
Šķiet, novembrī katru dienu vēroju dabu aiz loga! Centos 
saskatīt katru mazāko sniega pārsliņu. Un tieši šodien, 
rakstot novēlējumu svētkos Jums, ieraudzīju gaisīgās 
sniegpārslas! Priekā gribas gavilēt! Svētki tuvojas un 
daba to parāda! Pirmssvētku laiks visiem ir ļoti traks. Tā 
tiešām var teikt - traks. Arī es vakar sapratu to, ka ir 
palicis tik maz laika sarūpēt visu svētkiem. Vēl trakāks šis 
laiks ir mūsu pedagogiem!
Man bieži jautā - kad tad Ziemassvētku balle būs 
BeBē…..??? Es gardi nosmejos - kāda Ziemassvētku 
balle? Ātrāk par Jauno Gadu BeBē balles nekad nebūs. 
Mēs, pedagogi, savus svētkus svinam tikai tad, kad 
Ziemassvētku brīnumu esam sagādājuši bērniem un viņu 
vecākiem.
Patiesībā tie rūķīši, Ziemassvētku Vecīša palīgi, ir 

pedagogi! Un šajā jautājumā nevar man nepiekrist. Kur dabūsim egli? Kā izrotāsim 
grupu? Kādas būs bērnudārza telpas? Kādi būs ielūgumi? Kādas būs dāvanas? Kur 
dabūsim dāvanas? Pa kādu naudu dabūsim dāvanas? Kādi būs tērpi? Un viss tas 
tiek turēts noslēpumā, lai mazās sirsniņas neuzzinātu, kas patiesībā rada šo 
Ziemassvētku brīnumu.
Es redzu, cik daudz pūļu tajā visā iegulda pedagogi un auklītes. Tāpēc aicinu 
vecākus neaizmirst svētkos arī mūsu rūķīšus – audzinātājas un auklītes!
2017. gadu noslēdzot, piešķirsim mūsu pedagogiem gada nominācijas, taču īpašas 
būs četras galvenās nominācijas - Gada Aukle, Gada Pedagogs, BeBes Aukle un 
BeBes Pedagogs. Aicinu vecākus piedalīties šajā aptaujā, izsakot savu viedokli! 
https://www.visidati.lv/aptauja/1319763696/

6. janvārī BeBes Jaunā Gada Ieskandināšanas ballē nominēsim pedagogus un 
auklītes!
Visiem novēlu brīnuma pilnus Ziemassvētkus un Gada mijas svētkus! Kāpēc 
brīnuma pilnus? Jo paskatieties, kādas dzirkstelītes ir bērnu acīs, kad viņi tic 
brīnumiem? Kad viņi gaida brīnumus? Es novēlu mums – pieaugušajiem - ņemt 
piemēru no bērniem – ticēt un gaidīt brīnumu….svinēt svētkus ar dzirkstelītēm 
acīs….un gavilēt priekā par katru brīdi dzīvē! Novēlu visiem būt bērniem šajos 
svētkos!!!

BeBes mamma Rita Stikāne

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv
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Tava Latvija ir mana Latvija! 
Mani gudrie, asprātīgie un atjautīgie BeBes bērni, mans lepnums! 

Kaut varētu vienmēr tā stāvēt, starp mirkli un mūžību! 
Laura Strēle

Un tieši šādi, ar lepnumu sirdī, varu teikt par mūsu 
fantastiskajām audzinātājām un auklītēm. Mūsu lepnums un 
prieks par katru interesantu darbiņu, katru radošu izpausmi, 
par katru samīļotu bērniņu! Viņas veido mazos BeBes 
apmeklētājus par jaukiem, talantīgiem un gudriem 
cilvēkiem! 
Īpašs paldies audzinātājai Laurai un grupiņai par video, ko 
izveidoja par godu Latvijai-99! Apskatiet visi šo lielisko 
veikumu! 
https://www.facebook.com/laura.strele.9/videos/1591993214 191147/

Tieši šāda ir mūsu ikdiena un tieši tik interesanti iet Jūsu bērniem pie mums BeBē!
Latvijas dzimšanas dienu atzīmējām visās grupiņās. Bērniem dzimšanas diena asociējas ar kūku, tādēļ 
tika ceptas kūkas ar Latvijas kontūru un mafini, kas rotāti ar karodziņiem. Un viss gardu muti tika 
notiesāts Baltā galdauta svētkos. Protams, arī himnas dziedāšana un svecīšu izlikšana bērnudārza 
laukumiņos neizpalika.
Novembra pēdējās divās nedēļās bērni ieguva jaunas zināšnas par to, kas dzīvo mežā. Uzzināja, kādi 
dzīvnieki dzīvo pie mums Latvijas mežos, bet kādi nē. Lasīja dažādas pasakas un skaitīja dzejoļus par 
meža zvēriem. Turpināja attīstīt prasmes griezt, līmēt, zīmēt un veidot! 

