Augsim kopā
sirsnīgi!

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv
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Informatīvais izdevums vecākiem
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Šajā numurā:

Vadī tājas sleja
Vēl tikko mazie bebēni ar trīcošām sirsniņām, patiesu smaidu
sejā un ziediem rokās uzsāka savas gaitas bērnudārzā un svinēja
1. septembra svētkus! Vēl tikko spokojāmies, dekorējām ķirbjus
un pašrocīgi gatavojām Mārtiņdienas cienastus! Vēl tikko
godinājām Latviju un lepojāmies ar to, ka esam latvieši! Un nu
jau rakstām vēstules Ziemassvētku Vecītim un steidzam darīt
labos darbus, lai veco gadu pavadītu ar + zīmi un jauno gadu
sagaidītu ar tīru sirdsapziņu! Un ir patiess prieks par tiem, kuri
piedomā par to, par tām ģimenēm, kurās vecāki atgādina
bērniem par labo darbu nozīmi!
Un, šķiet, ja katrs no mums īpaši padomātu par labajiem
darbiem, krātu tos un dāvātu labo citiem Latvijā un pasaulē,
cilvēki būtu daudz laimīgāki, un sliktais nespētu vairoties kā
nenovēršams vīruss.
Jau sen ir pierādīts, ka cilvēka imunitāte un veselības stāvoklis ir
stipri saistīts ar cilvēka emocionālo stāvokli. Dāvāt labo un
saņemt labo ir izcils veids, lai ik dienu pasmaidītu, lai ik dienu
justos emocionāli pacilāts.
Tāpēc mēs BeBē ieviešam jaunu tradīciju – Nedēļas Lepnums!!!
Nedēļas Lepnums ir bērns, kurš ir darījis labus darbiņus –
palīdzējis, pateicis labu vārdu, bijis čakls vai atbalstījis draugu.
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Nedēļas lepnums – BeBes audzēknis, kurš ir darījis labos darbiņus! Tie var
būt dažādi - lielāki un mazāki, bet labi darbiņi, un tādi, kas priecē citus,
palīdz citiem, padara labāku vidi dārziņā un Latvijā!

🙂

KURŠ TO NOSAKA?
Nedēļas lepnumu katrā grupiņā nosaka audzinātājas un auklīte. Viņas ikdienā ir
kopā ar bērniem, tāpēc vislabāk redz, kurš bērns ir darījis labos darbiņus.
Cik bieži tiek nominēts Nedēļas lepnums?
BeBes audzēkni, kurš iegūs nedēļas lepnuma titulu, nominēs 1 x nedēļā vai 1 x 2
nedēļās.

❗
❗
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KO NEDĒĻAS LEPNUMS SAŅEMS PAR LABAJIEM DARBIEM?
Nedēļas lepnums saņems īpašu balvu - iespēju līdzi uz mājām brīvdienās paņemt īpašo
BeBēnu spilventiņu. Spilventiņš ir maģisks un brīnumu pilns, ne tikai tāpēc, ka dod saldu,
saldu miedziņu un sapnīšus, bet arī tāpēc, ka tajā ir īpaša kabatiņa, kurā ielikt bērna
ierakstu vai zīmējumu - kāds ir bijis viņa maģiskais nakts sapnītis, guļot uz īpašā
spilventiņa.
ĪPAŠIE NOTEIKUMI:
Nedēļas lepnuma titulu nosaka audzinātājas ar auklītēm 1 x nedēļā vai 1 x divās
nedēļās.
BeBes spilventiņu nedēļas lepnumam nodod lietošanā no piektdienas līdz
pirmdienai.
Spilventiņš ir jāatnes atpakaļ pirmdienā ( ja bērns nav ieradies dārziņā pirmdienā,
tad spilventiņš ir jāatnes tad, kad bērns atgriežas dārziņā)
Par spilventiņu ir atbildīgs ne tikai bērns, bet arī bērna vecāki
Ja laikā, kad spilvens ir nodots uzraudzībā pie bērna, spilvens ir bojāts, tad tā
labošanu jeb labošanas izmaksas uzņemas bērna vecāki.
Laikā, kad spilventiņš atrodas pie bērna, viņam ir jāuzraksta vai jāuzzīmē, kāds ir
bijis viņa sapnītis, guļot ar BeBēnu spilventiņu, vai arī īpašs notikums vai
piedzīvojums, pavadot laiku kopā ar BeBēnu spilventiņu. Zīmējums vai rakstītais ir
jāievieto tam speciāli izveidotā kabatā spilvena aizmugurējā pusē.
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Darot labus darbiņus, katram ir iespēja iegūt Nedēļas Lepnuma titulu

un pavadīt brīvdienas kopā ar BeBēnu spilventiņu!
Seko jaunumiem!
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ZIŅAS

