
Tā nu ir sanācis, ka šajā gadā jāmeklē saulīte vai nu sirdī, vai nu 
patīkamās nodarbēs, vai nu gardumos, jo debesīs sauli saskatīt ir grūti!
Vēl tikai ir cerība, ka aprīļa bērnu joki uzlabos garstāvokli!
Neskatoties uz to, ka pavasaris ir kaut kur aizkavējies, atmiņas par 
konkursu un koncertu BeBes balsis ir siltas un gandarījuma pilnas! Tik 
paties prieks, ka bērniem ir tāds talants!
Paldies, vecākiem par lielo atbalstu bērnu talantu attīstīšanā. Ir 
gandarījums, ka projekts un ideja par Talantu Skolu ar katru gadu 
stiprinās. Talantu Skolas vadītāja Iveta Pēkmane ir uzaudzējusi 
Talantu Skola no maza pumpuriņa līdz krāšņam ziedam.
Ir Vēl kāds zieds, kas katru gadu zied BeBē – tā ir Ģimeņu Sporta 
Diena.

Mēnesis pirms Ģimeņu Sporta dienas paskrien nemitīgos organizatoriskos darbos. Paldies Egijai Possei Apsītei 
par šīs dienas auklēšanu un veidošanu. Paldies mūsu Sporta Skoltājai Līgai Bindarei, kura jau ziemā ģenerē 
idejas, un ir viena no šīs sporta dienas mammām!
Kad redzu atraktīvos vecākus un bērnu prieku sejā šajā dienā, tad saprotu, ka mēs darām ne tikai savu darbu, bet, 
ka mēs sniedzam neaizstājamu prieku ģimenēm būt kopā un baudīt ģimeniskumu!
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Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv

BeBelv e-avīze iznāk reizi mēnesī

Augsim kopā 
sirsnīgi!

Informatīvais izdevums vecākiem

e-avīze
Vadītājas sleja

Vadītāja Rita Stikāne



Informējam, ka vasarā, laika posmā no 20.06. - 15.08. tiks apvienotas grupas. Šajā laika posmā mūsu 
pedagogi un auklītes dosies pelnītā atvaļinājumā, tāpēc Pārdaugavā strādās divas grupas, Ziepniekkalnā 
viena grupa un Purvciemā divas grupas.
Mūsu pedagogus un auklītes aizvietos citu grupu kolēģi un mūsu uzticamie aizvietotāji.
Tuvākā laikā lūdzam visus vecākus aizpildīt aptauju par bērnu brīvdienām vasarā, lai mēs varam paredzēt, kā 
bērnus sadalīt grupās. Kā arī lūdzam norādīt informāciju par bērnu gaitām BeBē 2016./2017. mācību gadā! 
Neatkarīgi no atbildēm aptauju lapās, informējam, ka visiem, kuri pārtrauc bērnudārza gaitas BeBē, mēnesi 
iepriekš ir jāinformē Juris Stikāns tālr. 22326693 par bērnudārza gaitu pārtraukšanu.
Aptauju lapas jautājiet grupas pedagogiem!

Atgādinām, ka jūnijā, jūlijā, augustā nenotiek dienas nodarbības!

14.  maijs pedagogs Džillija Vasiļonoka Ziepniekkalns
19. maijs  pedagogs Agnese Zvirgzdiņa Pārdaugava