Novembrī audzinātājas sāka gatavoties un rādīt atklātās nodarbības. Šogad pirmā savu nodarbību man 
un kolēģiem rādīja Purvciema audzinātāja Anna lielākajā grupiņā. Pēc mīļa un izglītojoša rīta aplīša 
audzinātāja Anna bērnus aicināja piedalīties divas matemātikas spēlēs. Vienā no spēlēm tika izmantotas 
rudens lapas, savukārt, otrajā – papīra zaķīši un šalles. Bērni skaitīja un salīdzināja, kā arī attīstīja prasmi 
darboties grupās. Kas, izrādās, nemaz tik viegli nav! Bērni iegūtās zināšanas varēja nostiprināt, veicot 
radošo darbiņu, izmantojot ļoti dažādus materiālus, veidojot šallītes. Bērni pateicībā par labu darbiņu un 
uzcītību saņēma pārsteigumu no zaķa - burkāniņus! Paldies Anna par nodarbību! Tev lieliski padodas 
strādāt arī ar lielākās grupas bērniem.
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Metodiķes ziņas

 DECEMBRĪ 

JUBILĀRI

17.12.
auklīte-aizvietotājs

Baiba Ošleja

25.12.
pedagogs Purvciems

Laura Strēle



Savukārt, otru atklāto nodarbību vadīja Līva no Purvciema pašas mazākās grupiņas. Prieks bija vērot, ka 
visi mazie bebuki uzmanīgi klausījās, vēroja, iesaistījās un darbojās nodarbībā. Bieži vien mazākajās 
grupiņās ir kāds bērniņš, kurš nevēlas līdzdarboties. Bet šoreiz visi piedalījās rotaļnodarbībā! 
Audzinātāja Līva bērniem stāstīja pasaku “Vecīša cimdiņš” ar uzskates materiāliem. Bērniem bija 
interesanti vērot notiekošo. Pēc pasakas bērniem tika dots uzdevums “pabarot” vāverītes. Bērnu 
uzdevums bija šķirot trīs dažādus dabas materiālus. Pēc nelielas izkustēšanās un pirkstu sīkās 
motorikas attīstības, bērni devās pie galdiņiem, lai turpinātu attīstīt iemaņas zīmēt. Bērni joprojām 
turpina iegūt prasmes pieturēt lapu, pareizi satvert krītiņu un rūpīgi krāsot uzdoto. Šajā gadījumā lāci. 
Paldies, Līva, par nodarbību! Bērniem bija interesanti un dažādi uzdevumi.
Vēl novembrī pie mums ciemojās aktieri lielajās maskās ar izrādi “Pasaka par pelēko vilku”. Pašiem 
mazākajiem bērniņiem sākumā bija jāpierod pie šāda veida teātra un lielajām maskām. Bet jau pēc 
kāda laika visi juta līdzi izrādes vēstījumam. 
Un gluži kā teātra izrāde, arī rudens pagāja pavisam ātri un pienāca decembris.To uzsākām pavisam 
jauki ar izrādi par Kraukšķīti! Tā bija ļoti jauka un skanīga izrāde. Bērni ar lielām emocijām pēc izrādes 
dalījās iespaidos!
Audzinātājas un auklītes centīgi rosījās, veidojot adventas kalendārus, vainagus, dekorācijas un 
Ziemassvētku pasākuma scenārijus. 
Šobrīd bērni katru dienu centīgi gatavojas lielajam Ziemassvētku koncertam. Tiek attīstīta balstiņa un 
izteiksmīga runāšana, kustību atkārtošana atbilstoši dzejoļa darbībām. Tiek dziedāts, dejots gan 
grupiņā, gan kopā ar mūzikas skolotāju Lauru! Vēl jāapgūst tādi sīkumi, kurā brīdī kāds mūzikas 
instruments jāpaņem, kā jāpietupjas, ja mugurā ir keita un jāatceras to, ka rokas nevar likt kabatās. 
Oj.. tik grūti to visu atcerēties un ievērot! Bet BeBes bērni to var un dara! Ar katru dienu izdodas 
aizvien labāk un prasmīgāk! 
Pēc tik laba darbiņa šajā ziemassvētku gaidīšanas laikā rūķa atnestais pārsteigums ir liela motivācija 
censties darboties vēl vairāk. Paldies mūsu “rūķiem” par palīdzību, organizējot un rūpējoties par 
adventes kalendāru. Rūķi sagādā daudz pārsteigumus: krāsojamās lapas, našķus, dažādus radošus 
darbiņus, liek spēlēt boulingu un nes dažādas spēles un citus pārsteigumus. Pat kino sagādā! Mums 
tie rūķi ir tik lieliski! Paldies vecāki!

