2016.gada NOC/DEC. Nr.40

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv

Informatīvais izdevums vecākiem

Augsim kopā
sirsnīgi!

e-avīze
VADĪTĀJAS SLEJA

BeBelv e-avīze iznāk reizi mēnesī

Šķiet pavisam nesen sveicu visus ar jaunā mācību gada sākumu. Tagad jau jāsveic ar jauno 2017. Gadu!
Pirmssvētku laiks ir maģisks. Tas ir vēl maģiskāks, kā paši svētki! Šķiet, ka tieši pirmssvētku laikā cilvēki vēlas
pagūt un izdarīt visu, ko nav uzspējuši! Dažkārt gribas jautāt: ‘’Kas izmainīsies? Tie ir tikai datumi? Dzīvē nekas
nemainās! Viss turpinās!’’. Taču tā īpašā maģija tiešām ir! Tieši pusstundu pirms pl.24.00. gribas pārdomāt visu,
kas konkrētā gadā noticis! Pārdomāt visu, kas jādara savādāk! Pārdomāt visu, kas jāapsola sev!
Tāda pati maģija ir bērnu rakstītām vēstulēm, kuras adresētas Ziemassvētku Vecītim. Vecāki, izmantojiet un
baudiet brīdi, kad bērni tic Ziemassvētku brīnumam, kad bērni tic rūķiem un Ziemassvētku Vecītim. Rakstiet
kopīgi vēstules rūķiem, meklējiet pārsteigumu zem eglītes, un atveriet maģiskos Adventes Kalendāra
lodziņus….Un jūs sapratīsiet, ka tieši ticība svētku brīnumam ir tā, kas padara svētkus tik brīnišķīgus. Tās nav
dāvanas, gards ēdiens un izklaides….Prieks un laime ir bērnišķīgajā un patiesajā!
Tāpēc mēs, BeBē, tik ļoti cenšamies un gatavojamies katram Ziemassvētku Pasākumam. Tas, kas dažkārt
vecākiem liekas sīkums, mums, audzinātājām un auklītēm, ir ļoti svarīgs! Mēs zinām, cik svarīgi padarīt svētkus
par bērnišķīgiem un patiesiem!

Baudiet maģisko laiku, rakstiet vēstuli Ziemassvētku Vecītim un ticiet brīnumiem Jaunajā
2017. Gadā!
Vadītāja Rita Stikāne

Lai Jaunajā 2017. gadā piepildās
Ziemassvētku sapņi un aizejošajā gadā iecerētais!
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JUBILĀRI DECEMBRĪ

17.12.
auklīte aizvietotājs
Baiba Ošleja

25.12.
audzinātāja
Laura Strēle

METODIĶES ZIŅAS
Novembris Bebē ir latviskais mēnesis. Apgūstam daudz jauna par mūsu dzimteni.
Iepazīstam Latviju caur teikām, tautasdziesmām, dzīvniekiem, tradīcijām un valsts
svētkiem.
Kad lauku sētas iemītnieki apskatīti, iegaumēti, ķeramies klāt Mājputniem un
Mārtiņdienas tradīcijām. Šī nedēļa tāda aktīvāka un jautrāka. Maskas, ticējumi,
tirgošanās. Pa vidu vēl ciemojas pie mums teātra izrāde “Čigānmeitene Ringla”. Kas
bērnus neatstāj vienaldzīgus. Spilgti tēli darbojas teātrī.
Un kā katru gadu Mārtiņdienas tirdziņš patīk gan lieliem, gan maziem. Jau nedēļu
iepriekš sākas gatavošanās tirdziņam. Mājās vecāki kopā bērniem gatavo preces, savukārt, audzinātājas domā
kā noorganizēt tik plaši apmeklētu pasākumu. Beigu beigās visi smaidīgi dodas mājās ar nopirktiem
gardumiem un dārgumiem. Paldies par tik dažādām lietām, ko jūs radiet- ziepītes, rokassprādzes, cepumiņi,
vafeles, suliņas un pat gleznas.. Un viss vēl skaisti noformēts, ka gribot negribot ir jāpērk!:)
Šī nedēļa bija arī īpaša ar to, ka pie mums ciemojās fotokompānija. Ļoti jauki un jautri fotogrāfi no katra
bērna ieguva pa smaidam un lieliskai fotogrāfijai. Visi bērni, pat bailīgākie, beigās atļāva sevi fotogrāfēt!
Gaidīsim rezultātu. Vērojot procesu, likās, ka bildēm jābūt skaistām un profesionālam.
Nākošā bija nopietnāka un svinīgāka nedēļa. Rosinājām bērnos patriotisma sajūtu un izpratni par to, kas ir
Latvija. Tika svinēta dzimtenes dzimšanas diena. Jautri, skaisti, svinīgi un bērniem saprotami. Katra filiāle
bija izdomājusi savu pieeju šiem svētkiem. Purvciemā bija balto galdautu svētki, Pārdaugavā un
Ziepniekkalnā īpašas kūkas pagatavošana. Paldies Jums vecāki, ka rūpējaties, lai bērni šajā dienā ierodas
sapucēti un svinīgi! Tas rada svētku sajūtu un diena ar to vien jau ir īpaša.
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METODIĶES ZIŅAS
Nākošā nedēļa joprojām bija par Latviju, tikai par to kādi meža zvēri sastopami pie mums. Tēma visiem interesanta
un saistoša. Audzinātājas var izdomāt aizvien radošākus uzdevumus nodarbībām, savukārt, bērniem patīk
dzīvniekus iepazīt.