Laikam neviens mēnesis nepagāja tik ātri, kā aprīlis. Tik daudz notikumu tika plānots grupās, bērnudārzā. Sākot 
ar ikgadējo vecāku sapulci, talkas dienu. Lielajām grupām tika pētīti iespējamo ekskursiju maršruti. Kā arī uzsākta 
gatavošanās māmiņdienai un izlaidumam. Grupiņu dekorācijas kļuva košas, saulainas un pavasarīgas. 
Iedvesmojošas un ļoti radošas.  Un sākām plānot lielo gada notikumu – sporta spēles. 
Visam pa vidu, joprojām bērni apgūst ikdienas nodarbības, sadzīves iemaņas. Vērojot, cik daudz bērni ir apguvuši, 
cik daudz iemācījušies, rodas liels lepnums par mūs lieliskajiem pedagogiem. Bērni ir kļuvuši tik gudri, zinoši, 
veikli un prasmīgi. Mācību gads ir nesis lielus un redzamus rezultātus bērnu attīstībā.
Aprīlī katrā grupiņā tika svinētas Lieldienas, ievērojot visas svarīgākās un ierastākās tradīcijas. Bērni priecājās: 
viens par otra atnestajām krāsainajām oliņām un rotaļām, ko audzinātājas organizēja. 
Interesanta izvērsās nedēļa: pulkstenītis tikšķ! Šī tēma nebija vēl bijusi mūsu gada plānā. Varēja vērot tik radošus 
darbiņus, tik interesantas nodarbības. Pedagogi šo tēmu apspēlēja ļoti interesanti, bērniem viegli saprotami, caur 
dažādām spēlēm un rotaļām.
Arī tēma- augi un ziedi, bija tuva bērniem un audzinātājām. Šajā nedēļā vairāk varēja vērot radošus mākslas 
darbiņus. Ļoti košus, krāsainus un priecīgus!
Pēc tam sekoja tēma: dodos ekskursijā. Kur bērni dalījās pieredzē par pārgājiemiem, ekskursijām. Kā arī  
Zaļenieku lielā grupa šajā nedēļā devās aizraujošā mācību ekskursijā uz televīziju. Purvciema un Trijādības lielās 
grupas vēl plāno ekskursiju.
Bet aprīļa beigas jau ir nopietns gatavošanās notikums. Bērni pavisam cītīgi gatavojas māmiņdienas svinībām. 
Nopietns process, lai iepriecinātu savas mīļās mammītes. Audzinātājas domā par katru sīkumiņu, vārdiņu un 
kustību, lai koncerts būtu mīļš, aizkustinošs! Sekojiet līdzi informācija, kad Jums jāierodas un jāizbauda šī mīļā, 
sirsnīgā diena!
Liels paldies visiem atsaucīgajiem un aktīvajiem vecākiem, kuri jau ņēma dalību vecāku talkā bērnudārzā. Paldies 
par Jūsu atbalstu baskāju takas izveidē, apstādījumu veidošanā un citos svarīgos darbiņos talkas dienā! Paldies 
Jums! Kā arī aicinu piedalīties talkās tos vecākus, kuriem vēl talka notiks!

Tiekamies māmiņdienu koncertos! Un ja kāds jautājums uz sirds, droši jautājiet!

Bērnudārza BeBe.lv metodiķes ziņas

Apsveicam jubilārus
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Svarīgi

metodikis@bebe.lv
Metodiķe/vadītājas vietniece Egija – Posse Apsīte



Prieks par vienu no stabilākajām tradīcijām BeBē! BeBe.lv Ģimeņu Sporta dienai 5 gadu 
jubileja! BeBe.lv ģimeņu sporta spēles “RAIBS GAR ACĪM!” ir ģimenes dienai veltīts 
sporta pasākums, kas 2016. gada 29.maijā plkst. 11.00 norisināsies Ķekavā, Skolas ielā 2. 
Ikgadējo ģimenes sporta pasākumu apmeklē aptuveni 70 ģimenes un mūsu draugi. Šogad gribam jaunu rekordu! 
Lai vairāk sportistu, lai vairāk medaļu, lai vairāk prieka! Atcerieties, ka Jūs pārstāviet arī savu grupiņu un �liāli! 
Jūs veiksiet piecus dažādus sporta aktivitātes posmus kā ģimene.Un piedalīsieties kā grupas un �liāles pārstāvji 
stafetēs. Kopā mēs varam radīt prieku un popularizēt veselīgu dzīvesveidu!

Atgādinam par to, kādā tērpā ir jāierodas katrai grupiņai:
PUĶAINIE – Purvciema bebuki2
STRĪPIŅAS – Purvciema bebēni
PUMPIŅAS – Purvciema bebuki1

Lai visiem veiksmīgs starts!
Šajā gadā mūs atbalsta
Kafejnīca Strelīcija, Pingo Aksesuāri un Mans Ponijs!

Mātes dienas 
pasākumi BeBē

2.maijs 17.00 - Purvciema Bebes
3.maijs 16.00 - Pārdaugavas Bebes

5.maijs 17.00 - Ziepniekkalna Bebes 
6.maijs 17.00 - Pārdaugavas Bebēni
9.maijs 17.00 - Purvciema Bebēni

10. maijs 17.00 - Purvciema Bebuki
 11.maijs 16.00 - Purvciema BeBēni

12.maijs 16.30 - Ziepniekkalna Bebēni
13. maijs 16.00 - Pārdaugavas Bebuki

Maija nodarbību tēmas
un pasākumi būs šādi: 

Mīļā, mīļā māmiņa; 
Dūc kukainiši;

Es jau protu un varu; 
Vasaras sports.