17. decembrī
aizvietotājauklīte
Baiba

25. decembrī
Purvciema
audzinātāja
Laura S

Metodiķes ziņas
Oktobris pagāja raibs kā jau rudens. Oktobra sākumā vēl nedrošiem solīšiem iesākām jauno mācību gadu kā bebīši un
bebēni, ejot iekšā grupiņā. Bet drīz vien gan bērni, gan mēs pārējie Bebē griezāmies ikdienas notikumu virpulī gluži kā
lapas lapkritī. Katra diena pagāja krāsaini un raibi.
Lielākais izaicinājums šogad mums ir jaunās mācību programmas un vadlīniju ieviešana. Bet nu jau varam teikt, ka
esam gandrīz pilnībā ieviesuši kompetenču pieeju. Interešu centrus un metodiskās spēles dažādiem bērnu vecuma un
attīstības posmiem ieviesām pakāpeniski. Lielākajās vecuma grupās bērniem jauno kompetenču pieeju uztvert ir
vieglāk un savu izvēli un darbiņu nedēļas ietvaros plānot ir vienkāršāk. Savukārt, mazākajās grupiņās tas prasa ļoti lielu
pacietību un koncentrētu uzmanību no audzinātājas un auklītes.
Jautāsiet, kā tas notiek? Ko nozīmē bērna paša veikta izvēle, kritiskā domāšana vai pašvadīta darbība?! Centīšos
paskaidrot!
Ikdiena paiet joprojām kā līdz šim, bet nodarbības laiks un gatavošanās nodarbībām prasa ļoti lielu ieguldījumu no
audzinātājām. Rīta aplītis, kā līdz šim, notiek plkst.9.00, kad audzinātāja ar bērniem sasveicinās, izvingrojas, pārrunā
laika apstākļus un iepazīstas ar apmācību tēmu. Tas viss notiek kopīgi, sēžot vai stāvot aplītī. Bet pēc tam seko nākošais
posms, kad bērni tiek sadalīti (vai sadalās paši) pa interešu jeb kompetenču centriem. Tādējādi bērns pats izvēlas, ko
konkrētajā dienā vēlas apgūt. Vai veikt darbiņu mākslas vai kādā no pārējiem centriņiem. Šobrīd iespējamie centriņi ir
pieci: valoda, matemātika, māksla, tehnoloģijas un daba. Kad bērni ir sadalījušiem pa centriņiem (katru dienu citā), tiek
spēlētas dažādas didaktiskās spēles, tiek veikti radoši darbiņi. Bieži vien katram bērnam ir savādāks uzdevums. Tas
nozīmē, ka audzinātājai un auklītei ir jāspēj redzēt, sniegt padomu, palīdzību un iedrošināt, ieinteresēt katru bērnu. Tas
ir milzīgs darbs un uzmanības koncentrēšana, lai to pamanītu un redzētu. Uzburšu jums nelielu ainiņu no ikdienas:
kādam bērniņam jāpalīdz matemātikas centrā sarindot priekšmetus, kādam jāpalīdz pareizi satvert šķēres, kādam
dabas centrā savienot koku ar lapu, kādiem jāpalīdz izšķirt strīdu par skaistākās krāsas zīmuli, kādam uzrakstīt savu
vārdu, bet kāds tajā brīdī sagrib padzerties... Tajā pašā laikā audzinātājām jāsaglabā miers un jāredz visi, kam nav pat
mazākās vēlēšanās piedalīties nodarbībā.
Oh, kā izklausās? Raibum raibi! Bet ar katru dienu, kurā aizvadām kompetenču pieeju, saprotam, ka ir ļoti daudz labu
lietu, ko šī programma dod un māca gan mums, gan bērniem. Tiek attīstīta bērnu pašu iniciatīva, tiek attīstīts radošums
un sadarbošanās prasmes. Bērni daudz vairāk izrāda interesi, ko pētīt pašiem. Var novērot lielāku patstāvību un izziņas

