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Vadītājas sleja

Es patiesi apskaužu BeBes bērnus! Katrs no mums,
pieaugušajiem, varētu tikai sapņot par tādu
ikdienu! Man ir prieks, ka mēs BeBē spējam
bērniem radīt tik patīkamu vidi – katru dienu
svētkus! Bet vēl lielāks prieks man ir par to, ka
bērni spēj novērtēt to, ko audzinātājas dara viņu
labā. Bērni nekad netēlo - ja viņi ir priecīgi, tad viņi
priecājas, ja viņi ir pateicīgi, tad viņi pienāks un samīļos, ja viņi ir
dusmīgi, tad viņi atklāti pateiks, ka dusmojas un kāpēc dusmojas, ja viņi
ir bēdīgi, viņi nekautrēsies raudāt!
Mums visiem būtu jāmācās būt tik patiesiem kā bērniem!
Novembris – manas domas un sajūtas novembrī katru gadu ir vienādas –
drēgns, skumjš un pelēks posms gada nogalē! Taču atgriežoties pie
iepriekš rakstītā, mēģinu ņemt piemēru no bērniem. Svinu dzīvi!
To iesaku arī Jums, vecāki, ņemiet piemēru no bērniem! Priecājieties par
drēgnumu, jo tad var svinēt mošķīšu svētkus, priecājieties par lietu, jo
tad var atvērt krāsaino lietussargu, priecājieties par agru tumsu, kas
pārtrauc dienu, jo tad var degt sveces, priecājieties par salu, jo tad var
ietīties segā kopā ar savu mazuli un lasīt pasakas vai rakstīt vēstuli
Ziemassvētku Vecītim!
Un vēl vairāk jāsāk priecāties par to, ka BeBes rūķi jau ir sarosījušies un
cītīgi gatavojas svētkiem! Aicinu vecākus atbalstīt gan savus ķiparus,
gan audzinātājas, un nekavēt nodarbības un mēģinājumus, jo bērni
patiesi pārdzīvo, ja nespēj pilnvērtīgi piedalīties Ziemassvētku
pasākumā! Priecīgu novembri un decembri!

BeBes mamma Rita Stikāne

Daudz laimes
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Līga Tomaša

SVEICAM MŪSU AUDZINĀTĀJU
SANTU LISOVSKU
AR ĢIMENES PIEAUGUMU!
Ģimenei pievienojusies mazulīte Dārta!
Sveicam jauno ģimenīti ar meitiņas piedzimšanu!
Novēlam baudīt katru mirkli meitiņas dzīvē!
Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