Izlaidumi
Purvciems 20. maijs
Pārdaugava 26. maijs

Ziepniekkalns 10.jūnijs

TUMŠIE – Trijādības bebuki
RŪTIŅAS – Trijādības bebes
SIRSNIŅAS – Trijādības bebēni

PŪKAINIE – Purvciema bebes
GAIŠIE – Zaļenieku bebēni
SPĪDĪGIE – Zaļenieku bebes
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Maija mēneša pasākumi

VECĀKU DIENAS
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 programmu un 
nodarbībām. Jūs varat viņai jautāt par sava bērna izaugsmi, talantiem un attīstību.
Egijai varat zvanīt, tālr. 28444224. Sev interesējošās lietas Jūs varat izrunāt telefoniski, vai norunāt 
tikšanos klātienē!

Svarīga informācija vecākiem



Konkursa �nāls un Koncerts BeBes balsis
Sestdien,9. aprīlī, ne tikai spīdēja saulīte, bet mirdzēja arī mūsu spožas zvaigznes uz ''BeBes balsis'' skatuves.
BeBes talantīgie bērni no Burtu skolas, Angļu valodas pulciņa, Pētnieku Skolas, Vokālā Ansamblīša un Deju 
kolektīva priecēja visus skatītājus.
Bet mūsu konkursa ''BeBes balsis'' �nālisti pārsteidza žūriju ar lieliskiem priekšnesumiem.
Bargai žūrijai bija grūts uzdevums, bet palīdzēja mums neatkarīga žūrijas pārstāve Ketija Šēnberga, kurai ir liela 
pieredze skatuves mākslā!Paldies viņai!

KATRAM BĒRNAM ŽŪRIJA PIEŠĶĪRA ĪPAŠU NOMINĀCIJU:
Madara Peize - Drosmīgākais
Arta Dreimane - Mīlīgākais
Nellija Šāvēja - BeBes dāmiņa
Kristers Mediņš - Nopietnākais
Anete Ābele - Pozitīvākais
Miķelis Ernests Banga - Radošākais
Karlīna Dzirvinska - Gada Pārsteigums

Un mūsu 2016. gada ''BeBe balsis''uzvarētāji ir
BeBes balstiņa - Roberta Herta Kārnupa
BeBes balss - Megija Tralmaka

Apsveicam visus �nālistus. Paldies viņiem par lieliskiem priekšnesumiem! Paldies bērnu vecākiem par 
ieguldīju bērnu talantu attīstībā!
Paldies visiem Talantu Skola pasniedzējiem: Andai Landsmanei,  Silgai Strazdiņai,  Egijai Posse-Apsīte, 
Ramonai Mediņa un Elinai Linkai!
Pasākums bija atraktīvāks pateicoties mūsu Smurfetei! Paldies Zanei Leinei par spožo izskatu un koptēlu! 
Tu biji mūsu pārteigums! Surfeti satikt varat, svinot BeBē bērnu jubilejas un organizējot ballītes!
Īpašs paldies ''BeBes balss'' organizatoriem un lielajiem palīgiem Ramonai Mediņai, Talantu Skolas 
vadītājai Ivetai Pēkmanei un Egija Posse-Apsīte!

Lote Avota - Melanholiskākais
Dita Pazāne - Skatītāju Simpātija
Estere Āboltiņa - Skanīgākais
Gustavs Siliņš - Žūrijas Simpātija
Sintija Priedulāja - Koķetākais
Luīze Stiebre - Ritmiskākais

Dita Pazāne - Skatītāju Simpātija

Gustavs Siliņš - Žūrijas Simpātija

Bērnus iepriecināja mūsu atbalstītāju balvas. Paldies Kafejnīca Strelīcija un Mans Ponijs!

Aprīļa mēneša pasākumi
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Atmiņas par pasākumu no Purvciema
Pavasaris ir skanīgu balsu un līksmu dziesmu laiks ne tikai dabā, bet arī 
BeBē, jo martā un aprīlī norit “Bebe balsis” konkurss. Un pirmais 
nopietnais pieturas punkts konkursā ir pus�nāls. Reizē jūsmīgs un tomēr 
mazliet smeldzīgs, jo kādam dalība konkursā beidzas, kādam - tā “uzņem 
apgriezienus”, bet viscaur skanīgs tas bija arī šoreiz. Mazie dziedātāji bija 
gatavojušies ne pa jokam! Priekšnesumi ne tikai priecēja acis un glaimoja 
ausis, bet arī skāra sirdi – tik patiesi, mīļi un sirsnīgi tie bija!

Atmiņas no Purvciema BeBēniem
Marta mēnesī lielākie pasākumi bija Bebes balsu pus�nāls un Lieldienas. 
Bebes balsīs no mūsu grupas piedalījās Marta un So�ja Pope.    Lai arī uz 
�nālu netika abas cītīgi gatavojās un So�ja skaisti nodziedāja. Marta 
nedaudz nobijās taču nākošo gadu noteikti labi nodziedās. 