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

Metodiķes ziņas
procesus. Bet šajā pieejā ieraudzīt “augļus” ir vēl grūtāk. Jo jaunāks un mazāks bērniņš, jo grūtāk. Taču tiek sagādāti arī
lieli pārsteigumi, kad bērns, kurš vienmēr ir kluss vai, tieši otrādi, ļoti aktīvs, izdara ko tādu, ko audzinātājas nebija pat
gaidījušas vai nojautušas. Tādēļ novēlu pacietību lieliskajām Bebes audzinātājām un auklītēm darbā ar bērniem,
savukārt, vecākiem – uzticieties mums. Mēs darām visu, lai bērniņu ikdiena paietu jautri, mīļi un izzinoši. Bērni noteikti
tiks sagatavoti skolai. Un, ja saskarsimies ar kādu problēmu, to kopīgi mēģināsim risināt un uzlabot.
Oktobrī norisinājās arī pirmā pedagogu pieredzes apmaiņas nodarbība. Gada laikā visas audzinātājas sagatavos un
novadīs šādu nodarbību, uz kuru ir aicinātas visas kolēģes no Bebes, lai iegūtu idejas un pieredzi. Pirmo šādu nodarbību
šogad rādīja audzinātāja Olga no Pārdaugavas Bebes grupas. Tā kā audzinātājai ir jau pieredzes bagāža darbā ar dažādiem bērnu vecumiem, gan dažādām izglītības programmām, varēja vērot ļoti daudz radošu pieeju. Varēja gūt ļoti labu
piemēru un idejas gan didaktiskajam spēlēm, gan nodarbības norisei. Audzinātāja Olga ar bērniem veica gan eksperimentu, gan apguva burtus, gan priecājās ar rudens lapām, metot tās gaisā un attēlojot lapkriti. Bērni rīta aplī pārrunāja
tik dažādas lietas un faktus. Gan par to, kādēļ lapu koki nomet lapas, gan iemācījās koku uzbūvi un koku nozīmi
pasaulē un cilvēku dzīvē. Pēc rīta apļa bērni dalījās pa interešu centriem, kur katrā bērnam bija jāveic divas dažādas
didaktiskās spēles, lai tiktu rosināti bērni izvēlēties divu dažādu sarežģītības pakāpju uzdevumu izvēle. Paldies Olga, Tu
visām devi lielisku piemēru un idejas, lai darbotos kompetenču pieejas programmā!
Oktobrī pie mums viesojās arī “Veselīga uztura programma bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs” un mākslinieks
I.Paura ar muzikālu koncertu bērniem. Par to lasiet katras grupiņas notikumu aprakstā.
Lai Jums skaista rudens izskaņa un ziemas sagaidīšana. Mēs turpināsim iesākto, lai ik dienu vairotu bērnu prieku un Jūsu
uzticību, ka Bebes komanda ir labākā! Arī jaunā tradīcija, ko ieviesīsim drīzumā, būs jauka un motivējoša. Lepojamies,
ka ideja ir aizgūta Nordplus projekta ietvaros Norvēģijas bērnudārzā, bet to esam pilnveidojuši, uzlabojuši un personalizējuši tieši mums un mūsu mazajiem apmeklētājiem!

MĀCĪBU TĒMAS UN PLĀNOTIE PASĀKUMI
DECEMBRIS :
2. – 6.
9. – 13.
16. – 20.
23.,27.,30.

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

Oktobris
Purvciema Bebīšos
Oktobris Purvciema mazulīšu grupā ir pagājis mierīgi. Jaunpienācēji ir saraduši ar dienas ritmu. Oktobrī mazulīši
piedzīvoja savu pirmo pastaigu ārpus bērnudārza. Pastaigā pētījām un skatījāmies, kādas rudens veltes atrodamas
mums tepat Purvciemā. Mazulīši aktīvi ikdienā darbojas, lai apgūtu savus pirmos burtiņus un ciparus, kā arī trenējam
mazos pirkstiņus. Mēneša noslēgumā visi vilkām maskas un kopīgi svinējām Helovīnu.
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Gada tematiskais plāns