Novembris bija nopietns mēnesis dažām audzinātājām, jo sākām mūsu atklāto nodarbību apli.
\Pirmā, kura parādīja savas prasmes un darbu bija Purvciema audzinātāja Krista. Audzinātāja lieliski izspēlēja ar
bērniem Latvijas tēmu. Audzinātāja Krista ir ļoti pilnveidojusi savas zināšanas un prasmes vadīt rotaļnodarbības. Šo
grūto tēmu audzinātāja Krista pasniedza bērniem viegli un ar lielu pievienoto vērtību. Audzinātāja nodarbībā bērnus
veda ceļojumā par Latvijas novadiem. Atrodot katrā novadā ko īpašu un interesantu bērniem. Audzinātājas Kristas
īpašā pieeja bērniem tiek atrasta caur ļoti daudz un dažādiem skaitām pantiņiem. Krista bija veiksmīgi interesējusi
nodarbībā nepieciešamās nodarbības. Bērni ieguva jaunas zināšanas par novadiem, ieguva prasmes strādāt pāros,
grupiņās un patstāvīgi. Kā arī audzinātāja veiksmīgi bērnos modināja vērtības - savas zemes mīlestību un prieku par
Latvijas simboliem. Nodarbība bija ļoti pārdomāta un visi darbiņi bija secīgi un vienoti.
Nākošā savu nodarbību rādīja audzinātāja Smaida no Purvciema. Smaida pie mums strādā neilgu laiku un vēl gūst
pieredzi no pārējiem kolēģiem. Nodarbība bija labi izplānota un bērniem bija interesanti darboties. Smaida palīdzēja
bērniem atkārtot un nostiprināt zināšanas par meža zvēriem un prasmes darboties grupiņās un patstāvīgi, kā arī
strādāt tīri un kārtīgi ar krāsām. Prieks bija vērot, ka audzinātāja rosināja bērnus strādāt patstāvīgi un nokārtot savu
darba vietu pēc darba. Paldies Smaida!
Savukārt, decembri ļoti pozitīvi un ar lielu aktiermeistarību uzsāka audzinātāja Laura no Purvciema. Laura
nodarbību pārvērta par teātra uzvedumu. Pie bērniem ieradās Karlsons, kurš kopā ar bērniem pildīja dažādus
uzdevumus. Caur rotaļu un ļoti lielu sajūsmu bērni veica katru darbiņu. Karlsons tik ļoti motivēja bērnus, ka tie
veica visus darbus ar milzīgu entuziasmu un prieku. Kas tik nebija nodarbībā: rotaļas, teātris, puzzles likšana,
grāmatzīmes veidošana, rūķu pārsteigums adventes laikā. Bērni nezaudēja uzmanību nevienā brīdī. Kā arī kolēģēm
bija liels pārsteigums Lauras aktiermeistarība. Paldies par pasakas uzburšanu Laura!
Decembrī kā jau katru gadu, audzinātājas pārtop īstos burvjos un rada īstus brīnumus. Decembrī gan auklītes, gan
mūzikas skolotāja un, protams, grupas pedagogi veic lielu darbu, lai šis adventes laiks būtu īpašs un pārsteigumiem
bagāts ikvienam mazajam un arī lielajam Bebes apmeklētājam! Paldies arī visiem vecākiem, kuri atbalsta mūs šajā
brīnumu un dāvināšanas laikā! Lai burvīgs, skaists un gaišs mums Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Esiet vērīgi un novērtējiet mūsu veikumu arī sociālajos tīklos, kur redzēsiet katras grupiņas radošumu. Sekojiet līdzi
un novērtējiet konkursam Miss Radošā Ziema 2016!
Uz tikšanos Ziemassvētku svinībās! Un atcerieties, ja ir kāds jautājums, droši uzrunājiet mani un jautājiet!
www.bebe.lv
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SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM

SVARĪGI!
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DECEMBRA PASĀKUMI
DECEMBRĪ NODARBĪBU TĒMAS IR PIELĀGOTAS TĀ, LAI BĒRNI VARĒTU
IZBAUDĪT GATAVOŠANĀS PROCESU SAVĀM “EGLĪTĒM”.

28.11 – 2.12
Sēž uz sliekšņa pasaciņa

5. – 9.12
Spēlēsim teātri!

12. – 16. 12
Svētkus gaidot!
Instrukcijas par elektro un ugunsdrošību.

19.- 23.12
Ziemassvētku brīnumu

27. – 30.12
Svētku prieks!

v

Miss RadosÃ ZIEMA 2016.
Aicinām visus vecākus un bērnus atbalstīt savus favorīt pedagogus, jo
katru gadu decembrī par godu Ziemassvētkiem un Vecā Gada pavadīšanai
notiek konkurss Miss Radošā.
Titutulu Miss Radošā iegūst pedagogi, kuri visradošāk sagaida
Ziemassvētkus. Visi iegulda lielu darbu, lai radītu bērniem
neaizmirstamus svētkus - mums ir ļoti grūti izvirzīt vienu uzvarētāju,
tāpēc vajadzīgs Jūsu vērtējums un balsojums.
Sekojiet konkursam Miss Radošā BeBe.lv profilā facebook.
Konkurs ilgs no 05.12. – 09.01.
NKURSS!
O
K
Te pielikumā baneris no konkursa ‘’Miss Radošā’’.
www.bebe.lv
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Gada nominācijas
GADA
NOMINĀCIJAS
Katru gadu ieskandinām ar dāvanām, darbinieku balli un ziemas sporta spēlēm.
Tas notiek janvāra sākumā, bet pats svarīgākais, kas notiek šajā pasākumā Gada Pedagoga un Gada Aukles nomināciju pieškiršana.
Lai noteiktu Gada Aukles un Gada Pedagoga titula ieguvējus, vērtējam dažādus subjektīvu un objektīvus
faktorus, kurus apkopojot saņemsim rezultātu, tāpēc ļoti nepieciešams arī Jūsu, vecāku, viedoklis
Lai operatīvāk to varētu izdarīt, lūdzu, aizpildiet sekojošu aptauju, kura sastāv tikai no 3 jautājumiem. Tas
prasīs tikai 1 min. laiku!
Te http://www.visidati.lv/aptauja/1226579038/
Jūsu balsojums ir ļoti svarīgs - tas palīdzēs Jūsu favorītam ( pedagogam vai auklītei) saņemt svarīgo
nomināciju un gada prēmiju!