Lieldienas Purvciema BeBēnos
Lieldienās mēs ripinājām olas, gājām rotaļās, skaitijām dzejolīšus, piedalījāmies stafetēs un meklējām zaķa 
paslēptās olas. Arī vecāki cītīgi pastrādāja- kopā ar bērniem gatavoja Lieldienu kompozīcijas. Liels paldies tiem 
vecākiem kuri piedalījās. Mēneša centīgākie Megija, Gabriella, Eva Marta. 

Lieldienas Purvciema BeBēs
Vai tie ir kārtīgi pirmie nopietnie pavasara svētki, ja tos 
nesvin vismaz trīs dienas? Tā domā arī BeBes, tāpēc, 
līksmi nosvinējuši Pirmās un Otrās Lieldienas mājās 
ģimenes lokā, BeBes turpināja svinības arī BeBē 
draudzīgā pulkā. Raibu raibām oliņām bruņojušies 
BeBes iesaistījās dziesmotās rotaļās, draiskās stafetēs, 
azartiskās olu kaujās un smeķīgā olu tiesāšanā, gluži kā 
saucot Lieldienām nopakaļ: “Prom tukšos traukus vāc, 
nākamgad pilniem nāc!

Lieldienas Purvciema Bebukos 
Sanākot visiem bērniem kopā vienuviet, atzīmējām Lieldienas. Noskaidrojām, kas īsti tie ir par svētkiem un, kādas 
tradīcijas izpildāmas. Gājām rotaļās, skaitījām tautasdziesmas un, tad nu pienāca brīdis pašam interesantākajam - 
kur tad ir mūsu olas? Devāmies meklēt tās, lai varētu sisties, noskaidrojot, kuram tā stiprākā ola, un ripināt, 
noskaidrojot, kuram tā vistālāk aizripo. Un, kurš gan nez' tas bija, kas saldās šokolādes olas paslēpa grupā? Vai 
tiešām, zaķis garausis?

Pavasaris ir skanīgu balsu un līksmu dziesmu laiks ne tikai dabā, bet arī 
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nopietnais pieturas punkts konkursā ir pus�nāls. Reizē jūsmīgs un tomēr 
mazliet smeldzīgs, jo kādam dalība konkursā beidzas, kādam - tā “uzņem 
apgriezienus”, bet viscaur skanīgs tas bija arī šoreiz. Mazie dziedātāji bija 

Atmiņas par pasākumu no PurvciemaAtmiņas par pasākumu no Purvciema

�nālu netika abas cītīgi gatavojās un So�ja skaisti nodziedāja. Marta 
    Lai arī uz 

�nālu netika abas cītīgi gatavojās un So�ja skaisti nodziedāja. Marta 
    Lai arī uz     Lai arī uz     Lai arī uz 

ausis, bet arī skāra sirdi – tik patiesi, mīļi un sirsnīgi tie bija!
gatavojušies ne pa jokam! Priekšnesumi ne tikai priecēja acis un glaimoja 
ausis, bet arī skāra sirdi – tik patiesi, mīļi un sirsnīgi tie bija!
gatavojušies ne pa jokam! Priekšnesumi ne tikai priecēja acis un glaimoja 
ausis, bet arī skāra sirdi – tik patiesi, mīļi un sirsnīgi tie bija!

Marta mēnesī lielākie pasākumi bija Bebes balsu pus�nāls un Lieldienas. 

Atmiņas par pasākumu no Purvciema
Pavasaris ir skanīgu balsu un līksmu dziesmu laiks ne tikai dabā, bet arī 

Marta un So�ja Pope.    Lai arī uz 
Marta mēnesī lielākie pasākumi bija Bebes balsu pus�nāls un Lieldienas. 

mazliet smeldzīgs, jo kādam dalība konkursā beidzas, kādam - tā “uzņem 
nopietnais pieturas punkts konkursā ir pus�nāls. Reizē jūsmīgs un tomēr 
mazliet smeldzīgs, jo kādam dalība konkursā beidzas, kādam - tā “uzņem mazliet smeldzīgs, jo kādam dalība konkursā beidzas, kādam - tā “uzņem 
apgriezienus”, bet viscaur skanīgs tas bija arī šoreiz. Mazie dziedātāji bija 
gatavojušies ne pa jokam! Priekšnesumi ne tikai priecēja acis un glaimoja gatavojušies ne pa jokam! Priekšnesumi ne tikai priecēja acis un glaimoja 

Dilli, dilli, dilli dzin

Atskan zvaniņš dzin, dzin, dzin.

