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Vadī tājas sleja

•JUBILĀRI
•METODIĶES ZIŅAS
•MĀCĪBU TĒMAS UN
PLĀNOTIE PASĀKUMI

Šķiet, ka visām audzinātājām ir
•SVARĪGA INFORMĀCIJA
pazīstams pirmssvētku drudzis!
VECĀKIEM UN JAUNUMI
Tāpat kā visām māmiņām ir
pazīstams pirmssvētku stress, kas
•IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA
saistās ar dāvanu iegādi, svētku
PASĀKUMI
mielasta sarūpēšanu un svētku tērpa
•TOP CENTĪGĀKIE
sagatavošanu. Tuvojoties svētkiem,
novembra
beigās,
decembra
•MĒNEŠA JOKI
sākumā, nereti nākas redzēt
izmisušu māmiņu sludinājumus –
•BEBE.LV AKTIVITĀTES
‘’vai kādam nav lāča tērps’’, ‘’izmisīgi
•TALANTU SKOLAS JAUNUMI
meklēju vāveres tērpu’’. Redzot tādu
tekstu gribās pasmaidīt, bet es ticu, ka pašām māmiņām, kuras tiešām
•TALANTU SKOLAS ZIŅAS
izmisīgi meklē šos tērpus, it nemaz negribas smaidīt. Un tā vien šķiet, ka
visi tik ļoti vēlas visu perfektu, visu labu, ka svētku garša vairs nav laba.
Un svētku pēcgarša ir nogurums, stress, bezmiegs, asaras un kašķi. Un
nenoliedzami, ka svētki ir jāsvin, un nenoliedzami, ka mēs paši esam savu svētku scenāriju autori, taču mans
ieteikums, redzot ik dienas pārgurušus vecākus un pārāk uztrauktas audzinātājas pirms svētkiem, uzdāvināt
sev īpašu dāvanu Jaunajā 2020. gadā un apsolīt sev īpašu apņemšanos - kad pagājis ir svētku drudzis, kad
dāvanas izsaiņotas un lielveikali ir pustukši – vienkārši būt kopā ar saviem mīļajiem. Nedomāt par to, ko
ēdīsim un vai viss ir sarūpēts. Atstāt visu pirmssvētku drudzi pagātnē un uzdāvināt saviem mīļajiem sevi –
sevi bez negatīvām emocijām, bez rūpēm un raizēm. Un patiesi, bērnu acis mirdz un zib, kad viņi pilnībā var
baudīt kopā būšanu ar saviem vecākiem!
Šajā 2020. gadā novēlu visiem raizes un negatīvo atstāt pagātnē un baudīt kopā būšanu!

Vadītāja Rita
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Ziņas

Jubilāri
Janvārī:

27. 01. Pārdaugavas audzinātāja Madara
30.01. Pārdaugavas auklīte Ligita
31. 01. Purvciema audzinātāja Santa

🛳

Februārī:

3. 02. Ziepniekkalna sporta skolotāja Dita
4.02. mūzikas skolotāja Laura A

APSVEICAM!!!

Pasauli skaistāku un labāku padara mīlestība!
Mīlestība ir kā maģija, kas ļauno pārvērš labajā.
Un tāpēc mēs no sirds priecājamies, ka
mīlestības svētkus svin mūsu uzticamā un
mums tik mīļā auklīte Agita Lindenberga.
Brīvdienās Agita apprecējās, un tagad ir Agita
Sisareva. Apsveicam jauno pāri - Agitu un
Andri!

Sveicam Jūs no sirds!
Lai Jums vienmēr tā kā šodien
Acis laimē mirdz.
Gaiša lai Jums dzīves taka, dzīves ceļš lai jauks.
Vienmēr cieši ejiet blakus un viens otram esiet
draugs

-

Svarīga Informācijai!!!
Labdien, cien. vecāki,
Mēs ļoti lepojamies ar
BeBes pedagogiem un
auklītēm. Katru dienu
lepojamies ar viņu darbu un
pavadīto ikdienu ar bērniem. Vēlamies
viņas pārsteigt un iepriecināt 2020. gadā, lai
motivētu un iedvesmotu turpmākajam
darbam.

Tāpēc esam uzdāvinājuši piedzīvojumu kruīzā uz
Stokholmu. Vēlamies arī Jūsu atbalstu šajā
jautājumā. Kā vienīgais iespējamais laiks, lai visas
kolektīvi varētu doties ar kruīzu uz Stokholmu, ir
brīvdienas, taču izbraukšana jau ir piektdienas
pēcpusdienā, tāpēc lūdzam Jūs būt saprotošiem, jo
21.februārī bērnudārza darba laiks būs līdz
pl.15.00.
Lūdzam bērnus izņemt ne vēlāk kā līdz pl.15.00.
Ceram uz Jūs sapratni!

SVARĪGI!

Lai izveidotu interaktīvo nodarbību telpu Purvciemā, esam nolēmuši šķirties no bumbu baseina. Būsim
priecīgi, ja atbalstīsiet mūs šajā iecerē un dalīsieties ar informāciju par to, ka vēlamies pārdot bumbu
baseinu ar slidkalniņu!
Pārdodam lietotu slidkalniņu ar bumbu baseinu. Lietots, bet stāvoklis labs.
Priecē bērnus un teicami iekļaujas arī sporta nodarbībās.
Ja vēlaties padarīt grupas, bērnudārza, bet varbūt arī privāti savu mājas vidi bērnam piemērotāku un
patīkamāku, tad šis būs īstais veids.
Izgatavotājs ”Annels”