DA PEDAGOGS
A
G

GA DA

AUKLE

NOMINĒTI TIKS VISI PEDAGOGI UN
KATRAM TIKS PIEŠĶIRTA ĪPAŠA GADA NOMINĀCIJA!

Ziemassvētku ‘’eglītes’’ jeb Ziemassvētku pasākumi:
Trijādības iela 4

Bebes 15.12 plk. 17.00
Bebēni 21.12 plk. 17:00
Bebuki 14.12. Plkst 16:00

www.bebe.lv

Zaļenieku iela 36

Bebes - 23. dec 16.00
Benēni - 19. Dec 16:30

Ieriķu iela 15

BeBes1 - 22.12 plkst.17.30
Bebes2 - 22.12 16.00
Bebēni - 20.12. 16:00
Bebuki 16.12. Pulksten 16:00

bebe@bebe.lv

IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI

T E T R IS
Ā

ČIGĀNME
ITĒNS

“Sveiki nu esmu klāt, varu savu stāstu stāstīt sākt –
lai jauka Jums šī izrāde!”

RINGLA

Ar šādu skanīgu uzsaukumu var īsi raksturot teātra izrādes “Čiganmeitēns Ringla” viesošanos BeBē. Jau ar
pirmajām, ritmiskās un skanīgās dzejas rindās izteiktām, izrādes minūtēm bērni tika ierauti čigānmeitēna
Riglas raibajā piedzīvojumu pasaulē, kurā vēroja gada ritējumu gadalaiku maiņā un satikās ar medus
meistaru Lāci, mazliet skopo Zaķi, viltīgo Runci un citiem tēliem, kuri katrs pats un visi kopā mazajiem
BeBēm sniedza kādu svarīgu mācību, skaistāko no tām - “Nekur nav tik labi kā mājās”!

Teātris ‘’Čigānmeitēns Ringla’’ Purvciema BeBukos

2. novembrī pie mums ciemojās čigānmeitēns Ringla. Bebuki viesmīlīgi uzņēma
viesus, dzīvoja līdzi Ringlas piedzīvojumiem, un kopā pat jautri uzdejoja.
Nedēļu noslēdzām ar pirmo sniega dienu! Bebukiem, bija lieli prieki par pirmo
sniedziņu! To arī kārtīgi izdzīvojām ar lustīgu pikošanos!

Teātris ‘’Čigānmeitēns Ringla’’ Purvciema BeBēnos

"Čigānmeitēns Ringla" - vēl viens skanīgs, jaukiem tēliem, interesantiem
piedzīvojumiem, pavadīts muzikālais teātris. Vērojot bērnus, varam secināt,
ka jebkāds tēls - liels, mazs, zaķis vai lācis, vai pat Čigānmeitēns Ringla, liek
bērniem pavērt mutītes un klausīties tajos ar lielu aizrautību. Un skanot
mūzikai un dziedot, bērni nebaidās kustēties un plaudēt līdzi. Gaidām nākošos
māksliniekus!!!

Teātris ‘’Čigānmeitēnes Ringla’’ Ziepniekkalna
BeBēnos

Izrāde "Čigānmeitene Ringla" - bērniem izrāde patika, viņi smējās un priecājās un darbojās līdzi ļoti aktīvi.
Ciemos bija gan
aktieri, kuri ir
pārğērbušies, gan
tika izmantotas arī
lelles. Mūsu
bērniem leļļu teātris
dikti patīk.
www.bebe.lv
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MĀ RTI Ņ DI ENA

Mārtiņdienas tirdziņš Purvciemā “Lielā andele - mandele”

“Gribam zināt, gribam zināt – ko gan mūsu Bebes dar’? Rotas dara, našķus dara – gatavojas tirdziņam!”
Jā, Mārtiņdienai veltītais pašdarbnieku tirdziņš “Lielā
andele - mandele” bija mēneša un šķiet arī rudens
gaidītākais notikums ne tikai mazajiem, bet arī lielajiem
BeBē. Un ne velti, jo lielā, patīkama satraukuma
caurstrāvotā gaidīšana atmaksājās ar fantastisku, smieklos,
priekā un sajūsmā izkrāsotu, tirdziņu, kurā Bebes lielie un
mazie “andelēja – mandelēja” radošus, izdomas bagātus,
bezgala skaistus, pašu rociņām gatavotus darinājums.
Prieks, ka mums ir tik radoši, izdomas bagāti, atraktīvi un
čakli BeBes un Bebīgi vecāki! Bez Jums nu nekā – liels
paldies!
Mazie bebuki lustējās Mārtiņu tirdziņā. Bebukiem šis bija pirmais
Mārtiņdienas pasākums dārziņā. Prieks, par pozitīviem un atsaucīgiem bērniem un vecākiem, kuri
nebaidījās no pirmās tirgošanās un tirgus atmosfēras piedzīvošanas, jo brīžiem tiešām kā tirgū, gāja ņigu
ņēgu! Paldies!
Nedēļu noslēdzām ar pašu gatavotu lukturīšu iedegšanu pie dārziņa. Par godu Lāčplēšu dienai.

www.bebe.lv
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Dzied manu gailīti pēdējo reizi, rīt būs
Mārtiņi, liks tevi katlā..