Pamodina vabolīti,

Pamodina taurenīti.

Mostas, mostas, viss, kas jauks,

Mosties, mosties, mīļais draugs!!!

Aprīļa mēneša pasākumi
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Talka Pārdaugavā
Talkā labiekārtojām laukumiņu ar dažādām nodarbēm. Sākot ar mantas glabāšanas kasti, Tāfeles uzstādīšanu, lai 
jaunie mākslinieki izpaužas, dažādu spēļu izveidi.Lielu lielum paldies Vēlamies teikt grupas vislabākajiem 
vecākiem, kas spēj veltīt savu laiku, lai viņu bērni ikdienā justos labāk, radošāk. Jūs esat labākie, ko spējat darīt 
bērnu labā.

Lieldienas Ziepniekkalna BeBēnos
Lieldienas sagaidījām priecīgā un radošā noskaņojumā. Ripinājām un sitāmies ar olām, kuras bērni bija mājās 
sakrāsojuši, skaitījām Lieldienu dzejoļus, šūpojāmies un mielojāmies ar Lieldienu cienastiņiem. Paldies vecākiem 
par krāšņajām olām un gardajiem cienastiem!

Lieldienas Ziepniekkalna BeBukos
Lieldienās ripinājām krāsainas olas, bija olu kaujas! Daudz runājām par olu ēšanu, daži gudrinieki apgalvoja, ka 
dienā apēd 10 olas!! 

Pavasaris Ziepniekkalnā
Apgùstam pulksteni, nu grùti gan!! Dažreiz pašiem sajūk, cik daudz pulkstenim ir rādītāji. 
Pavasaris atnācis, grupā priecăjamies par atplaukušajiem pumpuriem. Pie zupas griežam lociņus, kas mums pašiem 
izauguši! 
Devāmies ekskursijā uz Latvijas 
Televīziju.
Pasākumā piedalījāmies bez 
vecākiem, esam jau lieli. 
Braucām ar taksometriem, tur 
mùs sagaidīja gide. Izstaigājām 
studijas, kur �lmē raidījumus. 
Mīļākā studija bija- Kas Te Es 
Te?!

Krāsu nedēļa Ziepniekkalnā
Šogad krāsu nedēļā katru dienu tērpāmies raibi – bijām gan zaļi, gan zili, balti un pat 
strīpaini un pumpaini! Ik dienu nostiprinājām savas zināšanas par krāsām un rakstiem 
pārrunājot, kas nu kuram ir mugurā.
Paldies vecākiem par atbalstu bērniņu sapucēšanā!
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Aprīļa mēneša pasākumi



Muzikālā programma "Ciemos pie pasakas"
Atkal viena jauka, interesanta, elpu aizraujoša un sajūsmas saucienu vērta izrāde bērniem, kad ciemos ieradās Feja 
ar saviem baltajiem draugiem - baložiem, zaķi un Rūķi, lai bērnus pārsteigtu ar dažādām dziesmām un maģiskiem 
trikiem. Kur nu vēl jautrāk var iet, ja pašam tiek dota iespēja piedalīties triku izpildīšanā, burbuļu veidošanā un 
deju, dziesmu dziedāšanā. Un, cik skaisti bija baltie, cēlie baloži, kuri laidās mums visiem pār galvas, vai ne?

Aprīļa mēneša pasākumi

Bebe nodarbības
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BēBju skolas darbīgākie marta mēnesī:
 Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem :
• BeBuki: Emīlija ar mammīti - ītsa māksliniece:)
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem :
• BeBucīši 6.-12. mēn. : Adrians ar mammīti
• BeBuki: 1.-2.g.:  Sofija ar mammīti

www.bebe.lv bebe@bebe.lv

Sveiciens visiem "TALANTU SKOLAS" audzēkņiem!!! 
Paldies par Jūsu centību un veikumu,  ko parādījāt "BeBes Balss" konkursā.  Mēs esam mazi mākslinieki,  
kuri prot uzburt skaistus svētkus un jautrību ne tikai skatītājiem, bet arī paši sev! :)

DEJU STUDIJA
Ieriķu ielā:
Nikola Blūma un Roberts Ēdolfs
Trijādības ielā:
Jēkabs Zemītis un Karlīna Apsīte

VOKĀLĀ STUDIJA
Trijādības ielā:
Megija Tralmaka

BURTIŅU SKOLA 
Ieriķu ielā:
Patriks Kovaļovs un Toms Līcis
Trijādības ielā:
Bruno Blūzmanis un Jēkabs Kārnups
Zaļenieku ielā:
Edijs Jankovskis un Paula Sedola