Metodiķes ziņas
Sveiciens visiem - Latvijai un mums - tik nozīmīgajā mēnesī! Mēnesī, kad cenšamies bērnos
audzināt patriotismu un prieku par to, ka dzīvojam Latvijā! Un mums tas tiešām izdodas.
Pat paši mazākie Bebes bērni varēs atšķirt Latvijas karodziņu un dungot līdzi himnai!
Lepojamies un priecājamies par mūsu Bebes bērniem, par Latviju!
Rudens pie mums ir pavisam košs un raibs. Tik daudz notikumu, pasākumu un aktivitāšu!
Nav laika bēdāties par lietus pilēm aiz loga, jo ir jāsvin svētki, jāsvin dzīve - ik mirki.
Oktobrī visas grupiņas organizēja ekskursijas, pārgājienus. Katra grupiņa, protams, to
darīja sava vecuma spēju ietvaros. Sākot ar maizīšu sagatavošanu un došanos piknikā,
došanos ar trolejbusu uz tuvāko parku, pārgājienu uz Nacionālo bibliotēku un braucienu uz
Latvijas Dzelzceļa muzeju. Kādam iemācīties uzsmērēt maizīti, kādam šķērsot ielu pie
luksofora, kādam pirmais brauciens ar sabiedrisko transportu – ir milzīga pieredze un
emociju gamma lielam laika posmam. Katras grupiņas audzinātājas parūpējās, lai bērni
iegūtu jaunas prasmes, iemaņas un prieku par došanos “ceļojumā”.
Oktobri noslēdzām ar spokošanās dienu! Lai arī Helovīni nav mūsu svētki, arī šos svētkus
mēs izmantojam, lai bērnu ikdienu varētu padarīt jautru! Kas par priekiem un sajūsmu!
Katra reize, kad bērni var uzvilkt masku, jokoties un priecāties, ir tā vērta, lai svētkus
ieviestu mūsu ikdienas dzīvē. Zirnekļu tīkli, ķirbīšu sejiņas, gaismiņas un spociņi… Ar
dejām, rotaļām ar tualetes papīru un citām aktivitātēm bērni ar sajūsmu spokojās un
jokojās! Paldies audzinātājām par fantastiskajām dekorācijām un noskaņas radīšanu, kas
nepavisam nebija baisa, bet gan noslēpumaina un jautra.
Pa vidu mūsu svētkiem un ikdienas notikumiem pie mums ciemojās arī D. Rijnieks! Kā
parasti jautrs un izglītojošs savā daiļradē!
Savukārt, novembrī uzsākām iegūt zināšanas par dažādiem dzīvniekiem, putniem. Kādi ir
savvaļas dzīvnieki Latvijā, kādi siltajās zemēs?! Vai zināji, ka govīm, tāpat kā mums, ir
labākie draugi? Un mājputnu ķēniņš ir pīle, lai gan pie mums noteikti tas ir gailis, vai ne?
Mārtiņdienas gailis!
Mārtiņdienas tradīcijas arī tika pārrunātas ar bērniem. Ticējumi lasīti un vērotas dabas
parādības. Arī ikgadējais Mārtiņdienas tirdziņš noritēja pilnā sparā. Paldies visiem
vecākiem, kuri ieguldīja spēku un pacietību sagatavot ar bērniem preces un tās vēl
noformēja skaisti! Jūsu izdoma paliek aizvien radošāka – cidoniju sīrupu pudelītes, adītas
cepurītes, krelles, kartupeļu čipsi, kēksiņi, stresa bumbiņas, Ziemassvētku rotājumi,
našķīši un suliņas... oj, kas tik ne! Paldies Jums!
Tagad priekšā paši patriotiskākie svētki! Gaidīsim tos.
Dārziņā tiks ceptas kūkas, veidotas Latvijas kartes no
svecēm un visādi citādi svinēta tiks Latvijas
dzimšanas diena! Novēlu arī Jūsu ģimenēs sajust
mīlestību un gaišumu!
Turpmākais plāns mūsu ikdienā Bebē!

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

Metodiķes ziņas
MĀCĪBU TĒMAS UN PLĀNOTIE PASĀKUMI OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ!
13. – 17.
NOVEMBRIS

Mājas. Pie mums Latvijā

Latvijas dzimšanas
dienas atzīmēšana.

21.
NOVEMBRIS

teātris “Pasaka par pelēko vilku”

27. – 01.
NOVEMBRIS

Kas dzīvo mežā?

4. – 8.
DECEMBRIM

Spēlēsim teātri!

Latvijas dzimšanas
dienas atzīmēšana.

4.
DECEMBRIS

Rituāli uzvedums “Kraukšķītis”

Drošības nedēļa (elektrodrošība un ugunsdrošība)

11. – 15.
DECEMBRIM

Svētkus gaidot!

Drošības nedēļa (drošība
citos iestādes organizētajos
pasākumos)
Ziemassvētku koncerti

Metodiķes ieteikums!

Lūdzam pievērst ikdienā uzmanību bērnu paveiktajam nodarbībās. Apskatiet darbiņus,
pajautājiet vai tas bija grūti un uzziniet vai nav nepieciešama palīdzība ko apgūt!
Atbalstiet savu bērniņu un audzinātāju! Neaizmirstiet pateikt bērniņam, cik viņš ir bijis liels
malacis un Jūs lepojaties ar viņa paveikto. Un pārrunājiet situācijas, kad uzvedība nav bijusi
tik laba. Pasakiet paldies audzinātājai un auklītei. Viņas tiešām veic lielu un nozīmīgu
darbiņu! Kā arī sakām Jums lielu paldies, ka atbalstāt mūsu aktivitātes un uzklausāt mūsu
teikto!
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Ja vēlaties aprunāties ar filiāles vecākajiem pedagogiem,
bet nevarat viņus sastapt filiālē, tad aicinām
Jūs rakstīt viņiem personīgu e-pasta vēstuli.
Purvciems
SIGNE BEĀTE PLĀCE
purvciems@bebe.lv