Šogad par Mārtiņdienas svinībām Purvciema BeBēnos, gribas
teikt "WOU!" Tik ļoti liels prieks par vecākiem un bērniem, par
viņu izdomām - gan ziepītes, gan mīkstie baloniņi, gan
apgleznotas koka ripiņas, gan krellītes un grabulīši - nu prieks gan
mums, gan pašiem mazajiem par paveikto darbiņu. Visi kopā,
pārģērbušies par dažnedažādiem tēliem, gājām rotaļās, skaitījām
ticējumus, minējām mīklas un jautri pavadījām laiku..
Šogad Mārtiņus svinējām visa filiāle kopā. Vispirms zālē bija jauks pasākumiņš, kur dziedājām dziesmas un
gājām rotaļās. Tajā visā cenšoties iesaistīt arī vecākus. Protams,
tika arī uzdotas mīklas un stāstīti dažādi ticējumi. Pēc
izklaidēm zālē devāmies uz grupiņām (pirmajā stāvā), kur bija
galdi, uz kuriem bija sakārtotas dažādas lietas pārdošanai, tā
kā šajā gadā mūsu grupiņa bija vienojusies par to, ka nesam
neēdamas lietas vecāki un bērni patiešām bija pacentušies.
Tika tirgotas gan dažādas, paštaisītas rotaslietiņas, gan
interesanti piekariņi, un krāsojamās lapas kopā ar
krāsainiem zīmulīšiem un vēl dažādas interesantas lietiņas.
Protams, bija iespēja arī nopirkt kādu našķi, jo par tiem
bija parūpējusies lielā grupa, kuri tirgojās bubmbiņtelpā.
Kad visi bija labi pavadījuši laiku, visi devās mājās gan ar labu
garastāvokli, gan kādu jauku lietiņu mazajiem. Nākamajā dienā ārā pie
dārziņa nolikām svecītes, pašu gatavotos svečturīšos, skaistā rakstiņā.

Mārtiņdiena Pārdaugavas BeBēnos

Mārtiņdiena-rudens beigu un ziemas sākuma laiks! 10. novembrī, kā
katru gadu, pie mums notika Mārtiņdienas tirgus. Pateicoties
vecāku atsaucībai, tika nopelnīta naudiņa, kura tiks nosūtīta
Ziemassvētku vecītim. Paldies bērnu vecākiem, kuri sagādāja
našķus un rokdarbus Mārtiņdienas tirgum, un arī par skaistajām
maskām bērniem.

www.bebe.lv
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Mārtiņdiena Pārdaugavas BeBēs

Arī šogad, kā jau katru gadu Mārtiņdienas andele izvērtās par kārtīgu tirgus placi. Vecāki, Jūs esat
brīnumradoši, izdomas bagāti, aizvien priecājamies par interesanto pieeju tirdziņa produkcijai. Paldies par
lielo atsaucību un burziņu Trijādības ielas filiālē!!!

Mārtiņdiena Ziepniekkalna BeBēnos

Mārtiņdienā gājām rotaļās, mācījāmies ticējumus, skaitījām tautasdziesmas, minējām mīklas, gājām rotaļās
un visi smuki pārğērbušies par dažādiem Mārtiņu tēliem.
Un ,protams, taisījām tirdziņu, milzīgs paldies tiem vecākiem, kas kopā ar bērniņiem bija pagatavojuši
gardumus tirdziņam un nāca tirgoties. Malači!

Mārtiņdiena Ziepniekkalna BeBēs

Mārtińdienas tirdzińš pagāja jautrās noskaņās. Tirgojāmies un iepirkāmies. Katrs mājā aizgāja ar kādu gardu
naški!! Paldies vecākiem par piedalīšanos.
Latvijas dzimšanas diena- Svinējām skaistos svētku tērpos, gatavojām svētku torti un ēdām Latvijā ražotus
našķus! Svinīgā daļa, protams, bija ar himnu un Latvijas vēstures atkārtošanu!

www.bebe.lv
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI

L Ā Č PL ĒŠA DI ENA

Lāčplēša diena Purvciema BeBēs

Novembris Latvijas vēsturē ir īpašs laiks, tas iegrāmatots ar
zelta burtiem. 11. un 18. novembrim jābūt svētiem
datumiem ikviena latvieša sirdī. Arī mēs Bebes1 iededzām
svecītes liesmiņu pašgatavotos svečturīšos un savās
sirsniņās. Kopīgi devāmies laukā, lai svecītes liesmiņas
izgaismotos auseklīša formā. Skaistā kompozīcija priecēja
gan lielus, gan mazus Bebes bērnus. Jo ir tik skaisti mīlēt
savu zemīti un savu tuvāko...

Lāčplēša diena Purvciema BeBēnos

Kā jau katru gadu, arī šogad, visi kopā atzīmējām Lāčplēšdienu. Katra grupiņa bija skaisti apdekorējusi
burciņas, lai pēc tam vienotos un saliktu tās pie logiem Auseklīša formā. Kad iestājās tumša, gaisma burciņās
skaisti mirdzēja un prieks bija ikkatra acīs.

www.bebe.lv
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI

SVEICAM NO
LATVIJU!
Latvijas Dzimšanas diena Purvciema
BeBēs

“Mēs būsim tā, mēs būsim tā – kā balta svītra
sarkanbaltsarkanā karogā”
Patriotisko nedēļu Bebe.lv noslēdzām kopīgā pasākumā,
kur audzinātājas īsi apkopoja nedēļas laikā pārrunāto
–mūsu zeme- Latvija, karogs, himna, latvju zīmes un
simboli. Noklausījāmies Latvijas himnu, priecējām viens
otru ar tautasdziesmām un vienojāmies kopīgā dziesmā,
kā arī mielojāmies ar svētku kliņģeri. Nobeigumā
devāmies rotaļā pār Rīgas tiltiem un visu atlikušo dienu
bijām uz patriotiska noskaņojuma „viļņa”.

Latvijas Dzimšanas diena
Purvciema BeBes 2

Šos svētkus arī no sākuma svinējām zālē,
saģērbušies
svētku
tērpos.
Dziedājām
dziesmiņas un skaitījām dzejoļus par godu
Latvijai. Pēc tam skolotājas bija sagādājušas
īpašu svētku kliņģeri, ko visi kopā ar prieku
apēdām. Šis pasākums katram no mums lika
novērtēt to, cik gan skaista un mīļa mums visiem
ir mūsu valsts- Latvija.