Tiekamies Ziemassvētku koncertos! Droši nāciet klāt, ja vēlaties ko pajautāt
vai pateikt!
Lai jauks un gaišs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
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Metodiķes ziņas



MĀCĪBU TĒMAS UN PLĀNOTIE PASĀKUMI DECEMBRĪ UN JANVĀRĪ

18. – 22. 
DECEMBRIM

Ziemassvētku brīnumi Ziemassvētku koncerti

27. – 29. 
DECEMBRIM

Sēž uz sliekšņa pasaciņa
(multfilmu un pasaku tēli)

Kino diena

8. – 12. 
JANVĀRIM

Visvairāk man patīk ziema

2. – 5. 
JANVĀRIM

Pulkstenītis tikšķ!

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!  

8.01., 9.01. –  izrāde
“Vecīša cimdiņš”
Pārdaugavā, Purvciemā

15. – 19. 
JANVĀRIM

Esi vesels! Instrukcijas par
slimošanu un medikamentu lietošanu

17.01. –  izrāde “Vecīša
cimdiņš” Ziepniekkalnā

Drošības nedēļa (par
personīgo higiēnu un pirmā
palīdzība) Veselības diena

Metodiķes ziņas
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INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS AR VECĀKIEM 

Aicinām pieteikties individuālām tikšanās reizēm

kopā ar administrāciju un BeBe.lv personālu.

Pieteikt tikšanos Jūs varat rakstot uz bebe@bebe.lv

vai metodikis@bebe.lv . Pieteikumā pievienojiet

informāciju ar ko vēlaties tikties. Vai ar vadību,

ar metodiķi, ar audzinātājām, logopēdu, medmāsu,

vai kādu no nodarbību pedagogiem.

TIKŠANĀS AR METODIĶI

Mūsu metodiķe Egija Posse – Apsīte ar prieku

vienmēr Jums izstāstīs par bērnudārza mācību

prgrammu un nodarbībām. Jūs varat viņai jautāt

par sava bērna izaugsmi, talantiem un attīstību.

Egijai varat zvanīt, tālr. 28444224. Sev interesējošās

lietaas Jūs varat izrunāt telefoniski, vai norunāt

tikšanos klātienē!

SVARĪGI!

Ja vēlaties aprunāties ar filiāles vecākajiem pedagogiem,
bet nevarat viņus sastapt filiālē, tad aicinām
Jūs rakst īt viņiem personīgu e-pasta vēstuli.

Purvciems
SIGNE BEĀTE PLĀCE
purvciems@bebe.lv

Ziepniekkalns
Ieva Sala

ziepniekkalns@bebe.lv

Pārdaugava
Egija Posse - Apsīte
pardaugava@bebe.lv

SVARĪGA
INFORMĀCIJA!

Informējam ka tiek 
izmainīti grupu nosaukumi 
Purvciema filiālē:
Mazākā vecuma grupa – 
BēBīši (audz. Līva un Anna) 
(vecais nosaukums BeBuki)

Jaunākā vecuma grupa – 
BeBuki ( audz. Signe) (vecais 
nosaukums BeBēni)

Vidējā vecuma grupa – 
BeBēni (audz. Laura) (vecais 
nosaukums BeBe 2)

Vecākā vecuma grupa 
BeBes (audz. Katrīna un 
Anna) (vecais nosaukums 
BeBe 1)

Pārdaugavas BeBes 20.12.    pl. 17:00

Pārdaugavas BeBēni 14.12.   pl. 16.30

Pārdaugava BeBuki 20.12.   pl.16.00

Purvciems BeBīši  13.12.   pl. 16.30 

Purvciems BeBes  21.12.   pl. 17.30

Purvciems BeBēni  21.12.   pl. 16:30

Purvciems BeBuki  19.12.   pl. 17.30

Ziepniekkalns BeBēni 18.12.   pl. 16:00

Ziepniekkalns BeBe 15.12.   pl.16:30

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!

Ziemassvétku pasãkumi
                    decembrí:

Svarīga informācija vecākiem 
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Novembris
        Pãrdaugavas BeBes grupã

Novembris pavadīts, godinot mūsu mīļo Latviju 
Jāsaka paldies Pārdaugavas atsaucīgajiem vecākiem, kas piedalījās izstādē “Mana Latvija!”. Paldies 
par mīļiem un radošiem darbiņiem! Mūsu valsts var lepoties ar tik talantīgiem bērniem un vecākiem!
Par mūsu valsti, bebes justu vienmēr sev līdzās, veidojam patriotiskus atslēgu piekariņus un 
kaklarotiņas. 

Tik pat talantīgi vecāki sevi parādīja Mārtiņdienas tirdziņā, kurā varēja iegādāties skaisti izrotātotus 
smilšu cepumus, uz mēles kūstošas vafeles, kā arī iegādāties paštaisītus kuģīšus, Ziemassvētku 
pašdarinātus rotājumus un košas rokassprādzes!