Pārdaugava
Egija Posse - Apsīte
pardaugava@bebe.lv

Ziepniekkalns
Ieva Sala
ziepniekkalns@bebe.lv

Svarīga informācija!
Informējam, ka bērni vecumā no 5 – 7 gadiem nedrīkst kavēt dienas nodarbības. Sākot ar
piecu gadu vecumu, nodarbības ir obligātas, un sākas obligātā sagatavošana skolai! Lūdzam
nodarbības nekavēt un laicīgi ierasties dārziņā!
VECĀKU SAPULCES PIRMS SVĒTKIEM:
Ziepniekkalns BeBēni 1.12. pl. 17.30.
Ziepniekkalns BeBes 24.11. pl.17:30
Pārdaugava BeBēni 29.11 pl.17.30.
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI DECEMBRĪ:
Pārdaugavas BeBes 20.12.pl.17:00
Pārdaugavas BeBēni 14.12 pl. 16.30.
Pārdaugava BeBuki 20.12. pl.16.00.
Purvciems BeBuki 13.12 pl. 16.30 vai 17.00 laiks vēl nav precizēts.
Purvciems BeBes 1 21.12. pl. 17.30.
Purvciems BeBes 2 21.12 pl. 16:30
Purvciems BeBēni 19.12. pl. 17.30
Ziepniekkalns BeBēni 18.12. plkst. 16:30
Ziepniekkalns BeBe 15.12. 16:30
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Iepriekšējā mēneša pasākum
Oktobris un novembris
Pãrdaugavas BeBes grupã

Rudentiņš
ar
krāšņiem
un
košiem
dabasskatiem priecē mūsu actiņas, lai
priecētu arī mūsu sirsniņas. Oktobrī Bebes
devās mācību pārgājienā uz Nacionālo
Bibliotēku! Bebes vislielākajā sajūsmā bija par
iespēju ar liftu uzbraukt uz 11. un 12. stāvu, no
kuriem bija pārskatāma mūsu skaistā pilsēta.
Tāpat Pārdaugavas Bebes bija priecīgi
paviesoties Bērnu lasītavā.

Cik forši!
Tāpat “baisi jautri”
atpūtāmies un
izspokojāmies
Helovīnu ballītē.

Kas par moškíšiem!!!
,

Oktobris un novembris
Pãrdaugavas BeBénu grupã

Z eme rīb
,
Kas to z rat i klaudz,
e
Nu atbra mi rībināja?
uca Mārt
iņdien
Deviņiem
kumeļiem a

Helovīns nav Latvijas svētki, bet tā ir diena, kad varam spokoties un jokoties, spēlēt
mošķu boulingu, jautrus ķirbīšus un ēst saldumus nedaudz vairāk, nekā citos svētkos.
Bērniem šie svētki sagādā neviltotu prieku.
10. novembrī klāt ir Mārtiņdiena, jau no rīta Mārtiņbērni (kaķīši, vistiņas gailītis, velns
un citi) ieradās dārziņā pacilātā garastāvoklī. Šajā dienā ievērojam tradīcijas un ejam
rotaļās. Bet vakarā gaidām vecākus uz tradicionālo Mārtiņdienas tirdziņu. Katru gadu
arvien vairāk mūsu vecāki pārsteidz ar savu izdomu un radošo pieeju, gatavojot preci
tirdziņam. Paldies, mīļie vecāki, Jums par to!

Seko jaunumiem!
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Iepriekšējā mēneša pasākum
Oktobris un novembris
Pãrdaugavas BeBuku grupã

Vienu no pēdējiem rudens mēnešiem pavadījām krāsainās rudens noskaņās - uzzinājām
daudzus koku nosaukumus, pētījām lapas dabā, kā arī ar lielu nopietnību pārrunājām
drošību gan uz ielas, gan pastaigu laikā. Tā kā aiz loga laiks nelutināja un lietus bija
biežs ciemiņš, krāsaināku un jautrāku savu ikdienu padarījām, bieži jo bieži apmeklējot
bumbu istabu. Mēneša beigās tika atzīmēti Helovīni, tāpēc devāmies apskatīt spocīgi
jocīgos mošķus un piedalījāmies jautrās spēlēs.
Mazo bebuku grupiņa ir ļoti pateicīga Lotes vecākiem par atnestajām mantiņām.