Oktobris
Purvciema Bebukos
Oktobris, iekrāsojot koku lapas, atklāj rudens krāsaino dabu. Bebuki šai mēnesī centās izjust rudeni spēlēs ar dažādiem
dabas materiāliem, tos izpētot, mēģinot iegūt nospiedumus, veidojot no tiem mājas, ceļus un citas lietas. Ar interesi
tika iepazītas visas jaunās didaktiskās spēles, kas veicina bērnu attīstību un ir bērnam interesants laika pavadīšanas
veids.
23. oktobrī Purvciema filiālē viesojās I. Paura ar koncertu. Bērni ar lielu sajūsmu līdzdarbojās dziesmās ar kustībām,
aplausiem un smiekliem.
Šai mēnesī Bebukus apciemoja zobārste un bērniem pastāstīja par to, kas zobiņiem kaitē, kas tos stiprina, kā tos tīrīt un
par tiem rūpēties.
Oktobris noslēdzās ar baisi jautru Helovīnu ballīti. Izveidotā atmosfēra grupas telpās ļāva mazajiem maskās tērptajiem
mošķīšiem izballēties pēc sirds patikas.
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Oktobris
Purvciema Bebēnos
Oktobris mums īsts dabas mēnesis. Pastaigas ārpus Bebes teritorijas mums ļoti patīk. Tajās vislabāk var pamanīt
dažādas nianses, kā mainās gadalaiks. Piemēram, lapas sārtojas, zīles, kastaņi krīt no kokiem. Pīlādži nogatavojas.
Pastaigas laikā atradām dažādus rudens vēstnešus un arī vienu ļoti smaržīgu cidoniju. Aicinājām mammas, tētus
apskatīt, vai mājas krājumos ir kāds cidoniju produkts. Cik gan dažādas tās var būt! Garšojām, smaržojām, salīdzinājām un visādi citādi izzinājām visu par cidoniju. Sākām ar pastaigu, no kāizvērtās nodarbe visai nedēļai.
Tālāk viss par mežu. Grupā pētījām sūnas, enciklopēdijas, runājām par kokiem, sēnēm un bērnu piedzīvojumiem
mežā kopā ar mīļajiem. Kad bijām vienojušies, ko mežā vēlamies uzzināt, devāmies mācību ekskursijā uz mežu. Īstas
mušmires, celmu sēnes, dažādi koki, taciņas un pauguri. Ļoti lepojos ar Bebēnu grupas nopietno un ļoti ieinteresēto
attieksmi meža izziņā. Vislielākais prieks bija redzēt, ka mēs lieliski mākam viens otrā ieklausīties, sadarboties,
dalīties un kopā priecāties. Gājiens nebija no mazajiem, bet mēs lieliski to paveicām. Lielākajai daļai bērnu šis bija arī
pirmais brauciens ar trolejbusu. Noteikti uz mežu brauksim vēl, jo daba māca vislabāk!
Oktobra izskaņā nāk maskošanās laiks. Bērni gaida, kad varēs uzvilkt mīļāko tērpu. Šogad kopā darinājām dažādas
maskas. Katrs savu un īpašu. Maskas izdevās fantastiskas un unikālas. Oktobri noslēdzām ar kārtīgu maskošanās
ballīti. Gardumi, dejas, smiekli un lieliski pavadīts laiks.
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Oktobris
Purvciema Bebēs
Oktobris BeBes grupā bijis ļoti bagātīgs. Prātoju kā visu esam paspējuši, bet zinu vienu - par tik darbīgu visiem prieks.
Esam devušies ekspedīcijā - meklēt miglu, tad centušies to attēlot caur mākslu. Aktīvi darbojamies mikrobu un
pētnieku pasaulē - lupas un mikroskops tiek aktīvi izmantots. Esam aizrāvušies ar teātra mākslu, gatavojam papīra
lelles, iestudējām gan pašsacerētus fragmentus gan jau visiem zināmus. Būvējam prātam neaptveramas būves gan
no lego, gan visa pieejamā āra laukumiņā.
Oktobra sākumu aizvadījām, pētot dažādus dārzeņus - salīdzinājām uz svariem, meklējām informāciju enciklopēdijās
par to, kuras auga daļas ir ēdamas, svērām un mērijām tos. No dažiem dārzeņiem gatavojām dārzeņu plates, lociņus
griezām zupai un nobaudījām pat sīpolu pesto. No rutkiem gatavojām klepus zāles pēc tautas metodes. Paldies
vecākiem par aktīvu iesaisti pētniecības projektā. Paspējām arī pagatavot saldās ābolmaizītes, kuru recepti bērni
paši meklēja ar planšetes palīdzību un norakstīja, lai tā būtu pieejama visiem pavāriem. Ar dažādām interesantām
metodēm un uzdevumiem arvien vairāk iepazīstam jauno mācību programmu.
Oktobrī pie mums paviesojās arī zobārste ar savu asistenti, ļoti interesantā un interaktīvā veidā pastāstot par
veselīgu uzturu un pareizu zobu kopšanu. Tikām pie liela plakāta, kas mūs mudina ievērot apgūtās zināšanas,
jaunām zobu birstēm ar mēles tīrītājiem un pie pamatīga krājuma ar zobu pastām. Paldies ciemiņiem!
Čakli darbojoties, pienāca rudens gaidītākā diena - spoku un mošķu balle. Visi bija cītīgi gatavojušies un, kā jau katru
gadu, grupa tika pārvērsta līdz nepazīšanai un BeBes mošķi tajā arī. Pēdējā oktobra nedēļa BeBes grupai bija maksimāli piepildīta, jo nākamā dienā pēc mošķu dienas devāmies uz Rīgas Zoodārzu apciemot dzīvniekus, apskatīt
jauno piebūvi - savannu un aiznest mazliet zīles dievlūdzējiem. Ja nezināt, kādēļ tādiem maziem kukainīšiem tās
nepieciešamas, pajautājiet BeBes bērniem - viņi jums to izstāstīs.
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Oktobris
Pārdaugavas Bebukos
Jau nemanot klāt oktobris. Šajā mēnesī bebuki iepazina rudens veltes. Spēlējās, taustīja, smaržoja, paši gatavoja
ābolu kūku un degustēja to, bērni bija ļoti gandarīti par paveikto. Bērni tika iepazīstināti arī ar sēnēm, to daudzveidību - mežs bija ienācis grupiņā. Tāpat bērniem bija iespēja izbaudīt I.Paura koncertu, kur tie smējās, dejoja, priecājās
un līksmoja. Oktobris noslēdzās ar helovīna ballīti.