Tāpat novembrī mūs priecēja teātrītis “Pasaka par pelēko vilku”

Novembris
        Pãrdaugavas BeBénu grupã

Ar skaļu „ki-ke-ri-gū!”, gluži kā sētā, tā arī mūsu dārziņā, par sevi lika atcerēties gailis - galvenais 
Mārtiņdienas simbols. Mārtiņdienas tirdziņā andelēšanās ritēja kā no rokas un tā vien priecīgu smaidu 
uz lūpām radīja vecāku radošā pieeja un skaistie noformējumi pārdodamajām precēm. 
Audzinot patriotismu un cieņu pret Latviju, iededzām košās svecītes dārziņa pagalmā. Skaistākos 
tērpus un smaidus iemūžinājām fotosesijā. Savukārt novembra izskaņā kopīgi apguvām un kārtīgi 
iedziļinājāmies meža zvēru izpētē, cenšoties atšķirt alni no brieža un lūsi no kaķa. Būdami gana lieli un 
apdomīgi centāmies izprast vilka patieso dabu, skatoties teatrālo uzvedumu ''Pasaka par pelēko 
vilku''.
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Iepriekšējā mēneša pasākumi

Pasaka parPeléko vilku



Novembris
        Pãrdaugavas BeBuku grupã

Novembris bebukiem bijis darbiem un priekiem bagāts. Mēnesis iesākās ar Mārtiņdienas tirdziņu. 
Mārtiņdienas riīs iesākās ar Mārtiņdienas svinībām, kopā ar lielajiem bērniem dziedājām, dejojām un 
gājām rotaļās. Uzzinājām daudz jauna par Mārtiņdienu un tās tradīcijām, bet vakarā gaidījām māmiņas 
un tētus uz Mārtiņdienas tirdziņu. Cik liels darbs ieguldīts, cik skaistas preces bija sagatavojuši mazie 
bebuki kopā ar saviem vecākiem, nespējam beigt priecāties par tik talantīgiem bērniem un viņu 
ģimenēm! 
Katru gadu novembris ir īpašāks mēnesis kā citi, jo šis ir Latvijas mēnesis, kad svinam Latvijas 
dzimšanas dienu, un šogad bebuki Latvijai un sev cepa svētku keksiņus. Jūs varat iedomāties, cik forši 
ir ēst paša ceptus gardumus? Mēs varam. Paši cepām, garšojām, rotājām un baudījām, kā bērnudārzs 
lēnām piepildās ar smaržu, tas tik bija piedzīvojums!

 

Novembri noslēdzām uz jautras nots, ar skaistu teātri - “Pasaka par pelēko vilku”, nu ko vairāk lai 
piebilst, kas var būt interesantākspar teātri? Izbaudījām katru mirkli, no satraukuma vai bailēm nebija 
ne miņas, bebuki bija aktīvi un ļoti ieinteresēti.

18. novembris
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Iepriekšējā mēneša pasākumi

Mãrtindiena,

Pasaka parPeléko vilku



6. novembrī pie mums viesojās mūsu jau iemīļotais mākslinieks Didzis Rijnieks ar mīļām, skanīgām un 

jautrām dziesmām. Arī šoreiz mākslinieks prata uzrunāt gan pašus mazākos, gan lielākos ar dažādiem 

tēliem un dziesmām, kurās iesaistīja pilnīgi visus. Paldies māksliniekam, ar nepacietību gaidām kārtējo 

tikšanos! 

Novembri iesākām ar skaļu Mārtiņgaiļa dziesmu, kas visus pircējus un tirgotājus aicināja uz lielo 

andeli-mandeli. BeBēni grupa bija pārvērtusies par kārtīgu tirgus placi, kur gan tirgotāji uzsauca par 

pēdējo iespēju nopirkt, gan pircēji cīnījās par pašām labākajām precēm. Vecāki ar bērniem bija 

pamatīgi sagatavojušies un ieguldījuši lielu darbiņu pārdodamajās lietās. Varējām nopirkt gan 

našķīšus, gan svečturus, eglīšu mantiņas, Latvijas karodziņu brošiņas un pat iemēģināt roku laimes 

akā. Sakām lielu paldies par tik lielisku vecāku-bērnu pēcpusdienu un tik lielu atsaucību mūsu 

mīļajiem vecākiem!

15. novembrī pie mums viesojās fotogrāfi no Berga foto. Visi skaisti sapucēti, platiem smaidiem un 

vienojošu grupas aksesuāru - Latvijas karodziņu pie krūtīm devāmies iemūžināt mūsu grupas bildi. 

BeBēniem Berga foto meistari ļoti patika, tie mūs prata gan sasmīdināt, gan veikli sariktēt mūs mūsu 

labākajās pozās. Pavisam drīz ceram priecāties par tapušajiem foto. 