Oktobris un novembris
Purvciema BeBénu grupã

Oktobri Bebēni 1 pavadīja, čakli darbojoties ar tik ļoti skaistajām rudens lapām, gan
nodarbībās, gan pastaigas laikā veidojot dabas mandalas. Oktobra atklājums Bebēniem
bija kastaņi! Rotaļas, kurās kastaņi tika izmantoti bija visdažādākās, veikalā, virtuvē,
skaistumsalonā un pat policijas automašīnā! Mīļš paldies Sandijai ar vecākiem, ka
sarūpēja mūsu grupiņai tik neredzēti lielus kastaņus!
Īpaši gaidīts notikums bija pašvaldības policijas suņa Rotto apciemojums. Kopā ar
jaukajiem policijas darbiniekiem nostiprinājām
zināšanas, kādi satiksmes
drošības noteikumi ir jāievēro. Liels paldies Dominika
tētim par ieteikumu un palīdzību tikšanās
organizēšanā. Mēnesi noslēdzām ar maskošanās
dienu, grupā sanāca visdažādākie tēli - spociņi,
raganiņas, dažādi kukainīši un pat lielais un mazais
pūķis!

Seko jaunumiem!
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Oktobris un novembris
Purvciema BeBes 2 grupã

Oktobra otrajā nedēļā BeBes2 devās savā pirmajā pārgājienā un reizē arī ekskursijā.
Devāmies uz Ziedoņdārzu, izmantojot sabiedrisko transportu, un mērojām ceļu kājām
līdz tam un no tā. Visu nedēļu cītīgi apguvām ceļu satiksmes noteikumus, lai apgūto
pielietotu arī praksē. Bērniem tas bija liels piedzīvojums, jo daļa grupiņas vēl nebija
braukuši trolejbusā. Ziedoņdārzā apskatījām strūklaku, rožu dārzu, kurā mūs vēl
priecēja ziediņi, sporta laukumu pieaugušajiem, suņu pastaigu laukumu, basketbola
laukumu un "saldajā ēdienā" baudījām priekus bērnu laukumiņā. BeBes bērni rādīja
paklausības un uzvedības paraugdemonstrējumu, mūsu pirmā ekskursija visiem
sagādāja tikai un vienīgi pozitīvas emocijas!
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25. oktobrī pie mums viesojās Rīgas Pašvaldības Policija ar savu programmu un īpašo
viesi - suņuku Rotto. Arī šajā pasākumā mūsu bērni paspīdēja ar teicamām zināšanām
par ceļu satiksmes noteikumiem un drošību uz ceļa, publiskos pasākumos un telpās.
Policisti mūsu bērnus uzteica par perfektu uzvedību lekcijas laikā un zināšanām viņu
vadītajā spēlē. Lekcijas beigās katrs savā īpašumā no paša Policijas suņuka Rotto ķepām
ieguva krāsojamo bilžu grāmatu.

Pēdējā oktobra dienā tērpāmies savos mīļākajos tērpos un nācām uz Helovīna
svinībām. Visas dienas garumā baudījām pavisam citādu grupas atmosfēru - sikspārņi,
izgaismoti ķirbji, spīdošas raganu cepures un zirnekļu tīkli, mūzika un danči, modes
skate kopā ar BeBes lielāko grupu un mošķīgi saldumiņi. Grupā valdīja spaidermeni,
betmeni, raganiņas, kaķi, zaķi, skudras, burvji un citi pasaku tēli.
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Purvciema BeBes grupã