PĒTNIEKU SKOLA
Ieriķu ielā:
Patriks Kovaļovs

Marta mēneša centīgākie Talantu skolas nodarbībās:

Ziņas no Talantu Skolas Pieteikšanās: T. 27044040,
talantuskola@bebe.lv

ANGĻU VALODA
Ieriķu ielā:
Toms Līcis
Trijādības ielā:
Patrīcija Laima M.
Zaļenieku ielā:
Marta Treimane

Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
BeBuki: Emīlija ar mammīti - ītsa māksliniece:)
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī 
saņem:
BeBucīši 6.-12. mēn.: Adrians ar mammīti
BeBuki: 1.-2.g.:  So�ja ar mammīti

Talantu skolā šajā mācību gadā angļu valodas 
nodarbības vada pedagogs Elīna Linka. Mēs esam ļoti 
priecīgi par Elīnas sasniegumiem, par bērnu attīstību 
nodarbībās un veikumiem. Iepazīsimies, ko tad Elīna un 
viņas angļu valodas audzēkņi līdz šim ir apguvuši:
Par angļu valodas skolotāju bērnudārzos strādāju jau piekto 
gadu un šajā mācību gadā ar lielu prieku sāku macīt arī 
BeBes jaunos talantus. Mācāmies pēc OXFORD 
izdevniecības grāmatām PLAYTIME, kur bērni apgūst 
angļu valodu caur stāstiem par četriem bērnudārza 
audzēkņiem-  enerģisko un zinātkāro puisēnu Rocket,  viņa 
delverīgo draugu Twig, kārtīgo un izpalīdzīgo meiteni Star 
un radošo sapņotāju Melody. Katras nodaļas pamatā ir stāsts 
par iemīļoto varoņu gaitām bērnudarzā. Katru stāstu sākam 
ar vārdiem- Big story book, let’s take a look! Un visi zin, ka ir laiks stāstam. Klausoties to, bērni apgūst jaunos vārdiņus 
iekļautus teikumos un frāzēs, un macās tos izprast un izrunāt kontekstā, kurus viegli var sasaistīt ar savām bērnudārza 
gaitām. Katram stāstam seko dziesmas, kuras izpildam ar kustībām, mīmiku, īpaši pievērsot uzmanību izrunai. Nodaļas 
beigās bērni skatās video, kur stāsts, kurš nu jau ir apgūts un izprasts, tiek attēlots animētā veidā.
Katram angļuvalodniekam ir sava mapīte mājasdarbiem, kurus pildot, bērns tiek mudināts atcerēties mācīto, atkartot 
vārdiņus, attīstīt prasmes pildīt uzdevumus- krāsot pēc cipariem, atrast atšķirības, savienot līdzīgos utt. Tas ir arī lielisks veids 
kā vecāki var sekot līdzi tam, ko bērni apgūst nodarbībās. Papildmateriālus internetā kopā ar bērniem var apskatīt 
https://elt.oup.com/student/playtime/
Daži uzskata, ka valodas mācīšana tik jaunā vecumā neko nedod. Varbūt no malas tā arī izsktās, jo nereti  bērns, kas tikko 
ir saskāries ar jaunu valodu, tikai klausās, bet te nedrīkst aizmirst, ka valoda nesatāv tikai no runāšanas, bet arī no klausīšanās 
un bērns zināšanas uzņem sevī, apstrādā un sev piemērotā laikā sāks runāt un komunicēt jau augstākā līmenī.
Paldies par jauko sadarbību!

BēBju skolas
darbīgākie
marta mēnesī:



Adrians, kas katru 
dienu ir liels izpalīgs, 

un vienmēr ir 
atsaucīgs.

Roberta Herta, visskaļākais 
"Labu apetīti" vēlējums draugiem 

skan, ja piešķirta palīga loma. 
Palīgs it visos darbos!

Evelīna

Gabriela, ļoti čakli 
raksta burtiņus.

Sāra – veiksmīgi apguvusi 
podiņprasmes!

 Megija, Gabriella, 
Eva Marta.

“Visu gribu zināt, mācēt” - Lote
“Pats! Visu varu pats!” – Patriks, Violeta

“Drīz būšu burtu/ciparu ganiņš” – 
Martins.

 Marta, So�ja un Simona

 Arta D. ļoti labs palīgs mantu 
krāmēšanā.

Elija V. palīdz grupā uzturēt 
disciplīnu.