Oktobris
Pārdaugavas Bebēnos
Ar krāsainu lapu salūtu Bebēni sagaidīja oktobri. Tik pat krāsaini
pagāja viss mēnesis. Iepazināmies ar kokiem parkā, lasījām zīles
un kastaņus, kurus izmantojām nodarbībās. Iepazināmies arī ar
sēnēm, kādu sēni arī pūdējām, līdz parādījās kāpuriņi, kurus
pētījām caur palielināmo stikliņu. Kā katru gadu, oktobris
noslēdzās ar jokainu, spokainu ballīti par godu Helovīniem.

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

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

Oktobris
Pārdaugavas Bebēs
Rudentiņš bagāts vīrs un tik tiešām notikumiem bagāts un raibs ir bijis arī šis oktobra mēnesis Bebē.
Krāsainās un košās rudens lapas Bebes iepazina, dodoties pastaigā uz tuvāko parku, bērnu actiņās prieks, kastaņi
pilnas kabatas un laime pilnīga. Ak, šis skaistais rudens, bet vai zināt? Rudens, lai arī skaists, tomēr jāuzmanās no
vēja un lietus, lai nesaķertu iesnas. Tieši tāpēc audzinātāja Olga par to parūpējās un kopā ar bērniem pagatavoja
īpašo veselības dzērienu! Uh, medus un rutks – kas var būt labāks! Un tik tiešām, pārliecinājāmies, ka tas ir
visspēcīgākais cīņā pret rudens vīrusiem, jo visu šo mēnesi esam bijuši veseli un laimīgi.
Pavisam noteikti šis ir bijis īpašs mēnesis arī tāpēc, jo Bebes ir iestādījuši paši savu (pavisam īstu) ozolu!! Un ticiet, šis
ozols (gluži kā mūsu pašu Bebes) ir neatlaidīgs, skaists, un stiprs cīnītājs. Pamazītēm tas ir izlauzies cauri cietajai zīles
čauliņai un, tiecoties pēc gaismas, izdzinis savu pirmo asniņu cauri tumšajai zemei. Brīnāmies un priecājamies, cik
skaisti tas viss!
Oktobrī mēs ne vien devāmies sēņot un priecājāmies par skaisto dabu, bet arī satikām “zobu feju”, kura mums
atgādināja, cik svarīgi un kāpēc ir svarīgi rūpēties par saviem zobiņiem un ēst veselīgi. Bērni tika arī pie jaukām
dāvaniņām un tas lika viņu smaidiem mirdzēt pavisam spoži.
Bet ko darīt, kad skaistās lapas nobirušas un aiz loga sāk čabināt lietutiņš? Pareizi, Trijādības Bebes to labi zin - tad ir
laiks īstai ballītei!!! Tieši tāpēc oktobra pēdējā dienā sarīkojām kārtīgu Helovīnu ballīti.
Spokojāmies, jokojāmies un noslēdzām oktobra mēnesi godam!