Novembris
        Purvciema BeBénu grupã

Gadatirgus

Didzis Rijnieks

Viesos
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Iepriekšējā mēneša pasākumi



Latvijas dzimšanas dienai BeBēni gatavojās īpaši centīgi un ar lielu atbildību visas nedēļas garumā 

gatavojot īpašu videosveicienu mūsu mīļajai dzimtenei svētkos. Skaitījām gan dzejolīti, gan audām 

Latvijai auseklīšus, lai tai būtu silti,kā arī atbildējām uz jautājumiem, kurus apguvām visu nedēļu. 

Mums noteikti izdevās, kas ļoti īpašs un aizkustinošs, sveicienu rādījām arī pārējām Bebes grupiņām. 

Arī šogad visas grupiņas kopā svinējām Baltā galdauta svētkus ar himnu, sveicieniem, laba vēlējumiem 

un svētku kēksiņu baudīšanu. Vēlā pēcpusdienā Bebes priekšā izlikām mūsu zemītes kontūru ar pašu 

gatavotajiem svečturīšiem.

21. novembrī pie mums viesojās mākslinieki ar muzikālu izrādi "Pasaka par pelēko vilku". Bērni izrādi 

lūkoja ar īpašu uzmanību, jo ar vilku taču nekādi joki nav... Mākslinieki bija tērpušies īpaši dzīvīgos un 

izteiksmīgos tērpos. Paldies māksliniekiem no muzikālā teātra "Varavīksne" par mūsu novembra 

mēneša bagātināšanu.

Pasaka parPeléko vilku

Mãrtindiena,

18. novembris
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Purvciema BeBes grupã
MĀRTIŅDIENAS TIRDZIŅŠ
…“Nodilusi gailim sekste, laikam gailis tirgū bijis griķus pirkt vistiņām”… 
Arī mums, Bebēm, “nodilušas” mēlītes, sagurušas kājiņas un smagas 

somiņas pleciņos no sparīgās andelēšanās – mandelēšanās! Kā pārdēvēji 

piedāvāja savu preci, kā pircēji steidza iegādāt noskatīto un kāroto... 

preces tika burtiski “izķertas” rekordlielā ātrumā! Un kā nu ne, šogad 

tirdziņā preču klāsts bija bagātīgs – pašu gatavotas rotiņas dāmītēm, 

rotājumi eglītēm, piekariņi somiņām/jaciņām, svečturīši svētku laikam, 

ziepītes tīrām rociņām, gardumiņi izsalkušam vēderam un vēl, un vēl… 

Un tomēr par visu lielākais ieguvums, ko ne par kādu naudiņu nevienā tirdziņā nevar nopirkt, ir tā 

prieka dzirksts bērnu acīs, smaids bērnu sejās un līksme bērnu sirsniņās! Paldies visiem tirdziņa 

andelētājiem – mandelētājiem!

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA
...”Labi dzīvot zemē manā, kas vēl tādu otru dos”…
Kaut bērni vēl mazi un varbūt pat nesaprot, cik lielu vērtību mēs šajos svētkos godinām un cildinām, ir 

neizsakāms prieks redzēt to lepnumu katrā bērna solī, kad viņš iet ar pie krūts piespraustu 

sarkanbaltsarakanu lenti, dzirdēt to lepnumu bērnu balsīs, sakām “Lai Latvijai vēl vieni 99 gadi!”, 

redzēt to lepnumu, ar kādu bērni gatavo paši savu “Latvijas svētku kūku”, burtiski sajust to lepnumu 

bērna tvērienā, turot rokās burtus, kas veido uzrakstu “Es mīlu Latviju!” Un to lepnumu, ne 

augstprātīgu, bet sirsnīgu, mēs sajutām Baltā galdauta svētkos, kad, skanot dziesmām par Latviju, 

vēlējām Latvijai un cits citam skaistas dzejas rindas, cienājāmies ar svētku gardumiem un priecājāmies 

par to, ka esam viens otram, esam Latvijai un Latvija ir mums - tāda viena, neatkārtojama un lolojama! 

Vēl ilgu mūžu Latvijai!

TEĀTRA VIESIZRĀDE
... "Spēlē, spēlē, ko tu spēlē man'!"
Teātris BeBē – tā diena ir priecīga, jo zinām, būs ciemiņi, kas, 
ierodoties ciemos, sev noteikti atvedīs līdz kādu interesantu 
stāstu! Šoreiz tas bija “Pasaka par Pelēko vilku”. Stāsts par to, 
ka rūgta patiesība ir labāka par saldiem meliem, ka dots 
devējam atdodas, ka mīļus un labus draugus vari iemantot viss 
neiedomājamākos veidos un vietās! Bērni nopietni sekoja līdzi 
izrādes sižetam – juta līdzi cālēnam, dusmojās uz lapsu, 
sākotnēji baidījās, bet pēcāk atbalstīja vilku… Ar nepacietību 
gaidīja, kā tad beigsies šī pasaka par nebūt ne tik briesmīgo 
pelēko vilku un neparasto cālīti! 
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Novembris iesākās ar jautro Didža Rijnieka koncertu. Bērni priecīgi dziedāja līdz, un arī dodoties mājup 

dziedāja jautrās dziesmiņas vecākiem. 