"Visa dzīve man viens ceļojums, visu dzīvi manī ceļotāja prieks!" Ar šādu devīzi uz
lupām šī gada ekskursiju un pārgājienu nedēļā devāmies mazliet citādā pārgājienā.
Sakāpuši savā īpašajā vilcieniņā - ekspresī, kur katrs vagoniņš bijām mēs paši, klausot
mašīnista Gabriela komandām un sekojot mūsu lokomotīvei Tomam, paņēmuši groziņā
līdzi iepriekš mājturības nodarbībā pašu rociņām gatavotās karstmaizītes, devāmies
cauri dažādu ainavu tēlainiem aprakstiem uz mūsu piknika vietiņu, kur mūs jau gaidīja
ērtas sedziņas un karstas ugunskura liesmas - tādas, kuras neapdedzina, bet iekvēlojas
no mūsu sirds siltuma mīļā kopābūšanā!
HELOVĪNA BALLĪTE
Gadā ir tikai viena tāda diena, kad Bebē
kļūst tik tumši kā visdziļākajā pagrabā un
no visiem tumšajiem kaktiņiem, pagultēm
un aizgaldiem baru bariem sarodas un
Bebē pulcējas spociņi, mošķīši un
briesmonīši, dēmoniņi un velniņi, raganiņas un spindzelītes,
ķirbīši un sikspārnīši... un tiem visiem prātā viens - būuuu, sabiedēšu! Un tā diena ir
Helovīns! Šogad izcili labs - ar netradicionālu modes skati, spocīgām - jocīgām spēlēm
un mošķīgi - baismīgu disenīti... Un mums tā patika, ka bail!

Purvciema BeBéni
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Ziepniekkalna BeBes grupã
Ekskursija uz Latvijas Dzelzceļa muzeju - skaistā saulainā rudens dienā visi salecām
superīgā sarkanā autobusiņā un aizbraucām uz dzelzceļa muzeju, bērni bija sajūsmā no
brauciena ar autobusu vien, bet dzelzceļa muzejs jau bija pilnīgs saldais ēdiens.
Apskatījām dažādus vilcienu modelīšus, skatījāmies multfilmas par drošību vilcienos un
dzelzceļa tuvumā, kā arī noskaidrojām, kā darbojas vilciens. Varējām arī iekāpt iekšā
īstajos vilcienos un izpētīt tos. Bija ļoti aizraujoša diena.

Visu svēto diena jeb helovīns - bērni uz dārziņu ieradās pavisam "spocīgos" tērpos
dārziņš arī pa nakti bija pārvērties par pavisam spocīgu vietu, kurā bērniem jautri
spokoties un jokoties. Bērni kopā ar audzinātāju, kura bija pārvērtusies par raganiņu,
kopīgi pārvērtās par mūmijām, pārvarēja bailes no zirneklīšiem un tika pie pavisam
spocīgiem gardumiem

Seko jaunumiem!
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Ziepniekkalna BeBénu grupã
Laiks mūs lutināja, bija saulaina rudens diena un mēs Bebuki devāmies piknikā, kas
notika ārā mūsu rotaļu laukumiņā. Priecājāmies par skaisto rudens dienu, dzērām tēju,
ēdām cepumus. Kā arī metām gaisā lapas un priecājāmies par lapu lietutiņu!

Noslēdzot oktobri, svinējām Helovīnus, tērpāmies maskās, spokojāmies, un kā gan
neiztikt bez Helovīnu rotaļām, tās nu Bebukiem ļoti gāja pie sirds. Katrs tika pārvērsts
par mūmiju.

Seko jaunumiem!
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TOP CENTĪGĀKAIS
Pārdaugavas
BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Daniela - ar entuziasmu un enerģiju
palīdz grupas biedriem darbiņus darīt.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Linetta, tik rūpīgi un precīzi neviens
cits necenšas darbiņus izpildīt kā
Linčuks.

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Līva Agnese Peize, ļoti čakli
darbojās nodarbībās, pilda burtnīciņu,
liek puzles un visādi citādi ir ļoti
centīga.
Purvciems BeBes
1 grupiņa

Kira - ļoti aktīvi piedalās rīta aplītī,
nodarbībās ir centīga, kā arī palīdz
audzinātājai, lai grupiņā būtu kārtība!