Seko jaunumiem!
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Oktobris
Ziepniekkalna Bebēni
Oktobrī baudījām rudeni un pētījām rudens veltes. Bijām BeBēnu pirmajā pastaigā ārpus bērnu dārza teritorijas.
Pie mums ciemos bija Imants Paura ar koncertiņu. Bēni ļoti iesaistījās - dejoja un dziedāja līdzi.
Svinējām arī Helovīnus. Bērni ieradās maskās un ar cienastiņu. Atklājām ballīti ar kārumiem un turpinājām ar
rotaļām un dejām. Bērniem patika iejusties tēlos un kopīgi radīt atmosfēru.

Oktobris
Ziepniekkalna Bebēs

Pie mums viesojās veselīga uztura un zobu higiēnas vēstneši, kuri palīdzēja apgūt jaunas zināšanas zobu kopšanā
un veselīga uztura ievērošanā. Uzzinājām daudz jauna par uzturu un tā ietekmi uz mūsu zobu veselību, un to, kā
pareizi un cik bieži ir jākopj savus zobus. Nodarbības noslēgumā saņēmām dāvaniņas, kas būs par palīgu zobu
kopšanā un atgādinās par veselīgu uzturu un tā nozīmi!

Seko jaunumiem!
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TOP cent īgākais
Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Žanete

Kristers, Kārlis, Tomass - katru dienu vēlas
būt dežuranti.

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa
Beatrise - grupiņas labā feja, neatteiks
palīdzēt ne audzinātājai un auklītei, ne
kādam no bērniem.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Ziepniekkalns
Bebēni grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

Roberts C. un Kate

Emīlija

Estere

Purvciems BeBes
grupiņa

Purvciems
BeBuku grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

Marta un Viktorija

Diana

Visi 14 topošie skolnieki
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Pārdaugavas BeBes grupa
1) Olivers ar Ralfu spriež: “Mums patīk
izmeklēt, būt spiegiem.”
Audzinātāja: “Detektīviem?”
Olivers: “Jā, defektīvs! Es kad izaugšu arī būšu
defektīvs!”
2) -Audzinātāj, mēs šodien skatīsimies
multeni?
-Lotīt, šodien nē. -Bet nu lūdzu!!!! - Es
padomāšu... - Vienkārši saki ,,jā” vai “nē”? - Nu
,Lote,tad es saku ,,nē” - Nu labi, audzinātāj, Tu
padomāsi...
3) Ralfs: Evelīn, Tev mājās ir kosmētikas?
-Kas??
-Nu kosmētikas, tur lūpu krāsas un tā...?
-Jā, man ir daudz (uzskaita)
- A Tev mājās ir visādi ēdieni?
- Jā, es katru rītu ēdu un ēdu tās putras! Un vēl
pilns ledusskapis.
-Es šovakar varētu aizbraukt pie Tevis ciemos
un paēst !
- .....(paliek domīga).. Nē... mēs vispār vakaros
daudz neēdam..
- Nu labi, tad Tu atbrauc paēst pie manis, tikai
neaizmirsti tās kosmētikas !!