Mārtiņdienas svinības aizritēja ar jestru maskošanos. Šogad Bebuki savas maskas izgatavoja paši par 

ko pašiem bērniem bija liels gandarījums. Ciemojāmies pie Bebēni un Bebuku grupas, kur kopīgi 

devāmies Mārtiņdienas rotaļās, kā arī cienājāmies ar gardo Mārtiņdienas cienastu. 

Valsts svētkus Purvciema Bebē svinējām, skaisti saposušies pie kopīga balti klāta svētku galda. Katra 

grupa sniedza nelielu priekšnesumu jeb sveicienu Latvijai. Svētkus noslēdzām, kopīgi noskatoties 

Bebēni grupas video sveicienu Latvijai! Paldies audzinātājai Laurai un auklītei Elīnai un, protams, 

Bebēni grupas bērniem, par tik skaistu, mīļu un jauku sveicienu Latvijai!

Purvciema BeBuku grupã

Purvciems BeBísu grupaˇ
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Mārtiņdienas tirgus Ziepniekkalna BeBē izvērtās ļoti rosīgs un apmeklēts! Tā tik bija andelēšanās! Visi 

Mārtiņbērni bija ieradušies maskās un rūpīgi piedomājuši pie tirgojamās precītes. Mūsu tirgū varēja 

iegādāties dažnedažādas lietas! Sākot no rotiņām dažādām gaumēm, līdz pat lidmašīnīšu modelīšiem! 

Paldies visiem par piedalīšanos! 

Ziepniekkalna BeBes un BeBénu grupã
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Megija - vienmēr rūpējas, lai grupā 
būtu kārtība un visi iesaistās rīta aplītī!

Šī mēneša centīgākais noteikti ir mūsu 
Mārcis Strazdiņš. Katru uzdoto darbiņu 
Mārcis pildīja ar lielu atbildību un interesi, 

vienmēr bija pirmais, kurš kārto mantiņas un 
palīdz to citiem grupas biedriem. 

Šomēnes ar lielu prieku varam uzslavēt 
Žaneti Vitišinu. Ikviens nodarbībās 
veiktais darbiņš tika izpildīts ar lielu 
rūpību un apņēmību. Kā centīgākais 
valodas vingrinājumos bija Kristaps 

Kārkliņš.

Pārdaugavas
  BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

Novembrī nodarbībās savu centību 
īpaši izrādīja Jasmīna. Lai arī 

turpmāk nepazūd motivācija un 
vēlme koncentrēties darāmajam 

darbiņam!

Madara Dārta - lieliski tiek galā ar 
visiem darbiņiem

Simona - čakla un apzinīga dežurante
Hugo - audzinātājas palīgs rīta aplī.

Novembra mēnesī dikti čakls un 
rūpīgs nodarbībās - Uldis!

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

“Cītīgākais BeBē gājējs” – Gabriels J., 
Emīlija, Leila

“Centīgākais topošais skolnieks” – 
Sintija, So�ja Ž.

“Darbīgākais mazais palīgs” – 

  Šomēnes pati centīgākā ir 
Magdalēna (Magdalēna Skuja). 

Mazajai dāmai vēl nav pat 2 gadi, bet 
uz ģērbšanos ir pati centīgākā.

Ralfs, Emīlija

Purvciems BeBes
 grupiņa

Purvciems
BeBuku grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

MĒNEŠA JOKI

www.bebe.lvbebe@bebe.lv

Pārdaugavas BeBes grupa
( 5/6 gadi)

Evelīna: “Es varu pārvērsties par kaķi.”
Aleksandrs: “Nevari gan,tu neesi piedzimusi 

par karalieni!
Evelīna: “Ņau!”

Aleksandrs: “Tu neesi nekāda kaķis!”

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Paula staigā pa grupu un tēlo, ka runā pa 

telefonu. Telefona sarunas laikā Paula 
paralēli velk mugurā pūkainu vesti un 

somiņā liek spēļu augļus un saka: “Nu taču 
pagaidi, es kavēju, man vēl tikai jāaiziet uz 

bankomātu, jānopērk biļete uz Liepāju, 
saproti?”

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
(3/4 gadiņi)

Matīss: "Es esmu vīrietis.''
Audzinātāja: ''Protams, bet tu vēl esi puisis."
Matīss: ''Nē, es esmu vīrietis. Man ir garas 

spalvas, bet jums nav.''