Purvciems
BeBes 2 grupiņa

"Visu varu, visu protu" - Sofija
Gabriela, Eva, Sintija
"Mazās auklītes" - Emīlija, Kate T.,
Gabriella
"Ar smaidu uz Bebi" - Rodrigo,
Leila.

Katrīna Paula un Madara Dārta
auklītes labās rokas!
Edgars un Adele - lieliski panākumi
nodarbībās.

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa
Oktobrī kā centīgāko dažādo darbiņu izpildē,
it sevišķi valodas nodarbībās, jāuzslavē mūsu
atraktīvā un runīgā Paula Mironova. Katrs
veiktais darbiņš tika izpildīts rūpīgi un
centība bija jūtama ik brīdi.
Purvciems
BeBēnu 1 grupiņa
Alise I. un Emīlija

Purvciems
BeBuku grupiņa
Šomēnes pati centīgākā ir
Magdalēna (Magdalēna Skuja).
Mazajai dāmai vēl nav pat 2 gadi, bet
uz ģērbšanos ir pati centīgākā.
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Pārdaugavas BeBes grupa
( 5/6 gadi)
Megija: “Ja pasaulē ir 200 valstis, vai ir 200
saules?!!”
Aleksandrs : “ Ko? Cik tas ir mēneši?!”

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Rīta aplītis.
Audzinātāja jautā: ''Kāds ir gadalaiks?''.
Tiek saņemta atbilde - rudens.
Audzinātāja: ''Ko mēs redzam aiz loga?''.
Keita: ''Taurentiņus ''

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
(3/4 gadiņi)
Piektdienās mums notiek Bēbīšu skoliņa. Bērni
jau zin, ka tajā laikā jābūt klusiņiem lai
nenobiedētu mazos. Parasti tas ir laiks, kad ejam
pastaigā. Ģērbjoties Olivers klusiņām saka: "Kad
man būs bērns, viņš arī ies pie Lauras uz skoliņu."

Purvciems BeBuku grupiņa
Grupiņas sienu rotā Bebes, kuri ik rītu sagaida
savus mazos draugus. Tā arī Roberts katru rītu
sasveicinājās ar Bebes puiku un deva viņam
vārdu Dima, kas ir Roberta tēta vārds. Tā nu
katru rītu visiem jāsasveicinās arī ar Dimu.

Seko jaunumiem!
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Purvciems BeBēnu 1.grupiņa
( 2/3gadiņi)
Saruna ar Emīliju un audzinātāju Signi.
Signe: ''Emīlīt, Tev tik skaisti svārki šodien! Es ar
tādus gribētu!''
Emīlija: ”Tev nevajag tādus!''
Signe: ''Kāpēc?''
Emīlija: ''Paskaties, cik Tev lielas kājas, Tu tikai uz
vienas kājas vari viņus uzvilkt!''
Asnāte šokā, ka Alise apsveic Signi dzimšanas dienā.
Veikli steidz situāciju labot, atnākot samīļot un
dāvinot savu lācīti.
Signe: ''Asīt, man pietiks ar apskāvienu, tas ir Tavs
lācīts!''
Asnāte: ''Nē, es Tev viņu dāvinu! Viņš Tevi sargās!''
Nākošajā dienā Asnāte lepni ienāk grupā ar kivī
maisiņā.
Signe prasa: ''Kāpēc līdzi ir kivī un vai visus
pacienāsim? ''
Asnāte: ''Nē, tas Tev! Dāvana, lai Tu neslimo! ''

Purvciems BeBes 2.grupiņa
Bērni stāsta par vecāku profesijām un darbiņu.
Marta stāsta, ka viņas mamma pelna vācot
šoppinga punktus

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

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

Purvciems BeBes 1.grupiņa
( 4/6 gadi)
Kate T. smaidot saka: "Es esmu Kate DŪDIŅA
KEKSIKS Tulinska!"
Grupā valda troksnis un audzinātāja jautā: "Kas
tas par tirgu?"
Uz ko Toms atbild: "Varbūt
CENTRĀLTIRGUS?"