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Violeta pakar savu dvielīti un apgriež vairākas
reizes riņķī un svinīgi paziņo: "Es iepinčēju
dvieli!"' (sapinķerēju)

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
Māris jautā skolotājai: "Kāpēc tu esi Reiņa mamma?"
Skolotāja: “Reinis ir mans dēls, viņš man piedzima,
izvēlējās mani par mammu."
Aleksis: "Kā Reinis piedzima?"

Purvciems BeBes grupiņa
SAgnese helovīnu ballītē jautā: "Bet kur tad tas
tusiņš?!"
Laura un Elīna: "Kā? Bet re, kur viss notiek!!!"
Agnese: "Nu nē, ne jau šis!"
Laura un Elīna: "Kāds tad vēl tusiņš?"
Agnese: "Nu pie jums abām uz mājām, būsim
TUSENES!"

Purvciems Bebīšu grupiņa
Emīlija mūzikas nodarbībā skaļi uzvedas un
mūzikas skolotāja prasa: ‘’Kurš te ir galvenais?
‘’Emīlija brīdi padomā un saka: ‘’Visiem jāklausa
Līva (audzinātāja) un Emīlija!!!’’

Seko jaunumiem!
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Purvciems BeBuku grupiņa
Violeta cītīgi darbojas un pēkšņi izsaucas:
“Es esmu TAISĪTĀJS, es visu taisu!”
Ričards stāsta, ka viņam iekodis liels
kukainis.
Audzinātāja jautā: “Kurā vietā?” (domāts
kurā ķermeņa daļā)
Ričards norāda ar pirkstiņu uz logu un
atbild: “Tur ĀRĀ!”

Purvciems BeBēnu grupiņa
Karla: ''Tētis atkal aizmirsa manas zeķes
kabatā!''
Signe: ''Kāpēc tētis liek Tavas zeķes kabatā?''
Karla: ''Viņam patīk likt manas zeķes kabatā!
Viņš tā dara, tad aizmirst un velk manas zeķes uz
darbu.''
J. Paura koncertā dziesmā ir vārdi - bērni
tramvajā blēņojas, visu dienu blēņojas!
Sandija: ''Bāc! Visu dienu blēņojas tramvajā! Es
arī gribu tā!”

Ziepniekkalns BeBes grupa
Skarleta: “Man drīz atbrauks omīte ciemos, un tad
es kādu laiku būšu slima...!”

BeBelv bērnudārzs
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TALANTU SKOLA
Labdien, labdien!
Esam veiksmīgi uzsākuši Talantu skoliņas nodarbības
2019./2020. mācību gadā. Paldies par atsaucību un
jauko komunikāciju, kas mums visiem izveidojusies. Šis
mācību gads ir raženi iesācies Purvciema filiālē, kur
papildinām piedāvājuma klāstu ar 3 jaunām nodarbībām: latviešu valodas apmācība krievvalodīgajiem
bērniņiem; mākslas nodarbības; balets. Paldies par jūsu
aktivitāti!
Lai šis mācību gads ir radošs, veiksmīgs un talantīgs!
Aicinām izmantot lielisko iespēju un sazināties ar
nodarbību pedagogiem, pārrunāt nodarbībās paveikto.
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Talantu skolas
centīgākie:
Balets:

Deju studija:

• Trijādības ielā: Evelīna
• Ieriķu ielā: Eva Marta

• Ieriķu ielā: Katrīna Paula
• Trijādības ielā: Lote
• Zaļenieku ielā: Elza S.

Logoritmika:

Vokālā studija:

• Ieriķu ielā: Olivers
• Trijādības ielā: Odrija un Valters
• Zaļenieku ielā: Lenda

• Ieriķu ielā: Eva Marta
• Trijādības ielā: Melisa un Alise
• Zaļenieku ielā: Jānis

Burtiņu skolā:

• Ieriķu ielā: Amēlija un Katrīna
• Trijādības ielā: Iskanders un Linetta
• Zaļenieku ielā: Eza un Ernests

Angļu valoda:

• Ieriķu ielā: Kara
• Trijādības ielā: Binnija
• Zaļenieku ielā: Roberts, Ernests un Elza

Mākslas studija:
• Ieriķu ielā: Anna

BēBīšu skoliņas čaklākie:

Zaļenieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
• Alise ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
• Emīlija ar mammīti un Kristaps ar mammīti
Trijādības ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
• Nora ar mammīti un Laura ar mammīti
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