Latvijas Dzimšanas diena Purvciema BeBēnos
Baltā galdauta svētki - šogad citādāk, nekā citus gadus,
visi kopā svinējām baltā galdauta svētkus. Aicinājām
visus skaisti sapucēties, lai radītu vēl lielāku svētku
sajūtu. Katra grupiņa sniedza draugiem koncertiņu skaitījām dzejolīti un nodziedājām dziesmiņu. Un, kas
gan ir svētki bez kliņģeri? Un visiem par prieku, tika
sagādāts, vēl silts svētku kliņģeris!
Dziedādami mēs staigājām
Pa tautieša novadiem,
Atraduši labu zemi,
Tautu zemi raudzīdami.

www.bebe.lv
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
Latvijas Dzimšanas diena Purvciema BeBukos
Kopā ar Bebukiem izzinājām kas tā
Latvija ir, kā izskatās. Kopā
zīmējām, līmējām, krāsojām un pat
sildījām ar savu rociņu siltumu,
mūsu mīļo Latviju. Latvijas nedēļu
noslēdzot svinējām ''Baltā galdauta
svētkus'' Visas grupiņas sanācām
kopā lai sirsnīgi un mīļi atzīmētu
Latvijas svētku dienu. Pasākumu
iesākām ar himnu, tad katra
grupiņa rādija savu sagatavoto
priekšnesumu. Noslēgumā ēdam
gardo svētku kliņģeri.

Latvijas Dzimšanas diena Pārdaugavā

Latvijas dzimšanas dienai par godu Bebēnu grupas bērni bija cītīgi gatavojušies
- tika izrotāta grupiņa, bērni dārziņā ieradās sapucējušies. No rīta kopā ar lielās
grupas bērniem dziedājām Latvijas Valsts himnu un klausījāmies, kādus
novēlējumus Latvijai vēl Bebes grupas bērni. Nodarbībā cepām kūku, ko paši
pēc tam arī baudījām. Visas nedēļas garumā grupā klausījāmies patriotiskas
latviešu dziesmas!
Aizvadījuši Mārtiņdienu Bebes grupā sākām gatavoties nākamajiem, mums ļoti
nozīmīgajiem svētkiem. Visu nedēļu runājām par mūsu mīļo valsti - Latviju. Nu jau lielās grupas bērni zina, kas
ir Latvijas prezidents, kas ir mūsu galvaspilsēta un kas esam mēs paši. Svētku dienu sagaidījām saposušies, ar
novēlējumiem Latvijai, himnu un, protams, kā jau dzimšanas dienā - svētku torti, kura tika gatavota pašu
rokām un līdz ar to bija divtik gardāka! Tradīcijas jāizkopj jau no agras bērnības un mēs Bebē darām to!

Latvijas Dzimšanas diena Ziepniekkalna BeBukos
Latvijas svētki mūsu grupā tika aizvadīti
diemžēl ļoti mazā bariņā, jo bija uznācis
slimošanas bums, taču mēs tik un tā tos
nosvinējām sirsnīgi un jauki, uztaisot
Latvijai dzimšanas dienas kūku, kuru
dekorējām ar dzērvenēm tā izveidojot
Latvijas karogu. Taisījām Latvijai salūtu,
dziedājām himnu, teicām Latvijai
vēlējumus un uzklājām skaistu svētku
galdu.
www.bebe.lv
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
Izstāde “Mans mīļākais multfilmu vai pasaku varonis”
Purvciema BeBēs
“Sanāk milži, putni, zvēri, vilki, gaiļi, zaķi, jēri… Sanāk, apstājas ap mani –
pasaciņa, skani, skani… ”
Aizvadot pēdējās rudens dieniņas un uzsākot sirsnīgo Ziemassvētku
gaidīšanas laiku, veltījām brīdī, lai paklejotu brīnumainajā
pasaku un multfilmu stāstu pasaulē, organizējot izstādi “Mans
mīļākais multfilmu vai pasaku varonis”, kurā vēlreiz
pārskatījām, pārlasījām un pārrunājām mīļākās pasakas un
multfilmas, cildinājām un slavinājām savus mīļākos pasaku un
multfilmu varoņus, atspoguļojot tos radoši veidotos darbiņos zīmējumos, kolāžās un aplikācijās. Paldies mazajiem un
lielajiem, kas glabā sevī ticību pasaku un multfilmu brīnumam,
un atbalstīja izstādītes tapšanu!

Fotogrāfēšanās
9. novembrī pie mums viesojās fotogrāfi, lai iemūžinātu cik mēs esam skaisti un pozitīvi. Tādi patiešām arī
bijām! Paldies vecākiem par skaisti sapostajiem Bebukiem, un paldies bērniem, par drošu soli un smaidu
fotogrāfiem. Fotogrāfi, pat jokojot teica, ka mēs tik droši un smaidīgi, ka izskatamies pēc vecākās grupiņas.
Oktobra beigu nedēļā, kad laiks ārā nelutināja, Bebes 1 devās „pārgājienā” uz sporta zāli, kur, ļaujot vaļu
iztēlei iejutās ceļotāju ādā. Spēlējām spēles, stāstījām stāstus, sēdējām ap pašu izveidotu ugunskuru un
baudījām kopābūšanu. Kad spēles un jautrošanās mūzikas pavadījumā bija mūs nokausējušas mielojāmies ar
pašu sarūpētām maizītēm. Vēlāk pēcpusdienā, kad saulīte pievārēja lietus mākonīšus devāmies laukā un
sabildējām rudenīgas bildītes.
IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PIRKUMI UN PADARĪTIE DARBI
Ziepniekkalns, Pārdaugava, Purvciems:
Ziemassvētku vecītis ar rūķiem ir sagādājis dāvanas,
Iegādājāmies printerus visās BeBes filiālēs.
Tagad tie ir brīvi pieejami katrai audzinātājai.
www.bebe.lv

Pārdaugava:
Uzlabota fasādes siena,
Uzlabots iekšpagalms
Pārsiltināti logi
bebe@bebe.lv

TOP CENTĪGĀKAIS

Gabriels Alksnis ir mūsu centīgākais
palīgs novembrī, diena nav iesākusies,
ja nav uzdots jautājums - Vai es šodien
esmu galvenais palīgs? Uzcītību arī
turpmāk!