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

Metodiķes ziņas
BeBe iesoļo 2020. gadā pavisam sparīgi un jautri. Kā sola horoskopi, šis būs veiksmīgs gads visiem, kuri nebūs
slinki un centīsies, darot katru darbiņu. Tad jau varam teikt, ka BeBes bērniem un kolektīvam tas būs veiksmīgs.
Jo mūsu mazie un lielie BeBes ir čakli un centīgi ne tikai darbos, bet arī rotaļās un atpūtā!
Liekas, vēl nesen rakstīju par to, kā svinējām vasaru, bet nu jau aizvadīti Latvijas patriotiskie svētki un
Ziemassvētki. Katru nedēļu ir kāds īpašs notikums, tādēļ laiks ir piepildīts, piesātināts un paiet nemanot.
Kad bija nosvinēti spocīgie helovīni , kas bērniem sagādā lielu prieku, sekoja jau nākamie svētki, kuri sagādā
daudz emociju un māca naudas un preces vērtību bērniem – Mārtiņdienas tirdziņš. Bērni ar prieku atkal velk
maskas un priecājas no sirds, kā arī uzrauga savu maciņu un izvēlas preces, ko iegādāties! Prieks, ka šim
tirdziņam audzinātājas pievieno vērtību, pirms tam izspēlējot “veikalus”, liekot bērniem rūpīgi apdomāt, kuras
preces ir nepieciešamas, un lielākajiem bērniem piekodinot kārtīgi pārliecināties, cik naudiņas vajadzēs un cik
paliks pāri. Mūsdienās var novērot, ka bieži bērni neizprot vērtību un vēlas visu. Bet tikai tad, kad pašiem iedod
naudiņu un liek izdomāt, viņi sāk saprast, kādēļ vecāki atsaka un sāk apzināties, ka nauda var arī izbeigties.
Mīļie vecāki, kā Jūs mācāt bērniem Latvijas mīlestību? Kā Jūs atzīmējat Latvijas patriotiskos svētkus? Mums
BeBē tā ir tēma par mājām, par dzimteni, par Latviju! Audzinātājas dažādos veidos mēģināja izskaidrot
bērniem, kas ir Lāčplēšu diena, ko nozīmē vārds dzimtene. Un noteikti visi BeBes bērni zina, kā skan ir Latvijas
himna! Iespējams, kāds arī atcerēsies kurš ir Latvijas prezidents un kā viņu sauc!? Vēl šajā laikā bērni liek
svecītes, gatavo svečturus, iepazīst un aplicē Latvijas karti, krāso ģerboni, iepazīst karogu, apskatās Latvijas
upes, lielākās pilsētas un nacionālos simbolus. Mājturībā tiek gatavotas kūkas par godu Latvijas dzimšanas
dienai! Tik dažādi audzinātājas bērniem nodod patriotiskās zināšanas.
Un šādi pavisam nemanāmi pienāca adventes laiks. Rūķīši aiz logiem vēroja, kā bērniņi uzvedās un mūsu rūķīši,
audzinātājas un auklītes, sāka nopietnu sagatavošanās darbu, lai skaisti, mīļi un jauki nosvinētu Ziemassvētkus.
Bērniem katru dienu bija pārsteigums adventes kalendārā. Paldies vecākiem, kuri tik aktīvi iesaistījās
pārsteigumu sarūpēšanā. Tik dažādu uzdevumu, kārumu un jautru spēļu bērniem ik dienas rūķi sagādāja
adventes kalendārā. Paralēli nodarbībās noritēja ielūgumu, dāvaniņu, dekorāciju veidošana. Tika apgūti
dzejolīši un dziesmas, lai parādītu saviem mīļajiem brīnišķīgu koncertu. Un tie tiešām visi bija ļoti skaisti un
profesionāli. Nedaudz pastāstīšu par katru koncertiņu, ko rādīja BeBes bērni.
Pirmais koncerts notika Ziepniekkalna BeBēnu grupiņā. Bērni vecākiem rādīja izrādi “Vecīša cimdiņš”. Gribu
ļoti uzteikt audzinātāju Sintiju, jo viņa veica tiešām lielu darbiņu, lai īstenotu šo Ziemassvētku pasākumu.
Bērniņi zināja gan savas lomas, gan dziesmas un rotaļas par spīti tam, ka iepriekšējā nedēļā gandrīz visi bērni
bija apslimuši. Prieks bija vērot, ka gandrīz visi bērni iesaistījās uzvedumā.
Ziemassvētku izrādi vecākiem, ar lielu atbildības sajūtu un nelielu satraukumu, rādīja arī Ziepniekkalna BeBes
grupiņa. Šoreiz bija ļoti interesanti vērot, kā bērni ir izauguši, kļuvuši nopietnāki, vairāk uztraucas par savu
veikumu un piedomā pie visa ko dara vai saka. Paldies par skaisto izrādi un mazo mākslinieku nopietno
attieksmi!
Savukārt, Purvciema audzinātāja Signe, gluži kā mākslinieks, bija uzbūrusi tik radošu scenāriju koncertam.
Bērni iepriekš bija paši izvēlējušies, ko vēlēsies atveidot katrs izrādē. Tad nu Purvciema bebēni rādīja izrādi, kurā
lomās bija gan pingvīni, gan Elzas, gan ugunsmeitene, gan dzērvene, gan Skaja, gan ugunsdzējauto... Ko tik
bērni varēja vēlēties, bija piepildīts. Tādēļ ar lielu prieku un azartu bērni parādīja skatītājiem savu izveidoto
izrādīti. Paldies par radošumu!
Tad sekoja Ziemassvētku eglītes Pārdaugavā. Pirmā bija Bebuku grupiņā. Lai gan daudziem no grupiņas šis bija
pirmais koncerts, bērni ļoti droši rādīja savas prasmes un to, ko ir iemācījušies. Kāds aktīvāk, kāds kautrīgi
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Metodiķes ziņas