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
(2/3 gadiņi)

  "Kas dzīvo mežā?" Uldis padomā un atbild: 
"Uldis dzīvo mežā!" Audzinātāja smejoties: 

"Un, kas tad Uldim kaimiņos dzīvo?" Uldis: 
"Lācis!"

Ziepniekkalns BeBes grupa (4/6 gadi)
Mārtiņdienas ietvaros audzinātāja stāsta 

dažādus ticējumus par laika vērošanu 
Mārtiņos. Audzinātāja lasa: „Ja Mārtiņdienā 

zosis staigā pa dubļiem, tad Lieldienās tās ies pa 
ledu.” Miķelis neizpratnē: "Bet kas ir dubļi? Es 

nesaprotu! Es staigāju tikai ceļu!"

Purvciems BeBēnu grupiņa
Hugo jautā Martai: "Tev ir Opis?" 
Marta: "Jā!" Hugo: "Kāds viņš ir?" 

Marta: "Labs, tāds ar maz matiem un 
garu seju."

Purvciems BeBuku grupiņa
(2/3 gadiņi)

Signe: "Bērni, šodien mēs svinēsim Latvijas 
dzimšanas dienu!''

Dominiks, ļoti sajūsmināti: ''Salavecis nāks?!'' 
Signe: ''Nē, šodien vēl nenāks.''

Dominiks ļoti bēdīgi: ''Kāpēc nē?''

Dominiks pēc friziera apmeklējuma:
''Man ir izgriezti mati!''

Asnāte mazgā rokas ļoti kārtīgi un rūpīgi, kā 
audzinātāja ir rādījusi. Ļoti priecīgi paziņo:

''Signe, skaties! Es Tevi iepriecinu! ''

Pirms vecāku sapulces Tomasu no dārziņa 
izņēma tētis. Mamma nāk uz sapulci un pa 

ceļam satiek Asnāti.
Asnāte nesaprašanā saka Tomasa mammai:
''Ko Tu te dari? Tomass jau aizgāja mājās!'' 

Purvciems
Bebīšu grupiņa

TOP CENTĪGĀKAIS
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Negadās bieži atrast tādu pedagogu, kurš jau pirmajā 
darba dienā saprot, kas ir BeBe un kāda ir BeBes 
filozofija! Laura noteikti ir tāds pedagogs – viņas 
radošās idejas ir ģeniālas, viņa ir gatava prezentēt 
BeBes vārdu ik mirkli, viņa ieliek savā darbā sirdi un 
dvēseli! Šajā eavīzē iepazīsimies ar Lauru Indruškeviču 
– pedagogu Pārdaugavas BeBes filiālē!!!

1.Cik ilgi strādā BeBē?
Jau gandrīz gadu Bebe ir manā un es esmu Bebes dzīvē- 
februārī svinēšu pirmo gada jubileju. 

2. Izglītība?
Esmu pabeigusi Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas,psiholoģijas un mākslas fakultāti. Un 
nedomāju apstāties - mācīšanās un sevis pilnveidošana ir 
svarīga manas dzīves sastāvdaļa.

3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē? 
Es esmu priecīga būt par pamataudzinātāju Bebē. Tāpēc 
nepārtraukti turpinu augt un attīstīties,lai būtu pati 
labākā audzinātāja un savā ziņā arī paraugs.

4. Kas Tev patīk savā darbā?
Strādāt ar bērniem - tā ir dāvana, es nāku uz darbiņu un zinu,ka mani gaida! Bērni ir tik patiesi un viņu 
patiesums ir tas īpašais mūsu profesijā!

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?
Ļoti labi spēju iejusties citu cilvēku “ādā” un uzklausīt tos! Tāpēc man draugi ir gan lieli, gan mazi. Cilvēki 
man uzticas! 

7. Mīļākais bērnu vecums?
Man svarīgi, lai bērni jebkurā vecumā jūtas priecīgi un droši ar mani. Šobrīd priecājos strādāt ar 
piecgadniekiem un sešgadniekiem, kas arī ir mans mīļākais bērnu vecums.

8.Pastāsti par savu ģimeni? 
Ģimene man nozīmē visu - mīlu savu meitiņu Mariju un savu otru sirds pusīti Robertu. 

9. Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Pēdējā laikā aktīvi ceļoju ar savu ģimeni pa Latviju. Vēl man patīk sportot. Sports - tā ir vēl viena lieta, kas 
mani uzlādē.

10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Šobrīd tuvākais mērķis - iegūt maģistra grādu logopēdijā.

11. Tavs vēl nepiepildītais sapnis?
Katru dienu mēs varam pārvērst par sapni, pats svarīgākais - iemācīties novērtēt to kas mums ir, tad arī viss 
ikdienišķais liksies brīnumains! Es esmu laimīgs cilvēks un priecājos par to, kas man ir!