Madara M. Liels progress
iepazīstot bērnudārzu. No klusas,
kautrīgas meitenītes ir iedzīvojusies
łoti labi!

“Cītīgākais BeBē gājējs” – Artis, Estere Ā.,
Sintija
“Mazais BeBes džentelmenis” – Roberts
“Bebe grib zināt un mācēt” – Marta, Sofija
Gabriela

Kaspars, jo mūzikas nodarbībās kā ne
viens cits dzied skaļi, izteiksmīgi un ar
smaidu!

Ralfs, Kristofers un Elisa cītīgi strādā
nodarbībās, cenšas darbiņus izdarīt rūpīgi.

Madara, ļoti gudra, visur grib iesaistīties,
ļoti attapīga, arī visi talantu skolas pedagogi
pie kuriem Madara iet, Madaru ļoti slavē.
Tā turpināt!

Simona S., Edgars T., Gustavs V.,
- viksmīgi apgūta podiņmācība

Mūsu grupiņas čaklākie dežuranti:
Eva un Megija.
Darbīgākie bērni nodarbībās: Olīvija
un Artūrs.

Sandija lieliski iekļāvusies dienas ritma
gaitās.
Suzanna dienas pozitīvisms.
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Pārdaugavas BeBes grupa
(5/6 gadi)
Launadziņš. Megija paziņo: "
Tā kā gaļiņa nav manā gaumē, es ēdīšu zirnīšus!"

Vingrināmies rakstīt burtus. Audzinātāja mudina,
lai burtiņi neiet pāri līnijām. Lūkass nāk ar burtnīcu
un jautā: "Nu, paskat, man tie burti tak nelido"!

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Pusdienu laikā skolotāja uz īsu mirklīti novēršas
no bērniem un grupiņā sakas kņada, audzinātāja
pagriežas un saka - “Ak vai bērni, rūķītis gan jau
tagad skatās un redz, kā Jūs uzvedaties!” uz ko
Ralfs atbild – “Neskatās, es apēdu rūķīti!!!”
Purvciems BeBēnu 1 grupiņa
(2/3gadiņi)
Domājot, kurš Ziemassvētkos varētu skaitīt
dzejoļus, audzinātāja jautā Eduardam Ā.: "Educi,
tu skaitīsi dzejoli Ziemassvētkos?", viņš atbild:
"Nē, man sāp galva!"

www.bebe.lv

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
(3/4 gadiņi)
Bērni pārsteigti, jo jau no rīta paspēja
ievērot, ka Ziemassvētku zeķe ir tukša!
Binnija mierīgi paskaidro "Nu jā! Jo es visu
apēdu!"

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
(2/3 gadiņi)
Audzinātāja nodarbībā prasa bērniem: "Kas
dzīvo lauku sētā?" Sāra atbild:" Lauku sētā
dzīvo odi."
Ziepniekkalns BeBes grupa
(4/6 gadi)
Signe rāda nekārtīgi izkrāsotu zīmējumu
un saka:" Zinu, zinu, ka traki sanāca."

Purvciems BeBes 2 grupiņa
Pēcpustdienā bērniem nāk pakaļ vecāki
un bērni iet šļūkt bumbās,Hugo saka:
"Kad atnāks mana mamma pateikšu viņai
ka arī iešu šļūkāt bumbās."

Purvciems BeBuku grupiņa
.Audzinātāja: '' Kas tā ir? ''
Alise:'' Dafija! '' (Latvija)
Tomasiņš niķīgs, azartiski stāsta, savu bēdu,
bet audzinātāja, diemžēl, nesaprot.
Audzinātāja: ''Tomasiņ, stāsti vēlreiz, es Tevi
nesaprotu! Evans ļoti lepni: Es saprotu! ''

Purvciems BeBes 1 grupiņa
( 4/6 gadi)
Audzinātāja bažīgi jautā raudošai Ancei: “Kas
noticis?” Ance aizvainota saka: “Roberts
nosauca par MAZO ANCĪTI, bet mājās
esmu LIELA!”
Audzinātāja, rādot lapsas attēlu, uzvedinot
saka: “Tā ir LAP..”
Audzinātājai pusvārdā Simona izsaucas:
“LAPSENE!”

Purvciems BeBuku grupiņa
.Audzinātāja: '' Kas tā ir? ''
Alise:'' Dafija! '' (Latvija)
Tomasiņš niķīgs, azartiski stāsta, savu bēdu, bet
audzinātāja, diemžēl, nesaprot. Audzinātāja:''
Tomasiņ, stāsti vēlreiz, es Tevi nesaprotu! ''
Evans ļoti lepni : ''Es saprotu! ''

bebe@bebe.lv

ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS
Novembris patiešām ir un būs svētku mēnesis. Arī Talantu skolas audzēkņi šajā mēnesī nodarbības aizvada
kā svētkus!
Kāds prieks, ka darbojamies ar lielu radošumu un enerģiju! Nodarbības rit savu gaitu jautrā gaisotnē, bet ar
lielu atbildību.
Paldies visiem, kas sūta mums labus vēlējumus un izsaka pateicību pedagogiem, Mēs to ļoti novērtējam :)

Novembrī čakli strādājām visi, bet pedagogi īpaši grib izcelt
nodarbību centīgākos:

• Ieriķu ielā:
Artis Leščinskis un Sofija Pope
• Trijādības ielā:
Marta Bariņa
• Zaļenieku ielā:
Artūrs Tentelis

• Ieriķu ielā:
Undīne Golubovska
• Trijādības ielā:
Linetta Šaroka
• Ieriķu ielā:
Nikola Blūma
• Trijādības ielā:
Miķelis Ernests Banga
• Zaļenieku ielā:
Signe un Anete Ābeles