paslēpjoties aiz cita bērna muguras. Mazie zaķēni meklēja savus draugus lāčus un pastāstīja, ko darīt ziemā, lai
nebūtu jāguļ ziemas miegs. Jaukts un jautrs koncerts!
Bebes grupiņa savus Ziemassvētkus svinēja, kad naktis visgarākās un zvaigznes visspožākās, kad egles sāk
izstarot brīnišķīgu gaismu, tieši tad ir klāt Ziemassvētki - brīnumu laiks. Bērni aicināja iekļūt brīnumā.
Saimniekbērni un saimniece uzņēma pie sevis čigānieti un ķekatniekus. Tika iets rotaļās, zīlēts, smiets, dziedāts
un izteiksmīgi skaitīti dzejoļi. Ļoti skaists un rūpīgi apgūta izrāde. Varēja redzēt bērnos lielu lepnumu un prieku
par paveikto.
Purvciema Bebīšu grupa, kas nemaz tādi bēbīši nav vairs, bija iestudējuši skaistu, skanīgu koncertu “7 dāvanas
Ziemassvētkos”. Bērni ļoti droši uzstājās un parādīja, kā arī pierādīja, ka nu jau ir kļuvuši zinoši, centīgi, lieli un
braši bērni! Ar lielu lepnumu vecāki un audzinātājas varēja vērot mazos rūķus darbībā.
Savukārt Bebes grupa uzbūra pasaku, ar kuras palīdzību visi skatītāji nokļuva debesīs pie eņģeļiem, bet kopā ar
galveno varoni, ko atveidoja Keita, atgriezās uz zemes, lai mācītos darīt labus darbus. Iestudējums bija ļoti
iespaidīgs ar bērnu lomām un to, ko viņi bija iemācījušies izrādei, gan ar tērpiem (kur jāsaka paldies arī Jums,
vecāki)! “Eņģelīša ceļojums” bija aizkustinošs un bērni bija ļoti lieli malači.
Noslēdzošās Ziemassvētku “eglītes” bija Purvciema Bebuku un Pārdaugavas Bebēnu grupiņai.
Pārdaugavas Bebēnu audzinātājas Svetlana un Madara uzņēmās rīkot ekskursiju un braukt ar bērniem un
vecākiem uz tālo Jaunpiebalgu, lai rūķotos lauku sētā “Liekrūzes”. Tas bija burvīgs ziemas piedzīvojums
bērniem un ģimenēm! Viss notika īstā Rūķu ciemā. Pēperkoku cepšana, stāstu kambara pasakas, mielošanās ar
cukurraušiem, vizināšanās zirdziņa kamanās, jautrošanās uz nebēdu un rūķu ambrāžas, lieliem un maziem,
uzbūra īstenu un sirsnīgu Ziemassvētku sajūtu.
Bet Purvciema Bebuki savus Ziemassvētkus aizvadīja ļoti mīļi, sirsnīgi. Tā kā lielākā daļa bērniņu šogad ir pirmo
gadu bērnudārzā, audzinātājas bija nolēmušas saliedēt gan bērnus, gan vecākus sirsnīgā kopā būšanā. Mazie
rūķīši sniedza nelielu priekšnesumu vecākiem, pēc kura aicināja vecākus pievienoties un kopīgi radīt svētkus.
Bērni mācīja vecākus dejot rotaļas un dziedāt dziesmiņas, vecāki priecājās un izbaudīja laiku ar bērniņiem.
Skaisti un mīļi noslēdzām Ziemassvētku maratona koncertus un uzvedumus! Vēlos teikt lielu un sirsnīgu
paldies visām audzinātājām un mūzikas skolotājai Laurai, kura palīdzēja pie katras dziesmas, dejas un rotaļas!
Paldies, ka esi mums un palīdzi radīt svētku brīnumus!
PIEREDZES APMAIŅAS NODARBĪBAS
Šajā posmā notika arī divas atklātās jeb pieredzes apmaiņas nodarbības. Nedaudz par tām, jo ar šo mācību
gadu apgūstam gan bērni, gan audzinātājas, strādāt ar pieeju, kas balstīta uz bērnu kompetencēm.
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Metodiķes ziņas
SANTA NO PURVCIEMA BEBES GRUPAS nodarbību vadīja novembrī Mārtiņdienas tēmas laikā. Bija liels prieks
un lepnums vērot audzinātājas lielo izaugsmi un sadarbību ar bērniem. Nodarbība bija ļoti pārdomāta, bērni
tika disciplinēti, bet tajā pašā laikā varēja brīvi un zinātkāri darboties. Audzinātāja palīdzēja bērniem pašiem
vadīt rīta apli, kā arī iepazīstināja ar latviskajiem svētkiem visa gada garumā. Pēc gadskārtu iepazīšanas bērni
varēja darboties divās mācību jomās. Matemātikas centrā, kur bērni izspēlēja tirgošanos ar īstu naudu un
skaitīja, atņēma un rēķināja, ko vart ļauties “nopirkt”, un mākslas centrā, kur tika darinātas dekorācijas latviskā
garā.
MADARA NO PĀRDAUGAVAS BEBES GRUPAS savu pieredzes apmaiņas nodarbību vadīja janvārī mājdzīvnieku
tēmas laikā. Madarai šī bija pirmā atklātā nodarbība un tā bija ļoti veiksmīga. Audzinātāja ir ļoti sirsnīga darbā
ar bērniem. Rīta aplītī tika pārrunāts “Sapņu spilventiņš”, kurš pēc brīvdienām bija atceļojis no Linettas. Linetta
pastāstīja, ko uzzīmējusi. Tad sekoja kopīga kalendāra apspriešana un zināšanu nostiprināšana par
mājdzīvniekiem, ar filmiņas palīdzību un jautājumu atbilžu spēli.
Pēc rīta apļa bērni devās visus piecos mācību jomu centros, lai katrs darbotos kādā no mācību jomas centriem.
Daļa bērnu aplicēja mājdzīvniekus, daļa no burtiņiem rakstīja dzīvnieku nosaukumus, citi skaitīja un rēķināja.
Katram bija savs darbiņš, ko paveikt. Paldies, Madara, par nodarbību!
Lai smaidiem bagāts un veiksmīgs Jaunais gads!

Tēmas janvārī un februārī:
JANVĀRIS:
2.,3.
6. – 10.

Iespējamas apakštēmas:

13. - 17.

•

Lec, lien, skrien, lido

20. – 24.

•

Kā es izturos pret

27.-31.

Fotoizstāde: “Es un dzīvnieki”

Es un dzīvnieki

17. janvārī izrāde “Nezinītis”

dzīvniekiem?

Drošības nedēļa (par personas higiēnu un

•

Kas dzīvo mežā?

pirmā palīdzība)

•

Kas dzīvo lauku sētā?

•

Kas dzīvo savvaļā?

•

Kas peld ūdenī un kas lido
gaisā?

FEBRUĀRIS:
3. – 7.
10. – 14.
17. – 21.
24. – 28.

Seko jaunumiem!

Es un izvēles

Iespēja uzaicināt kādu no vecākiem

Iespējamas apakštēmas:

pastāstīt bērniem par savu profesiju.

•

Ko dara mamma un tētis?

•

Labās sirsniņas darbi!

•

Emociju pasaule

•

Kā es izturos pret

Drošības nedēļa, veicot praktiskos darbus un

apkārtējiem?

eksperimentus

•

Lietas man apkārt

Drošības nedēļa (pirmā palīdzība, rīcība

•

Es dzīvoju veselīgi

ekstremālās situācijās)
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Iepriekšējā mēneša pasākum

BEBES BALSS!!
BeBē laiku skaita, vadoties pēc tradīcijām un svētkiem. Tad nu lūk, oficiāli paziņojam – drīz būs pavasaris!
Uraaaaa….. Kā mēs to zinām? Jo jau drīzumā notiks ‘’BeBe balsis’’ pusfināli. Pusfinālos tiks atlasīti 15
finālisti kategorijās BeBes balstiņa ( bērni līdz 4 gadi ) un BeBes balss ( bērni no 4 – 7 gadi), kuri 21.martā
kāps uz skatuves Doles Tautas namā un uzstāsies ar savu fināla dziesmu!

PUSFINĀLI:

18.02. – Pārdaugavas BeBe pl.10.00.
19.02. – Ziepniekkalna BeBe pl.9.30.
20.02. – Purvciema BeBe pl.10.00.
Lielais fināls 21.03. pl. 11.00. Doles Tautas Nams, Ķekavā.
Svarīga Informācijai!!!
Lūdzam vecākus būt saprotošiem, ka ne visi bērni tiks izvirzīti pusfinālam. Katru gadu bērnu prasme
dziedāt, uzstāties un parādīt priekšnesumu ir savādāka. To ietekmē gan bērna regulārais bērnudārza
apmeklējums, gan vecumposms vai emocionālais stāvoklis. Ir ļoti daudz kritēriji, kā tiek izvērtētas bērna
iespējas. Tas, ka bērniņš vienu gadu ir varējis uzstāties, nenozīmē, ka viņš to spēs katru gadu! Mēs esam
priecīgi, ja pēc iespējas vairāk bērnu
piedalītos pusfinālos, taču mēs respektējam
katra bērniņa konkrētā brīža iespējas un
stāvokli!