BeBe.lv bērnudārzs

Ziepniekkalns BeBes grupa (4/6 gadi)
Skolotāja ar bērniem trenē skaņas [L] izrunu,
saka: "Iedomāsimies, ka mūsu mēle ir lidmašīna
un augslējas ir debesis" Roberts Sarbantovičs
pārtrauc skolotāju un saka: "Un mans caurums,
kur izkritis zobs, ir skrejceļš!"
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Mēneša Intervija
Šajā mēnesī aicinām iepazīties ar audzinātāju Līvu Zālīti. Ne visi spēj izdarīt
to, ko Līva, jo viņa ir audzinātāja, kura auklē, audzina un attīsta pašus
mazākos bebukus. Viņa ir tā, kas mazulīšus socializē jaunā vidē! Viņa ir tā,
kura iepazīstina mazos ar BeBi un virza pastāvībai!
Vērojot no malas, var tikai apbrīnot, cik pacietīga Līva ir, esot klāt katra
bebuka mazajam solītim, kas tiek sperts! Pacietība ne tikai mācot un
iedvesmojot bērnus, bet arī komunicējot ar jaunajiem vecākiem, kuriem
mazuļa bērnu dārza gaitu uzsākšana arī ir pārbaudījums!
1.Cik ilgi strādā BeBē?
Šomēnes svinu savu pirmo gadu Bebē!
2. Izglītība?
Pedagoga kvalifikāciju ieguvu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, bet jau uzreiz pēc universitātes
absolvēšanas sapratu, ka tas nebūs viss, tāpēc pilnveidoju sevi dažādos kvalifikācijas celšanas kursos
saistībā ar pirmsskolas pedagoģiju, lai mans darbs ar bērniem būtu pēc iespējas kvalitatīvāks un mēs kopā ar
mazajiem sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus. Bet tas nav viss, esmu universāls cilvēks - paralēli
pirmsskolas pedagogam esmu arī mājturības un tehnoloģiju, un informātikas skolotāja. Kāpēc universāls?
Tāpēc, ka esmu ieguvusi arī veterinārārsta asistenta kvalifikāciju. Raiba man tā bagāža.
3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
Bebē augu katru dienu, katra diena iemāca ko jaunu. Pa šo gadu esmu izaugusi, daudz ko apguvusi un daudz
strādājusi ar sevi.
4. Kas Tev patīk savā darbā?
Esmu sapratusi, ka varu izdarīt daudz vairāk, nekā man šķita. Enerģijas apmaiņa, tas noteikti ir bonuss, bērni
paņem daudz enerģijas, bet pretī dod daudz vairāk, kad to saprotu, iemācos uz visu paskatīties no malas, un
tas ir kas maģisks.
5. Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?
Tā laikam nav grūtība, bet ikdienas pārbaudījums - neaizmirst savu iekšējo bērnu, redzēt dzīvi ar bērna acīm,
būt pateicīgam par vismazākajiem dzīves sīkumiem. Bērni ir lieliski dzīves skolotāji, tāpēc mēs ik dienas
mācam viens otru.
6. Tavi īpašie talanti?
Noteikti prasme saprasties ar bērniem, būt viņu uzticības personai, draugam un vienlaikus spēt būt par
skolotāju.
7. Mīļākais bērnu vecums?
Katrā bērna vecumposmā ir kaut kas īpašs un sava veida burvība, bet šobrīd mani vismīļākie ir mani bebuki.
8.Pastāsti par savu ģimeni?
Visu bērnību esmu dzīvojusi Vidzemes vienā no skaistākajām pilsētām – Alūksnē. Esmu vecākā māsa diviem
jaunākiem brāļiem. Esam ļoti tradicionāla ģimene - Ziemassvētkos eglīte no meža, Lieldienās viskrāsainākās
olas un Jāņos visskaistākie tautastērpi un vainagi. Nu jau vairāk kā 6 gadus ar nelielu pārtraukumu dzīvoju
Rīgā un veidoju savu mazo ģimenīti.
9. Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Brīvo laiku pēc iespējas vairāk pavadu jaunu vietu un lietu apgūšanai, izpētīšanai. Mans hobijs un sirdslieta
ir jūra un mežs, tur smeļos spēkus un enerģiju.
10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Gribu būt sevis vislabākā versija, mērķu protams ir daudz, vēl slīgstu jaunības maksimālismā, gribās visu un
uzreiz, bet esmu ar pārliecību, ja dzīvē mazās lietas un mērķīši būs savās vietas, tad lielie sakārtosies paši.
Tuvākais noteikti būs pedagoģijas maģistrs.
11. Tavs vēl nepiepildītais sapnis?
Sapņu daudz, kā jau katrai kārtīgai sievietei, bet tikai vienu atklāšu, pārējie lai paliek pie manis, ar tiem vel
strādāju. Vienmēr esmu vēlējusies mācēt spēlēt klavieres, šis sapnis vēl ir nepiepildīts, bet zinu, ka piepildīšu.