TOP centīgākais

Mēneša joki

www.bebe.lv bebe@bebe.lv

Purvciems
BeBes 1 grupiņa 

(4/6 gadi)
Pusdienās dzerot 

sulu, Eduards saka: 
"Es gribu salminīti 

(salmiņu)!"

Purvciems BeBes 1 grupiņa
(4/6 gadi)

Tomiņš saka, ka uz savu dzimšanas 
dienas ballīti uzaicinās visus puišus.
Estere sašutusi viņu pamāca: “Nē, 
tikai meitenes var aicināt puišus!”

Pārdaugavas BeBes grupa 
(5/6 gadi)

Megija T. Jautā audzinātājai: 
Āudzinātāj. kāpēc Tu tik 

daudz dzer ūdeni? Lai ziemai 
rezerves uzkrātu?

Purvciems BeBes 1 
grupiņa ( 4/6 gadi)

Megija T. Jautā audzinātājai: 
Āudzinātāj. kāpēc Tu tik 

daudz dzer ūdeni? Lai ziemai 
rezerves uzkrātu?

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
(3/4 gadiņi)

Audzinātāja aizrāda, ka bērni runā 
ar pilnu muti. Uz ko Daniela 
piebilst: "Jā, tā var norīties"

Purvciems BeBes 1 
grupiņa ( 4/6 gadi)

Henrijs padod Esterei 
papīru. Estere pasakās: 

“Paldies, Henrij, tas 
bija mīļi!” 

Henrijs atsaka: “Nu ja, 
es esmu labs puika!”

Pārdaugavas  
BeBuku grupiņa 

(2/3 gadiņi)
Annas jaunvārds: 

geminots (begemots)

Purvciems
BeBes 1 grupiņa 

(4/6 gadi)
Gabriels sauc 

Aleksam: "Nāc sēdi 
uz krēsluli (krēslu)!"

Purvciema
BeBēnu grupiņa 

(2/3gadiņi)
Megija saka: Uzsedz 
man auksto sedziņu 

(plāno sedziņu).

Ziepniekkalna BeBēnu 
grupiņa (2/3 gadiņi)

Brokastīs Edmunds izēdis 
putru, jautā vēl.

Renarts noraizējies atbild: 
„Edmund, Tu pārsprāgsi!”

Ziepniekkalns BeBes 
grupa (4/6 gadi)

Elvija jautā Artūram- Ar ko 
vasarā peld pa ūdeni. 

Artūrs atbild- Ar biksēm! 
Un atbilde ir pareiza!

Purvciems BeBes 1 
grupiņa ( 4/6 gadi)

Pastaigas laikā Gabriels 
pieskrien pie audzinātājas 

un saka: "Es izspļāvu 
sakalus (siekalas)!"

Purvciems BeBes 1 
grupiņa ( 4/6 gadi)

Nikola stāsta, ka nopirkusi 
pudiņu un saņēmusi dāvanā 

cālīti, un stāstu nobeidz 
izsaucoties: “Ak, Dievs, cik 

tas ir LIELDIENĪGI!”

Purvciems BeBes 1 grupiņa
( 4/6 gadi)

Kādu dienu audzinātāja imitē 
raudāšanu, uz ko Elija saka: "Labāk 

ej un raudi mājās!"

Purvciems BeBes 2 
grupiņa

Olivers saka auklītei 
"Uzliec man galvā 

kakuci«nevis kapuci!"

Pārdaugavas  BeBēnu 
grupiņa

(3/4 gadiņi)
*Kad jampadracis 
grupiņā dara savu, 

audzinātāja Lūkasam 
pajautā: "Lūkasiņ, kad 
Tu sāksi klausīt". Uz, 
ko Lūkass atbild: "Nu 
nezinu, nu kaut kad 

vēlāk Sanitiņ"

Méneša Jok i



Lai piepildās ieceres, Ieviņ!

Aprīlī viņai bija dzimšanas diena! Ieva ir mūsu 2015. gada BeBes 
pedagoga nominācijas ieguvēja!
Ieva diezgan nesen strādā BeBē, bet jau ir pierādījusi sevi, kā uzticamu 
darbinieku un jau ir ieguvusi vadības atzinību!
Viņa ir pedagogs, kurš spēj paskatīties uz dažādām lietām savādāk. 
Radošs gars un mīlestība pret darbu ļauj viņai īstenot dažādas idejas 
grupā!
Bebē strādāju 1 gadu un 6 mēnešus.
Laikam skaitos diezgan universāls cilvēks, esmu mācijusies komerzinības, 
kultūras menedžamentu, izklaides industrijas vadību un producēšanu un nu 
jau gadu esmu ar pirmsskolas skolotāja diplomu kabatā. 