‼

‼ Mēs neaizliedzam nevienam vecākam
piedalīties pusfināla koncertos, taču
lūdzam apzināties, ka bērna priekšnesums
iespējams būs vājāks, ja to vēros vecāki.

‼ Lūdzam

atbalstīt bērnus, apmeklējot
gala koncertu un finālu 21.martā.

‼

Lūdzam
savlaicīgi
sagatavoties
priekšnesumiem un sarūpēt bērniņam
priekšnesumam atbilstošu tērpu un ņemt
vērā mūzikas skolotājas Lauras Auniņas
ieteikumus par priekšnesuma tērpu,
atribūtiem un sagatavošanos.

‼ Informējam, ka 21.martā uz skatuves

kāps arī mazie dejotāji kopā ar skolotāju
Silgu Strazdiņu. Īpaši vēlamies pieteikt to,
ka dejotājiem šis ir atskaites koncerts, tādēļ
uz to ir jāierodas OBLIGĀTI!!! Kā arī
aicinām nekavēt dejošanas nodarbības.
Neatņemiet bērniem tik svarīgu prieku kā
dejot koncertā!!! Lūdzam ņemt vērā
skolotājas norādījumus par koncerta
tērpiem. Esam sarūpējuši katram bērnam
tērpu, taču par tādām niansēm, kā,
piemēram, baltas zeķītes vai apakšbiksītes,
Jums ir jāparūpējas pašiem.
Lai visiem izdodas! Lai balstiņas tālu skan!

Seko jaunumiem!
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Iepriekšējā mēneša pasākum
BEBE.LV ZIEMAS SPORTA SPĒLES
UN GADA NOMINĀCĲU PASNIEGŠANA

👏
🎁
🎉

4. janvāra sestdiena BeBei pagāja vienos priekos!
Notika ikgadējā Ziemas kausa izcīņa starp filiālēm.

Šoreiz aktivitātes notika kartinga hallē, gūstot adrenalīnu un ļaujoties ātrumam. Bet vakara nomināciju
balle notika Bachata Riga telpās, kur ne tikai nominējām pedagogus un auklītes par 2019. gadu, bet arī
kustējāmies bačatas ritmos.

🏆

KAUSU JAU OTRO REIZI PĒC KĀRTAS IEGUVA BEBE ZIEPNIEKKALNA FILIĀLE. APSVEICAM!
Visi BeBe pedagogi un auklītes tika nominēti ar īpašu nomināciju, taču galvenās četras gada nominācijas ir
2019.gada BeBe Auklītes nomināciju ieguva Agita Sisareva
2019.gada BeBe Pedagoga nomināciju ieguva Signe Plāce
2019.gada Gada Auklītes nomināciju ieguva Alla Briede
2019.gada Gada Pedagoga nomināciju ieguva Laura Strēle
Vecāku simpātijas Pedagogs 2020 Līva Kalniņa
Vecāku simpātija Auklīte 2020 Elīna Kukurīte
Kā 2020. gada aktīvākais un radošākais draugs draudzības spēlē ''Slepenais Rūķis'' tika nominēta Elīna
Kukurīte.

Paldies BeBes kolektīvam par fantastisko pasākumu un lai tieši tikpat un vēl vairāk fantastisks ir šis gads!!!

Seko jaunumiem!
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Novembris
Purvciema Bebīšos
Novembris mazulīšu grupā atnācis ar pārmaiņām. Draudzība sākta ar jaunu auklīti Annu, no rītiem arvien ilgāk aiz loga
ir tumšs un prasmes jātrenē, velkot biezākas jakas. Ar rotaļām un tirdziņu kopīgi nosvinēta Mārtiņdiena, gardas kūkas
ēstas Latvijas dzimšanas dienā

Decembris
Purvciema Bebīšos
Decembris mazulīšu grupā bija īsts pārsteigumu laiks. Ik dienu mazulīšu vecāki palīdzēja rūķim sarūpēt kādu darbiņu
vai spēli. Mazie visu decembri cītīgi gatavoja koncertuzvedumu, kur iejutās rūķu lomās. Decembris bija darbīgs mēnesis - paspējām sacept piparkūkās, izrotāt eglīti un svinēt grupas biedru jubilejas

Seko jaunumiem!
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Novembris
Purvciema Bebukos
Mārtiņdienas tirdziņš

Rati grab, rati klaudz, bebuki uz tirgu brauc! Jā, teju vai vēja spārniem Bebuki devās uz ikgadējo Bebes Mārtiņdienas
tirdziņu pie lielo grupu bērniem iepazīt tirdziņa pamatdomu, izjust tā gaisotni un iegādāties “acī iekritušās” precītes,
kuras lielo grupiņu bērni ar vecākiem gatavojuši paši savām rociņām! Un, vai ziniet, Bebes Mārtiņdienas tirdziņš preču
un pakalpojumu klāsta ziņā mierīgi var stāvēt blakus visiem šikajiem lielpilsētas tirdziņiem! Bebuki iesaka - bebuki bija
sajūsmā!

Lāčplēša diena

“Kuries karsta uguntiņa, sildi manu dvēselīti”, kaut kur lasīti vārdi tik ļoti rezonē ar ikgadējo Bebes tradīciju, gluži kā
krastmalā pie prezidenta pils, pie bērnudārza ēkas iedegt svecītes par godu Lāčplēša dienai, pieminot kritušos karavīrus,
kuru apņēmībai pateicoties, mums ir zeme un valsts, ko saukt par savu! Bebuki kopā ar vecākiem izgatavoja skaistas
latviska stila laterniņas, kurās pēcāk aizdedza svecītes. Katrs savu laterniņu ar aizdegto svecīti ieliekot kopīgi veidotajā,
spēcīgajā latvju aizsargzīmē Auseklī, vēl reizi pasakot – lai kādi laiki arī būtu, gaisma vienmēr uzvar tumsu! Kurot karstu
uguntiņu, sildot senču dvēselītes – pieminam varoņus!

Latvĳas 101. dzimšanas diena

“Mīlēt savu zemi, mīlēt savu valsti, mīlēt savu tautu!” Vārdi, kas sevī nes neizsakāmi svarīgu vērtību - jo, kā teicis viens
no valstsvīriem, kas “stāvējis klāt” Latvijas valsts atdzimšanai - “ja nebūtu tautas, kas “stāv un krīt” par savu valsti, tādas
valsts nemaz nebūtu”, tāpēc ir ļoti svarīgi jau mazā vecumā bērnos iedegt patriotisma dzirksti, kuru gadu no gada kurt
arvien lielāku un lielāku! Mēs, Bebe, audzinām Latvijas nākotni, tāpēc katru gadu svinam Latvijas dzimšanas dienu ar
baltā galdauta svētkiem, godinot to, ko esam mantojuši no mūsu senčiem - zemi, valsti, valodu, karogu, himnu un savu
latvietību! Bebuki šo dižo mantojumu godināja ar vārdiem – “Dzīvoju es Latvijā - Latvija ir mana dzimtene, Latviju es
loloju - to nevienam nedošu!” Saules mūžu Latvijai!