• Ieriķu ielā:
Eva Kokina, Kate Tulinska un
Emīlija Rituma
• Ieriķu ielā:
Sintija Priedulāja, Marks Čauss un
Lauris Būmanis
• Trijādības ielā:
Gabriels Alksnis, Monta Poļaka un
Daniels G. Roze
• Zaļenieku ielā:
Martins Sprudzāns un Marta Treimane

BĒBĪŠU SKOLAS ČAKLĀKIE
NOVEMBRĪ:
Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem :
• Marta Elizabete Feldentāle ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem :
• BeBucīši 6.-12. mēn. : Alise Priedīte ar mammu
• BeBuki: 1.-2.g.: Rodrigo Krēgers ar Tēti

www.bebe.lv
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ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS

Taisna muguriņa, raits solītis, pēdu un locītavu lokanība, drosme un varētu tik turināt un turpināt, ko visu
var apgūt Dejošanas nodarbībās pie Skolotājas Silgas strazdiņas. Lepojamies ar Tevi Silga un Tavu paveikto
darbu!
Silga absolvējusi Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmiju - ieguvusi profesionālo bakalaura grādu
pedagoģijā un deju, ritmikas skolotāja kvalifikāciju, kā arī profesionālo maģistra grādu dejas pedagoģijā.
Savas zināšanas Silga pilnveido un apgūst arī neformālajā izglītībā, apmeklējot dažādus kursus un seminārus.
Lai iegūtu pieredzi un būtu zinoša dejas pasaules aktualitātēs, skolotāja iesaistās ar dejas nozari saistītu
festivālu un pasākumu organizēšanā, kas paver plašāku redzes loku ne tikai dejas mācīšanas procesā.
Skolotāja strādā ne tikai ar pirmsskolas vecuma bērniem, bet arī ar skolēniem, mācot gan latviešu tautas
dejas, gan klasisko deju baleta studijā "Baleta klase".
Šogad Talantu skolas dejotāji pastiprināti apgūst latviešu tautas dejas pamatsoļus, apvienojot tos soļu
kombinācijās. Cītīgi gatavojamies "Bebes balsis" koncertam, kurā rādīsim ne tikai latviešu tautas dejas'. Ko
vēl? Tas intrigai - būs neliels pārsteigums!

BeBes skan Latvijas Nacionālajā bibliotēkā!

19. novembrī bērnu vokālais ansamblis „BeBe” uzstājās „Ģimeņu sestdienā” Latvijas Nacionālās bibliotēkas
bērnu literatūras centrā. Pirmais koncerts izdevās lielisks, un, lai arī pagājis laiks un esam jau nākamā
koncerta jūtīs, katru reizi, kad tiekamies, dalāmies atmiņās un iespaidos par pieredzēto. Nelielā koncerta
izskaņā mūsu bērni piedalījās Latvijas dzimšanas dienai veltītā radošajā darbnīcā – kopā ar vecākiem
izveidoja jauku, atmiņā paliekošu mākslas darbu, kurā attēloti skaistie Vecrīgas jumti zem zvaigžņotām
debesīm. Liels paldies bērniem par drosmi un uzcītību, vecākiem par atbalstu gan sagatavojot bērnus
koncertam, gan uzmundrinot ar skaļiem aplausiem koncerta laikā. Tāpat paldies LNB bērnu literatūras
centram par sirsnīgo uzņemšanu un skaistajām dāvanām bērniem.
Bet 11.decembrī BeBes skanēja Rīgas Jūgendstila centrā! Mūsu BeBēni radīja Ziemassvētku sajūtu! Pasākums
bija siltuma un mīlestības pilns un to sajuta ne tikai bērni, beta arī pieaugušie!
Tiekamies nākamajos koncertos!
Skolotāja Laura
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INTERVIJA
Decembrī vēlamies Jūs iepazīstināt ar personu , kuru vecāki ļoti reti redz, bet kura ik dienu gādā par bebēnu veselību, tīrību telpās
un to, lai neviens bacilis, neviens vīruss nekaitētu bērniem. Viņa ir BeBes medmāsiņa – Saiva Ozola. Viņa zina katra bērniņa
veselības stāvokli un viņa ir tā, kurai pateicoties BeBē viss spīd un laistās. Kā glābšanas brigāde viņa ierodas dārziņā, kad ir vīrusu
laiks, un kā glābšanas brigāde kopā ar auklītēm sterilizē un dezinfikcē katru stūrīti un katru lietu!
Paldies mūsu medmāsiņai Saivai!
Cik ilgi Tu strādā BeBē?
BeBē strādāju nu jau trešo gadu.
Tava Izglītība?
Man ir bakalaura izglītība, profesijā „Bērnu māsa”.
Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
Savu izaugsmi BeBē un vispār bērnudārzos ir grūti novērtēt, jo darbs ir saistīts ne tikai ar
bērniem, bet daudz ar dažādiem plāniem un dokumentāciju. Bet viennozīmīgi, medmāsas
bērnudārzos ir vajadzīgas. Un, manuprāt, vairāk ietilpstu pie kopējās BeBes izaugsmes, jo
privātajās iestādes nav obligāti jābūt medmāsai, bet BeBē esmu es. Pie savas izaugsmes varu
piebilst, ka es spēju novērtēt koleģiālās attiecības, ir jāprot veidot kolēģu attiecības, lai ierodoties
BeBē justos laipni gaidīta un aicināta.
Kas Tev patīk savā darbā?
Savā darbā man patīk dažādība, ir vairākas filiāles, vairāki bērnu vecumi, dažādi bērnu
vecāki un dažādi kolēģi. Šeit nav iespējama darba rutīna.
Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem/ medmāsiņai?
Laikam, minēšu to, ka visgrūtākais ir atrast kopīgu valodu ar pašiem mazākajiem Bebēniem. Mazie vēl ir nedroši un baidās, par cik
ierodos 1x nedēļā katrā filiālē un pēc nepieciešamības, mazie nespēj pierast pie manas klātbūtnes. Bieži nākas novilkt balto halātiņu,
lai atrastu kopīgo valodu. Bet viss ir tikai laika jautājums. Otrais pusgads ir vieglāks.
Tavi īpašie talanti?
Hmm. Domāju, ka viens no maniem talantiem ir laika plānošana. Par cik strādāju vairākos darbos, tad man katra diena vadās pēc
plāna, no rīta mostoties, zinu , kas un kad un cikos ir jādara. Bieži nākas dzirdēt jautājumu: Kā tu to visu paspēj? Tad atbildu, ka
pati īsti nezinu, bet viss tiek plānots. Noteikti mērķtiecība, neapstāšos, kamēr nepabeigšu iesākto līdz galam.
Mīļākais bērnu vecums?
Man ir kopumā liela ģimene, man ir vēl 3 māsas. Abām vecākajām māsām ir sava ģimene, bet es palīdzēju tētim audzināt mazāko
māsiņu. Es ļoti augstu vērtēju savu ģimeni, tai ir liela nozīme manā dzīvē. Lielākoties visus svētkus svinam kopā un vasarā dodamies
ģimenes izbraucienā, mums ir kopīgi spēļu vakari, labi pavadām laiku kopā. Rīgā dzīvoju viena, un savu bērnu arī pašlaik nav. Bet
man ir daudz un dažādu bērnu apkārt, kam veltīt savu uzmanību un enerģiju. Un viss labākais vēl ir priekšā!
Pastāsti par savu ģimeni?
Esam piecu cilvēku ģimene. Man ir fantastiski vecāki, kuru atbalstu jūtu ikdienas. Brālis- mans luteklis un māsa- mans paraugs! Ar
pāris teikumiem laikam pietiks, lai saprastu, cik svarīga man ir ģimene un cik ļoti es viņus mīlu.
Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Man ir maz brīvā laika, bet brīvajā laikā es apmeklēju ūdens aerobiku, masāžas, dažādus izglītojošus kursus, ļoti patīk slēpot (to
atklāju tikai pagājušajā ziemā). Lielākoties brīvajā laikā dodos uz laukiem, pavadu laiku ar ģimeni.
Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Mana galva ir pilna ar idejām, ko es velētos. Ideju iedomājos, bet domu tik ātri neatmetu, visu paturu prātā. Lai ikdienā neiestātos
rutīna, un, lai tā nepaliktu garlaicīga, visu laiku ir uz kaut ko jātiecas, galvenokārt, lai pilnveidotu pati sevi.
Tavs nepiepildīts sapnis?
Kā saka, sapni nedrīkstot stāstīt, ja nē, tas nepiepildīsies. Bet nedaudz varu pačukstēt to, ka laika gaitā vēlos atvērt iestādi, kur
vecākiem būs iespēja atvest un atstāt manā aprūpē savu saslimušo bērnu. Bet līdz tam, man ir daudz jāstrādā. Ideja radusies darba
gaitā, zvanot vecākiem, ka viņu bērniņš ir saslimis (piem. temperatūra, apgrūtinošas iesnas, klepus utt.), ļoti daudz nākas dzirdēt
frāzes: “Man nav kur viņu atstāt,” “Tuvākās stundas nevarēšu atbraukt pakaļ,” “Mājās vēl nekādu simptomu nebija.” Tās ir tikai
dažas frāzes, bet esmu sapratusi, ka cilvēkiem un arī bērniem ir jāpalīdz. Tādejādi vecāki varbūt ļaus mazajam atveseļoties pilnīgi,
nevis bērns apārstēts tiks vests uz bērnudārzu, kur pēc laika visdrīzāk saslims atkal, jo vecākiem nav laika, lai mazo mājās izārstētu
līdz galam. Un ceru, ka būs iespēja arī sadarboties ar BeBi!