Lauriņ, mums ir liels prieks, ka esam ieguvuši tādu pedagogu, kā Tu…..un tas maģistra grāds 
logopēdijā Tev nav vajadzīgs, mēs Tevi novērtējam bez tā!!!

Mēneša Intervija
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Ho-Ho-Hoou jau decembrí!
Šis mēnesis ir mūsu finišs 2017. 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!
Bet decembrī nekas nebeidzas, viss turpinās. Arī nodarbības Talantu skoliņā. Aicinām sekot līdzi informācijai, 
ja tiek pārcelta nodarbība sakarā ar svētku eglītēm. Prieka pilnu darbošanos!!!

Šajā mācību gadā aizsākām jaunu nodarbību "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 sīkāk informē nodarbību 
pedagogs Anna:
  Logoritmika nu jau notiek trešo mēnesi un bērni aktīvi pilnveido savas komunikācijas spējas! Esam 
iemācījušies prezentēt sevi, savu vārdu un uzvārdu sadalīt zilbēs ar sitamo kociņu un bungu palīdzību! Esam 
iemācījušies saklausīt lēnāku un ātrāku ritmu dažādās dziesmās, tādās kā "Lācēns muzikants"; "Ceļojums ar 
gaisa balonu"; "Piparkūkas danco" u.c., kā arī katras melodijas un dziesmas pavadījumā izpildām lielās 
motorās kustības! Līdz ar to mūsu stāja, kustību koordinācija un ķermeņa kontrole ar katru nodarbību kļūst 
labāka! Neaizmirstam arī sīkās motorās kustības, kuras tiek stimulētas ar masāžas gredzentiņiem, 
zvaniņiem, pūkainajiem tārpiņiem un tādām pirkstiņu rotaļām kā "Dzin dzin dzin, din din din" vai "Mūsu 
rokas darbinam lūk tā". Sīkās motorikas attīstīšana taču ir pamats pareizas runas veidošanai! Turpināam 
papildināt vārdu krājumu, izmantojot logopēdiskos attēlus un tādas dziesmas kā "Kāda tam ir skaņa" vai 
"Kas ir tas, liels vai mazs". Mēs jau mākam kontrolēt savu balsi, runāt čukstus vai skaļi, mākam arī kontrolēt 
balss ritmu! Ticiet, nav viegli soļot un dziedāt līdzi dziesmu "Zirneklīšu balle", kad Anna no pirmā ātruma 
pārslēdz dziesmu uz trešo ātrumu! Esam noklausījušies īstu āfrikāņu bungu skanējumu un paši tās arī 
izmēğinājuši! 

ai arī turpmāk Jums tik jautri sokās!

nodarbības bērniem

Bērniņiem ar valodas attīstības
traucējumiem;

Bērniņiem ar dažādiem runas defektiem;

Bērniņiem, kuriem patiktu uzlabot
komunikācijas spējas rotaļu veidā.

Sertificēta audiologopēde
Anna L. Blaževiča. 

LOGORITMIKA PAREDZĒTA 

Grupās 2-4.g.v. bērniem;

Grupās 4-6.g.v. bērniem.

NODARBĪBAS NOTIEK LOGORITMIKU VADĪS

Ziņas no Talantu Skolas
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Talantu skolas novembra centígãkie:

Ieriķu ielā:
Madara Dārta
Sileniece

Ieriķu ielā:
Megja Marta Vasiļonoka

Ieriķu ielā:
Sintija Priedulāja
Trijādības ielā:
Evelīna Gramoļina
Zaļenieku ielā:
Madara Peize

Ieriķu ielā:
Katrīna Paula Rutka
Trijādības ielā:
Binnija Blūzmane un
Aleksandrs Siliņš
Zaļenieku ielā:
Kate Freiberga

Ieriķu ielā:
Kate Tulinska
un Toms Līcis
Trijādības ielā: 
Rojs
Zaļenieku ielā:
Ieva

Ieriķu ielā:
Katrīna Paula Rutka
Trijādības ielā:
Binnija Blūzmane un
Roberts Hercovs-Hercbergs
Zaļenieku ielā:
Džonotans Kočegarovs

Logoritmikā: 
Ieriķu ielā:
Tomass Leimanis
Trijādības ielā:
Mārcis Strazdiņš
Zaļenieku ielā:
Līva Peize

Zaļinieku ielas BēBīšu
skoliņas uzslavas saņem:
Arvis ar mammīti un Estere ar mammīti
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā 
mēnesī saņem:
BeBucīši 6.-12. mēn.: Katrīna ar mammīti
BeBuki: 1.-2.g.:  Agneta ar mammīti
Trijādības  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas 
šajā mēnesī saņem:
Odrija ar mammīti un Emīlija Š. ar mammīti

Ziņas no Talantu Skolas
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