Teātrītis Bebē

Gaidas, neziņa, satraukums, pārsteigums, sajūsma, prieks un patika! Ar šiem vārdiem pilnīgi noteikti var aprakstīt muzikālā teātra “Varavīksne” viesošanos pie mums Bebē! Dakteris Aikāsāp kopā ar saviem draugiem pārsteidza, iepriecināja, iekustināja un ne pa jokam iepriecināja Bebukus! Bebuku prieks bija tik elektrizējošs, ka pēc viesu aizbraukšanas viens
otram nevarējām pat pieskarties nedabonot pa pirkstiem – ai, kā sāp!

Seko jaunumiem!
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Decembris
Purvciema Bebukos
Teātra viesošanās Bebē

Skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā Bebē viesojās teātris “Divi”, lai mums pastāstītu sen zināmo un tik iemīļoto
Margaritas Stārastes pasaku “Iedomīgā eglīte”, un caur to atgādinātu, kas tad īsti Ziemassvētkos ir pats svarīgākais!
Jautrā, azartiskā un skanīgā manierē izstāstītā pamācošā un sirsnīgā pasaka jau atkal atgādināja, ka Ziemassvētki nav par
to, cik koša ir svētku eglīte un cik lielas dāvanas slēpj eglītes zari, bet gan par kopā būšanu ar saviem mīļajiem, jūtām sirdī
un domām galvā! Līdzi dziedot, līdzi dejojot un līdzi jūtot pasakas varoņiem Bebuki ar sajūsmā atplestām mutītēm
noklausījās pasaku, bet pa vidu priekiem par jauko izrādi arī atzina – cik žēl, ka beigās eglīte palika svētkos viena bez
neviena drauga līdzās, kas varētu viņu apjūsmot pat nerotātu skaistām rotām... Novērtēsim to mazumiņu, kas mums ir,
jo arī tas patiesībā ir liela vērtība!

Bebuku Ziemassvētki

Pozitīvas gaisotnes un darbīga satraukuma piepildītais Ziemassvētku gaidīšanas laiks Bebukos vainagojās skaistā un
sirsnīgā kopā būšanā pirmajos Bebuku saimes Ziemassvētkos! Ziemassvētku pasākums Bebukiem šoreiz nebija
koncertiņš tā klasiskajā izpratnē, bet gan, dziesmu un pantiņu ievadīts, rotaļu vakars, kurā visi rūķīši, lieli – vecāki un
mazi – bērni, kopīgi darbojoties, izstāstījām stāstu par to, kā rūķīši sagaida un aizvada Ziemassvētkus! Neizsakāms prieks
un lepnums par katru mazo Bebuku, kas, par spīti satraukumam, aizmirstam dziesmas meldiņam, piemirstam deju solim
vai pēkšņi uznākušai gaužai asariņai, padarīja svētkus tieši tik skaistus un sirsnīgus, cik tie mums patiesi bija! Lai arī
jaunais gads mums ir sirsnīgas kopā būšanas piepildīts gan pasākumos, gan ikdienā!

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

Novembris
Purvciema Bebēnos
Novembris aizritēja Latvijas svētku sajūtās. Kopā svinējām latviešu gadskārtu svētkus Mārtiņdienu. Paši darinājām
maskas un rūpīgi gatavojām tirgošanas preci. Andelēšanās Bebēniem ļoti patīk, īpaši prieks par pārdoto, ko paši savām
rokām darinājuši.
Svinīgi nosvinējām Latvijas dzimšanas dienu. Pēc tās uzreiz jau nākamo svētku gaidās. Ziemassvētki tepat aiz stūra.
Šogad svētku uzvedums Bebēmiem būs ļoti īpašs, jo tēlus izvēlējās paši. Šogad Bebēnu svētkos būs tik raiba kompānija
- Elzas, vecītis, vāverēns, kaķēns, pingvīni, sniegavīri un pat dzērvene, uguns meitene un ugunsdzēsēju mašīna. Supervarone Skaja ar sniega pārslām arī nāks palīgā uzburt īstu svētku noskaņu.

Decembris
Purvciema Bebēnos

Decembris Bebēnos tik rosīgs kā īsta rūķu darbnīcā. Šogad Bebēni paši izvēlējās savas lomas svētku uzvedumā. Bērnu
fantāzijai nav robežu. Vecīša maisiņu uz Ziemeļpolu devās meklēt Ziemassvētku vecītis, Elzas, sniegavīri, pingvīni, sniegpārsliņas, kaķēns, vāverēns un pat ugunsmeitene kopā ar ugunsdzēsēju mašīnu, kā arī stiprā spēka dzērvene un Skaja no
ķepu patruļas. Uzvedums izdevās fantastiski atraktīvs, jautrs un bezgala mīļš. Bērnu radīti svētki ir fantastiski azartiski un
prieks gan pašiem, gan vecākiem par paveikto ir neizmērojams.
Kā jau ierasts decembrī Bebē rosās rūķi, kuri vēro un priecājas par mūsu labajiem darbiem. Šogad īpaši vērīgi bijām paši,
ko katru dienu arī pārrunājām. Katru dienu pie mums viesojās rūķis, iepriecinot mūs ar kādu uzdevumu, dāvaniņu vai
vēstulīti.
Paši darbojāmies čakli kā rūķīši, gatavojot
ielūgumus vecākiem, dekorācijas grupai kā arī
dāvanas vecākiem. Šogad vārījām ziepes. Tā
nopietni un ''pa īsto''.
Decembris Bebēnos bija ļoti rosīgs, priecīgs un
pilns maģisku brīžu.

Seko jaunumiem!
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Novembris
Purvciema Bebēs
Novembra mēnesis arī Bebēm saistās ar mūsu dzimto zemi Latviju. Jau vairākus gadus Mārtiņdiena BeBē tiek svinēta ar
Mārtiņdienas gadatirgu. Bebes, gatavojoties šiem latviešu gadskārtu svētkiem, iemācījās izveidot rotājumus, kādus
darināja mūsu senči telpu dekorēšanai. Ar Mārtiņdienas rotaļām tika atklāts gadatirgus, kurā bērni kopā ar vecākiem
tirgoja pašu darinātās lietas.
Lai Lāčplēša dienā pieminētu visus karavīrus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību, Bebes grupas bērni gatavoja svečturus.
Aizdedzot sveces, tika godināti visi tie, kas nežēloja
savas dzīvības, lai mums būtu sava valsts.
Muzikālais teātris Varavīksne ienesa jautrību, dzīvesprieku ar kopīgām dziesmām un dejām izrādē
„Tikšanās ar dakteri Aikāsāp un viņa draugiem”.
Latvijas dzimšanas diena pulcēja vienkopus visus
Purvciema filiāles bērnus, lai kopīgi nosvinētu jau 101.
pastāvēšanas gadu. Dzejoļi un dziesmas bija bērnu
dāvana Latvijai. Kopīgi dziedātā himna, cienāšanās ar
dzimšanas dienas torti un jautras dejas iezīmēja bērnu
atmiņā šo dienu.
Līdz ar novembra mēneša noslēgumu, Bebes sāk cītīgi
gatavoties gada noslēguma jaukākajiem svētkiem –
Ziemassvētkiem.