Priecē Saivas uzņēmība un mērķtiecība!
Pavisam negaidīti atklājām, ka Saivai ir lieliskas idejas un sapņi! Mēs, labprāt, sadarbosimies! –
www.bebe.lv

bebe@bebe.lv
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Neticiet Ziem

BeBes Ziemassvētku
Vecīti var aicināt arī
uzņēmuma pasākumos vai
Ziemassvētku pasākumos
bērnudārzā!

Aicini
Ziemassvētku Vecīti,
kurš pārsteigs
mazās un lielās
sirsniņas.

Ziemassvētku Vecīša
apciemojums mājās.
Iespējams arī pašā
Ziemassvētku Vakarā
vai Jaunā Gada naktī!

Piesakies laicīgi, jo viņu satikt vēlas daudzi!
Cenas apskati www.bebe.lv/cenas/bernu-ballites

LIELISKAS DĀVANAS
NO BEBES DRAUGIEM!
NO SIRDS DARINĀTAS
BĒRNU MĒBELES

• Iespējami individuāli pasūtījumi!
• Izturīgas, ērtas un acīm tīkamas!
• Izgatavojam mēbeles dažāda vecuma bērniem!
• Mūsu bebēni ir pārbaudījuši un ir sajūsmā!
Tālr.: +37128650159 / E-pasts: kek.wood@gmail.com
www.facebook.com/KeKwood

www.thermokid.eu

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

Ķermeņa t° nemainīgumu nodrošina organisma siltumrades
un siltumatdeves intensitātes saskaņotība.
Viens no svarīgākajiem un cilvēka ķermeni visbūtiskāk
ietekmējošajiem mikroklimata faktoriem ir gaisa
temperatūra, kuras izmaiņas būtiski ietekmē cilvēka
ķermeņa temperatūru, tādējādi ietekmējot cilvēka
organisma termoregulāciju.
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Termo veselības draugs!

Visiem BeBe.lv klientiem

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

IEM Be

Be

ir iespēja iegādāties
ThermoKid termoveļu
tikai
par

32 EUR

Termoveļa ir īstā dāvana
Ziemassvētku Vecīša maisā.
To spēs novērtēt gan vecāki, gan bērni,
jo bērni varēs baudīt ziemas priekus un
pateicoties termoveļais neslimot!