Līviņ, mēs ar nepacietību gaidām, kad nospēlēsi mums kādu skaistu melodiju!

Seko jaunumiem!
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Ziņas no Talantu Skolas
Sveiks darbígajã rudení!
Talantu skolas jaunā sezona ir aizsākusies ar uzviju! Esam papildinājuši savu
piedāvājumu ar divām jaunām nodarbībām:
"Logoritmiku" un "Baletu". Paldies par atsaucību un ikgadēju uzticību mūsu
nodarbībām.
Aicinu visus vecākus sazināties ar nodarbību pedagogiem, lai uzzinātu, kā
sokas Jūsu bērniņam nodarbībās!

Vēlamies Jums pastāstīt par vienu no jaunumiem "BALETA" NODARBĪBĀM.

Jaunum s

Šobrīd šīs nodarbības piedāvājam apmeklēt Pārdaugavas filiālē
Trijādības ielā 4. Nodarbības norit katru pirmdienu un trešdienu
plkst. 17.00.

“

Nodarbības vada skolotāja Silga Strazdiņa:
Nenoliedzami, baleta nodarbības prasa lielu piepūli un
pašdisciplīnu. Pirmajā nodarbību mēnesī mazās
balerīnas lielākoties cīnās pašas ar sevi - rod
motivāciju veikt vingrinājumus, noturēt taisnu,
pastieptu muguru un saprotot, ka viss, ja vien ļoti
cenšas, vairākkārt jāatkārto un jāpārvar "es nevaru un
nesanāk", līdz izdodas un sanāk.
Pastiprināti attīstām pēdu elastību un
darbību, muguras, kāju un roku
muskulatūras spēku un izturību. Spējam
saprast un cenšamies izpildīt tādus
terminus kā demi plie', grand plie' un
tondu.
Plānojam paplašināt savas spējas un
zināšanas klasiskās dejas pasaulē, kā arī
sniegt kādu priekšnesumu "Bebes balsis"
pavasara koncertā.

“

Seko jaunumiem!
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Ziņas no Talantu Skolas
Talantu skolas oktobra centígãkie:
Ieriķu ielā:
Sofija Gabriela Pope
Trijādības ielā:
Evelīna Gramoļina
Zaļenieku ielā:
Roberts Sarbantovičs

Ieriķu ielā:
Emīlija Leišavniece,
Katrīna Paula Rutka un
Toms Līcis
Trijādības ielā:
Rendija Skredele un Rojs Atvars
Zaļenieku ielā:
Elianna Obehi un Kate Freiberga

Ieriķu ielā:
Madara Dārta Sileniece
Trijādības ielā:
Žanete Vitišina
Zaļenieku ielā:
Kira
Ieriķu ielā:
Emīlija Rituma

Logoritmikā:
Ieriķu ielā:
Adele Misjuna
Trijādības ielā:
Boburs Inoyatovs
Zaļenieku ielā:
Jasmīna Zvaigzne

Ieriķu ielā:
Rodrigo Uskriņš
Trijādības ielā:
Matīss Plinta un Daniela Šerbana
Zaļenieku ielā:
Madara Peize

Zaļinieku ielas BēBīšu
skoliņas uzslavas saņem:
Madara ar mammīti
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas
uzslavas šajā mēnesī saņem:
BeBucīši 6.-12. mēn. : Liene ar mammīti
BeBuki: 1.-2.g.: Agneta ar mammīti
Trijādības ielas BēBīšu skoliņas
uzslavas šajā mēnesī saņem:
Alise ar mammīti un Emīlija R. ar mammīti
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