Seko jaunumiem!
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Decembris
Purvciema Bebēs
Decembris Bebes grupā. Visgaidītākais laiks, brīnumu laiks. Bebes tik čakli gatavojās svētkiem, šogad arī bērni ņēma
dalību, gatavojot dekorācijas grupai, zālei un pat Ziemassvētku uzvedumam. Iesaistījās gan liels, gan mazs, lai kopīgi
radītu īsto svētku sajūtu un kopā būšanu.
Svētku drudzim pa vidu mūs apciemoja un iepriecināja arī grupas rūķis Bebulis, tas mums sarūpēja ikdienišķus
prieciņus, uzdevumus un lielas dāvanas grupai, paldies viņam par to. Viens no rūķīša dotajiem uzdevumiem - cept
eņģeļu piparkūkas - izvērtās par sirsniņu sildošu pasākumu pat audzinātājām, jo bērni ar savu patiesumu un mīļumu,
kas tika iemūžināts video, dāvāja audzinātājām iespēju doties uz aizkustinošu pasākumu - labdarības koncertu “Eņģeļi
pār Latviju!”. Sakām arī lielu paldies par ikgadēju vecāku čaklu un radošu iesaistīšanos.
Ziemassvētku koncertiņš Bebes grupā šogad bija kā skaista teātra izrāde. Bebes uzveda “Eņģelītes Mikas ceļojumu”,
kur aizkustinoši attēloja draudzību, sirsnību un mīlestību vienam pret otru. Radot pašos īsto svētku sajūtu un kopā
būšanas nozīmi. Paldies, mīļie Bebes, par centību, mācoties ludziņu, vecākiem par skaistajiem svētku tērpiem!

Seko jaunumiem!
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Novembris
Pārdaugavas Bebukos
Mīļo novembri!
Tu paskrēji nemanot, taču ļoti svinīgi. Bebuki cītīgi
gatavojās un svinēja Latvijas dzimšanas dienu, pie
skaisti klāta galda kopā un svinīgi baudījām pašu
gatavotu ābolmaizīti. Audzinot jaunos patriotus,
izskanēja arī kāds joks. Skaitot dzejolīti par Latviju
un mājām, Elzai aizķērās kāds super grūts vārds "tēvzeme". Mamma pēc kāda laika stāsta, ka mājās
vien staigā apkārt un atkārto "tēvzeme, tēvzeme".
Aug jaunie patrioti!
Un protams Mārtiņdienas ieskandināšana un
tirdziņš. Ar prieku gājām rotaļās un slavinājām
Mārtiņu, taču gaili atstājām citām reizēm. Ļoti lielu
paldies gribam pateikt bebuku vecākiem par aktīvo
iesaistīšanos un atbalstu tirgošanās procesā. Mums
kopā izdevās iepriecināt mazos Bebes audzēkņus ar
pašu gatavotām lietiņām.

Decembris
Pārdaugavas Bebukos
Heijā hopsā! Decembri! Tu biji kolosāls un tik ļoti piepildīts mēnesis. Katru dienu nepacietībā gaidījām ar bebukiem,
ko rūķis būs licis pārsteiguma maisā. Tik dažādi, saldi un satraukumiem pilni bija uzdevumi, dāvaniņas un pārsteigumi.
Vai ziniet ko? Mēs pat rūķi redzējām, kurš sveicināja aiz loga rūts. Diemžēl rūķim tik daudz darbiņa bija, ka bebuku
ašās kājiņas nespēja to noķert un ievilināt pie sevis grupiņā, lai pacienātu ar pašu gatavotām piparkūciņām! Jā, tieši
tā! Svētkus gaidījām, darbinot mazos pirkstiņus un piepildot telpu ar burvīgu aromātu - piparkūkas dancoja gan pa
šķīvi, gan aši tika noņammātas. Liels paldies visiem rūķiem, kuri aktīvi piedalījās un kopā radīja vienu skaistu
Ziemassvētku gaidīšanas laiku!
Liels darbs tika ieguldīts, lai varētu skaisti iepriecināt arī savus vismīļākos. Bebuki centīgi un reizēm ar niķiem stiķiem
gatavoja Ziemassvētku koncertu "Kur gan palicis mans draugs?" Nē, nē! Bez stresa. Neviens nebija pazudis, visi
skaisti sagaidījām kopā svētkus!
Liels gan bija prieks, mums, audzinātājām un auklītei, kad redzējām, ka visi bērni drosmīgi uzstājās un dziedāja.

Seko jaunumiem!
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Novembris
Pārdaugavas Bebēnos
Novembris pie mums atnāca ar svarīgiem svētkiem. Lāčplēša dienu godinājām ar svecīšu iedegšanu. Mārtiņdienu
ieskandinājām ar dziesmām, rotaļām un tirgus placi, kurā bērni tirgoja un pirka pašu darinātus labumus. Kad Mārtiņdiena tika aizvadīta, svinējām Latvijas dzimšanas dienu. Jubilāri sveicām ar Latvijas himnu, izrotājām grupu ar valsts
simboliem un par godu svarīgam notikumam dāvājām pašu darināto kūku. Novembra izskaņās sākām lūkoties pa
logu, gaidot balto brīnumu, mums par prieku mazus prieka mirkļus paspējām noķert un uzpikoties.

Decembris
Pārdaugavas Bebēnos
Ar mandarīnu un piparkūku smaržu, ar sveču liesmiņu un siltumu sirsniņās pavadījām burvīgo adventes laiku. Katru
dienu par īpašu un ļoti gaidītu uzbūra rūķa sagatavotie uzdevumi. Sirsnīgi, radoši, smaržīgi un garšīgi, tik ļoti dažādi
un gaidīti tie bija. Lielu paldies vēlamies teikt vecākiem par atbalstu un iesaistīšanos! Ziemassvētkos vēlējāmies
piedzīvojumu, tāpēc devāmies uz Jaunpiebalgu pie īstiem Gaujas rūķiem, kuri mūs sagaidīja un ļāva paciemoties,
iesaistot savās rūķu rosībās: grauzdēt riekstus, cept un rotāt piparkūkas, darināt rotas, vizināties pajūgā, doties
ēverģēlības un daudz ko citu. Tad nu laimīgi vakarā pēc īsta konfekšu salūta devāmies mājās. Tik ļoti skaists bija
mūsu decembris.