Tava pieredze?
Bebē sāku strādāt ar diezgan mazu pieredzi tieši pirmsskolā, biju diezgan 
nobijies un zaļš gurķis, nu jau pieredzes bagāža ir krietni uzkrāta un varu 
teikt, ka stāvu stabili uz divām kājām, šogad ieguvu arī nomināciju Bebes 
pedagogs, kā arī ar Ziepniekkalna mazo grupu 2015. Gada vasarā ieguvām 
uzvaru konkursā "Miss radošā vasara" un ziepniekkalna lielo grupu 2015. Gadā "Miss radošā ziema". Un arī esmu izaugusi 
no pedagoga vienā grupā uz divām grupām.

Vai Tev patīk Tavs darbs?
Manā darbā nav rutīna un tas ir ļoti radošs, nav iespējams stāvēt uz vietas, jo smadzenes tiek darbinātas visu cauru diennakti, 
jā, ir pat gadijies nosapņot māmiņdienas tituldziesmu. Es nekad nezinu, ko man atnesīs nākamā diena un tas ir ļoti interesanti.
Visgrūtāk šķiet ir būt audzinātājai un draugam vienlaicīgi. Jo gribas jau vienmēr būt draugam, bet dažreiz ir jābūt arī 
stingrai, savādāk mēs tikai dauzītos un spēlētos, bet ir jau arī kaut kas jāiemācās.

Tavi Talanti?
Pēdējā laikā esmu atklājusi, ka man ir talants visu ko sarunāt ar bērniem, piemēram, nesen bija gadījums, kad meitenīte 
apguva podiņmācību un mamma saka, nu neiet iespītējas un neiet, mēs ar bērniņu pasēdējām parunājāmies un uzreiz viss 
aiziet, bez problēmām, mamma brīnās un godīgi sakot es arī. Un tādi ir bijuši vairāki gadījumi pēdējā laikā. Laikam jau 
audzinātājai ir kādas apslēpts spēks.

Mīļākais bērnu vecums.
Tā kā tagad esmu audzinātāja vecumam no 2 līdz pat 7 gadiem, tad jāsaka, ka visos vecumos ir savs foršums un protams arī 
niķīši. Kā jau iepriekš teicu pozitīvi pārsteigumi ir visu laiku un tos rada katrs bērns, katrā vecumā.

Tava ģimene?
Mana ğimene ir mans balsts un pamats zem kājām, es esmu ļoti ğimenisks cilvēks un man ļoti patīk rūpēties un patīk, kad par 
mani rūpējas, tā ir drošības sajūta. Vislielākais atbalsts un dzirdīgās ausis ir mans topošais vīrs uz kuru es vienmēr varu 
paļauties , ka uzklausīs, ja būs kas sakrājies un arī atbalstīs un priecāsies ar mani kopā.
 
Tavi vaļas prieki?
Vislabāk es atpūšos esot pie dabas, ejot pastaigās pa mežu, tā ir tāda enerğija. Braucot ar velosipēdu, vasarā man īpaši patīk 
apmeklēt dažādus brīvdabas festivālus, koncertus, man ļoti patīk apmeklēt teātri. Un ceļot, protams, kuram gan nepatīk ceļot.

Tavi sapņi un mērķi dzīvē!
Tā kā man diezgan labi patīk arī rakstīt dzeju bērniem, un cilvēki, kas to ir lasijuši saka, ka arī sanāk, cerams, ka tas nav tikai 
aiz pieklājības, tad man ir padomā viens projektiņš, kuru es centīšos piepildīt, bet kas un kā, tas lai paliek pie manis.
Sapņi, saka, ka lai tie piepildītos tos nevajag stāstīt, es tad arī palikšu pie šī principa.

PLĀNOTIE DARBI  UN PIRKUMI 
Purvciems
Sakārtot jautājumu par stāvvietu.
Ziepniekkalns
Āra rotaļlietu iegāde,
Smilšu kastes pārvalku nomaiņa.

PIRKUMI UN PADARĪTAIS
Purvciems
Papildus jaunu rotaļlietu iegāde BeBes 2 grupā,
Āra laukuma rotaļlietu iegāde,
Smilšu nomaiņa.

Pārdaugava
Āra laukuma rotaļlietu iegāde,
Smilšu nomaiņa.
Ziepniekkalns
Āra laukuma rotaļlietu iegāde,
Smilšu nomaiņa.

Pārdaugava
Uzlabot metodiskais kabinets,
Āra rotaļlietu iegāde,
Smilšu kastes pārvalku nomaiņa,
Papildus trauku iegāde.

www.bebe.lv bebe@bebe.lv

Intervija


