.

Jūs vienmēr varat zvanīt uz tālruni 27044040 vai rakstīt talantuskola@bebe.lv, ja Jums ir radušies jautājumi par:
Savu mēneša maksājumu,
Nodarbību pedagogu darbu,
Konkrētā pulciņa mācību programmu,
Nodarbību grafiku,
Citiem neskaidriem jautājumiem.
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