Seko jaunumiem!
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Novembris
Pārdaugavas Bebēs
Kas dimd, kas rīb pār istabiņu?
Kas dimd, kas rīb pār istabiņu?
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kaut varētu Mārtiņdienu aiz ausīm nodurēt...
Ak, Bebes bebēni, lieli un mazi, ierībināja Mārtiņdienu tā, ka dimdēja ne vien visa istabiņa, bet arī visa Trijādība!
Skandējām dziesmas, skaitījām Mārtiņdienas tautas dziesmas un pats, pats gaidītākais notikums, protams, bija
,,Mārtiņdienas tirgus“, kurā bērni tirgojās ar pašu sarūpētiem cienastiņiem un brīnumskaistām lietiņām.
Kad vieni svētki nosvinēti, laiks gatavoties nākamajiem. Un tagad, mīļo mammu un tēti, vai spēsi atminēt?
Kur koki aug visstaltākie? Kur mākoņi visbaltākie? Kur putni dzied visskaļāk? Kur zāle zeļ viszaļāk?
Nu, protams, mūsu mīļajā Latvijā. Novembri turpinājām pavadīt latviskās noskaņās, ieguvām daudz un dažādas
zināšanas par Latvijas upēm, novadiem, pilsētām, simboliem. Klausījāmies nostāstus un teikas par mūsu zemi un tās
varoņiem. Dziedājām himnu un,
protams,
svinējām
Latvijas
dzimšanas dienu, tai par godu
cepām cepumus un mielojāmies
ar tiem.
Tā lūk, mīļais lasītāj, mēs, Trijādības Bebes, dziedot un svinot
pavadījām novembri un ar nepacietību gaidām jau nākamos
svētkus – gada skaistākos
svētkus – Ziemassvētkus.

Decembris
Pārdaugavas Bebēs
Nevieni svētki nenorit bez paaudzēs krātām tradīcijām. Arī gada īsākajai dienai un garākajai naktij, jeb Ziemas
saulgriežiem ir savas tradīcijas - iešana ķekatās, deviņu ēdienu ēšana, zīlēšana u.c. Par tām savā Ziemassvētku ludziņā
ar dziesmām un rotaļām stāstīja Pārdaugavas Bebes.

Seko jaunumiem!
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Novembris
Ziepniekkalna Bebēnos
Decembris Bebēnos aizritēja svētku noskaņā. Jau mēneša sākumā kopā izrotājām mūsu grupas eglīti. Tad cītīgi gatavojāmies Ziemassvētku ludziņai. Bērni bija dzīvnieciņi, kuri gāja dancot Vecīša cimdiņā. Kad visas dziesmas bija izdziedātas un visas dejas izdejotas, mūs apciemoja Ziemassvētku vecītis, kurš par labu darbu ludziņā un labu uzvedību
grupiņā izdalīja bērniem dāvanas. Bet atlikušo mēnesi, kad svētki bērnudārzā jau bija aizvadīti, turpinājām pildīt rūķu
atstātos uzdevumus un gaidīt īstos Ziemassvētkus.

Decembris
Ziepniekkalna Bebēnos
Novembri aizvadījām vienos svētkos, kad svinējām gan Mārtiņus, gan Latvijas dzimšanas dienu.
Mārtiņos rīkojām Mārtiņdienas tirgu, uz kuru tika aicināti arī vecāki tirgoties kopā ar bērniem. Bērni ar vecāku palīdzību bija sagatavojuši gan ēdamas, gan neēdamas lietas. Pārdot un pirkt patika kā maziem, tā arī lieliem!
Kopīgi svinējām Latvijas svētkus. Par godu tiem kopīgi gatavojām svētku kūku, kuru ēdām gan paši, gan cienājām
vecākus.

Seko jaunumiem!
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Novembris
Ziepniekkalna Bebēs
Mārtiņdienas tirdziņš: 11. novembrī bērni piedalījās Mārtiņdienas tirdziņā, kur tirgoja pašu gatavotus saldumiņus un
dažādas rotas. Lai tirdziņā būtu drošāka un aktīvāka piedalīšanās, uzspēlējām rotaļu un paminējām mīklas, kā arī pēc
ticējumiem noteicām, kāda būs gaidāmā ziema un vasara.
Latvijas dzimšanas diena: 15. novembrī kopīgi ar bērniem svinējām Latvijas 101. dzimšanas dienu! Rītu iesākām ar
Latvijas valsts himnas nodziedāšanu, izrunājām dažādas lietas par Latviju, tās vēsturi un simboliem. Kā arī gatavojām
katrs savu kūkas gabaliņu, veltītu Latvijai, jo dzimšanas diena bez kūkas nav iedomājama!

Decembris
Ziepniekkalna Bebēs

Pasākumi: Visu decembri pie mums valdīja svētku atmosfēra, par kuru gādāja gan rūķu sagādātie uzdevumi, gan
piparkūku cepšana sev un vecākiem, un gatavošanās svētku eglītei! Savā Ziemassvētku eglītē mazie ķipari meklēja
pazudušo miega peles maisu, savā ceļā sastopot gan rūķus, gan vāveres un pelītes, gan runci un lapsu. Visi palīdzēja
Miega pelītei meklēt, līdz beidzot miega maiss atradās un pelēns varēja doties tālāk midzināt bērniņus! Arī
Ziemassvētku vecītis novērtēja bērnu talantus un lielo darbu un apciemoja mūs ar sagādātiem pārsteigumiem! Ar
kārtīgu Ziemassvētku sajūtu kopīgi ieskandinājām Ziemassvētkus!

Seko jaunumiem!
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TOP cent īgākais novembris
Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Amēlija un Kate- brīvajā laikā centīgi
cenšas apgūt burtiņus.
Polīna - Polīna ikdienā sarunājas
krievu valodā , bet liels, liels prieks par
to cik ļoti Polīna cenšas sarunāties
latviešu valodā ar tiem, kuri krievu
valodu nesaprot, viņai tas tiešām sanāk
ar katru dienu labāk. Malacīte!

Anete A. ļoti bieži atgādina bērniem par
grupas noteikumiem: “Grupā neskrienam!”

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa
Ernests Maslinovskis. Jau novembrī cītīgi
gatavojāmies arī Ziemassvētku eglītes
pasākumam un Ernests ļoti cītīgi
izpaudās ar savām solista spējām.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Ziepniekkalns
Bebuku grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

Skarleta

Simona

Leo

Purvciems BeBes
grupiņa
Alekss par darbu, apgūstot zināšanas un
prasmes, kas nepieciešamas skolas gaitas
uzsākot.
Undīne - labākais palīgs ikdienas
saimnieciskajos darbiņos.

Purvciems
BeBuku grupiņa
“Čaklākais mantu kārtotājs” – Luīze
“Čaklākais drēbju vilcējs” – Raivis
“Čaklākais grupiņas “kārtībnieks”” –
Viktorija

Purvciems
BeBēnu grupiņa
Tomass

Seko jaunumiem!
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TOP cent īgākais decembris
Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Žanete-pirmā saņēma īpašo Bebes
spilventiņu par savu centīgumu.

Terēze, ļoti kārtīgi sakārto savas drēbes.

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa
Šomēnes visi, visi bebuki bija centīgi, bez
izņēmuma.
Visklusāk, taču ar pārliecību centībā
nepārspējama bija - Beatrise Kronberga.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Ziepniekkalns
Bebuku grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

Skarleta

Ralfs

Leo Eduards, Enija

Purvciems BeBes
grupiņa

Purvciems
BeBuku grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

“Cītīgākais Bebē gājējs” – Taisija,
Raivis, Aleksandrs
“Drosmīgākais pasākuma dalībnieks”
– Everts, Luīze, Alekss, Marta
“Centīgākais scenārija apguvējs” –
Viktorija, Estere, Enija

Stefans

Timurs
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Pārdaugavas BeBes grupa
Audzinātāja no rīta skatās sarakstu, skaita
bērnus - Lote kā jau pirmā dārziņā ir
ienākusi un stāsta savus notikumus.
Audzinātāja uz to brīdi Lotei neatbild, jo
koncentrējas uz skaitīšanu. Lote:
,,Audzinātāj, Tu esi dzīva?”

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Skolotāja ar lielām pūlēm dabūja laukā no
grupiņas iemaldījušos mušu, kura bērniem
nelika mieru. Kristaps: "Elīna, muša
nobeidzās".

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
Sofija R.: “Es jau tam vecim uzrakstīju
kādu dāvanu es gribu!”

Seko jaunumiem!

Purvciems BeBes grupiņa
Adele saka audzinātājai Santai: “Man
liekas, ka tur pie durvīm kāds TUKTĒJA!”
Alekss: “Nu, Edžiņ, ko tad Tev
uzdāvināja?”
Edgars: ”Nu es jau Tev teicu ko gribu, to arī
man uzdāvināja. Dabūju jaunas
smadzenes!”

Purvciems BeBēnu grupiņa
Svētku uzvedumā katrs izvēlas lomu.
Emma: '' Signe, kas Tu būsi?''
Signe: ''Es būšu Signe, man nebūs lomas.''
Emma lielā neizpratnē: ''Kā? Nē! Tā
nedrīkst, Tev arī kaut kam jābūt! ''

www.bebe.lv
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Purvciems Bebīšu grupiņa
Līva: ’’Ja bērni neklausa, rūķis nesīs žagarus
nevis dāvanas.’’ Emīlija:’’ Nē! Davai
dāvanas!’’

Purvciems BeBuku grupiņa
Audzinātāja ar Luīzi rotā eglīti pasākumam.
Luīze darba procesā dzied “Ak, eglīte” meldiņā:
“AK, VECI, VECĪTI, AK, VECI, VECĪTI!”
Audzinātāja labo saplīsušu attēlu spēli. Luīze
ierauga šokolādes attēlu un izsaucas: “O, šī ir
mana FEIVORIT ČOKLITA!” (domāts mīļākā
šokolāde)

Ziepniekkalns BeBes grupa
Ralfs: "Man omei vakar bija dzimšanas
diena... viņai palika 11 gadi!"
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BeBe.lv_bernudarzs

TALANTU SKOLA

Sveiki, sveiki gada nogalē!
Pavisam nemanot mācību pusgads ir aizritējis. Atskatoties uz šiem Talantu skolas darbīgajiem un rosīgajiem 3
mēnešiem, esam pateicīgi par dalībnieku kuplo pulciņu un raženo apmeklējumu. Jo vairāk apmeklējumu, jo varam
Jums sniegt labāku attīstību un rezultātus. Šis mēnesis ir mūsu finišs 2019. gada Talantu skolas sezonai. Paldies par
radošo un nodarbībām piepildīto gadu. Esam sajūsmā par rosību un čaklumu no mūsu pedagogiem, kā arī darbīgajiem
Talantu skolas apmeklētājiem. Uz priekšu! Lai jaunais nes mums daudz pārsteigumus un košas nodarbības! Veselību
un prieku darboties!
Šajā mācību gadā pie mums atgriezās gaidītā nodarbība logoritmika. Šīs nodarbības ir ar plašu piedāvājumu, galvenokārt vērstas uz bērniņa runas un valodas attīstību. Nodarbības norit veiksmīgi - visās mūsu filiālēs, par dažos
mēnešos apgūto priecājas arī pedagogs Anna:
Sveiki, ar atgriešanos. Daži Bebes bērniņi mani jau atceras, citi vēl tikai iepazīst! Atpūtos vienu gadu, taču bērni ir tā
paaugšies, citus pat nevar atpazīt! Man ir liels prieks, ka šogad logoritmika ir tik pieprasīts pulciņš! Ņemot vērā to, ka
Rīgā logoritmikas nodarbības pasniedzējus var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, tad BeBes bērniņiem ir ļoti paveicies, ka var pilnveidot savu runu tādā interesantā veidā! Esmu ļoti priecīga, ka mani gaidīja! Mums ar bērniem priekšā
vēl ļoti daudz aizraujošu nodarbību, tādēļ, ja kāds bērniņš vēl nav mums pievienojies, gada nogale un jaunā gada
sākums arī ir piemērots brīdis, lai to izdarītu!

Talantu skolas
centīgākie:

Balets:

Deju studija:

• Ieriķu ielā: Katrīna Paula un Emīlija
• Trijādības ielā: Linetta
• Zaļenieku ielā: Elza S.

Logoritmika:
•
•
•

•
•

Trijādības ielā: Jūlija
Ieriķu ielā: Eva Marta

Vokālā studija:

Ieriķu ielā: Ričards Adrians
Trijādības ielā: Anete un Līva
Zaļenieku ielā: Nikola

• Ieriķu ielā: Gabriela, Anna, Estere
• Trijādības ielā: Melisa un Amēlija
• Zaļenieku ielā: Elza

Burtiņu skolā:
•
•

Ieriķu ielā: Olīvija
Trijādības ielā: Polīna

Angļu valoda:
•
•

Ieriķu ielā: Amēlija J.
Trijādības ielā: Kate

Mākslas studija:
•

Ieriķu ielā: Emīlija un Estere

BēBīšu skoliņas čaklākie:

Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas
šajā mēnesī saņem:
• Alise ar mammīti un Kristaps ar mammīti
Trijādības ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
• Ieva ar mammīti

Seko jaunumiem!
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