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Saruna ar dēlu pagājušajā nedēļā mani 
līdz sirds dziļumiem saviļņoja! Šķiet, ka 
viņa vecumā bērnam jau vajadzētu 
saprast, ka Ziemassvētku Vecītis ir 
pasaka, ilūzija, iespējams, pēc kāda 
domām mārketinga triks, taču viņš man 
diezgan nopietni teica: ‘’Ziemassvētku 
Vecītis Latvijā nedzīvo, viņš dzīvo tikai 
Somijā un svētkos brauc uz Latviju’’. 
Pirmajā brīdī manas pārdomas bija - cik 
gan naivs viņš ir, pēdējais laiks atklāt 
patiesību, taču tai pat brīdī es sapratu, ka 
muļķe esmu es! Vai varam godīgi pateikt, 
ka Ziemassvētki mums pieaugot ir tik pat 
mīļi, ģimeniski un brīnumu pilni svētki kā 
bērnībā. Laikam jau nē!

Brīnumainus tos padarīja mūsu ticība, mūsu cerības 
un ilgas pēc brīnuma un pārsteiguma! Lielākā daļa jau decembra 
sākumā dzīvo nelielā stresā par to, kā organizēt svētkus, kur tos 
sagaidīt, un kā visam pietiks laiks un līdzekļi. Vairums no mums pukst 
par to, ka Ziemassvētki ir pārāk komercializēti svētki… bet kas tos 
komercializē – mēs paši! 
Taču ja vēlamies tā no sirds baudīt īstu, patiesu prieku, lepnumu par 
noskaitītu dzejoli, ilgas pēc brīnuma un smieklus no sirds, tad Jums noteikti ir jāatnāk uz Ziemassvētku 
pasākumu bērnudārzā. Kad apmeklēju šos svētkus gan BeBē, gan savu bērnu svētkus agrāk bērnudārzā, jutos 
kā nesekmīgs skolēns – tāds, kurš neko nemāk! Un vai zināt kāpēc? Jo tie ir nesamāksloti svētki –patiesi un 
no sirds. Un mēs, pieaugušie, jau sen esam kļuvuši nesekmīgi – priecāties un ticēt brīnumam!

BeBes mamma Rita Stikāne
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Dzīve aiziet stīva pelēcīga, ja nav 
krāsas tavās kabatās! 

Šoreiz ļoti gribējās mazliet savādāk 
uzrakstīt par to, kā  mums veicas un iet 
Bebē! Un šī dziesma šķita 
vispiemērotākā, lai atspoguļotu, ko 
Bebēni dara savā ikdienā. Jo mums 
“kabatas” ir pilnas ar krāsām un 
sapņiem ik dienu! Un vienmēr dzīve ir 
krāsaina, dažāda un jautra. Laikam 
neviens mēnesis gadā nav tik daudz 
svētkiem un notikumiem bagāts kā 
novembris! Un mazajiem BeBes apmeklētājiem krāsu un noskaņu bija ļoti daudz. 

KAD BIJA NOSVINĒTI SPOCĪGIE HELOVĪNI UN NOSKATĪTA IZRĀDE PAR “NEZINĪTI UN 
ZINĪTI”, SEKOJA JAU NĀKAMIE SVĒTKI, KURI SAGĀDĀ DAUDZ EMOCIJU UN PRIEKA 
BĒRNIEM – MĀRTIŅDIENAS TIRDZIŅŠ. Bet klusām pačukstēšu, ka brīžiem no malas 
izskatās, ka arī Jums, vecākiem, andelēšanās sagādā azartu un sajūsmu. Tiek sarūpētas tik 
lieliskas preces. Gan ēdamas, gan neēdamas. Bērni ar prieku atkal velk maskas un priecājas 
no sirds! Viņiem šīs “krāsas” atrast ir tik viegli! Jāmācās, jāmācās no viņiem! 

17.decembris
aizvietotājauklīte Baiba

25.decembris
pedagogs Purvciemā un Burtu Skolas skolotāja Laura Strēle

30.janvāris
auklīte Pārdaugava Ligita Usāne

31.janvāris
pedagogs Purvciems Santa Kļaviņa - Ozola

Jubilāri decembra beigas/janvāris

“Tie ir mūsu sapņi, 
mūsu krāsas

Kurās savu dienu 
krāsojam!”
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Jubilāri

Metodiķes ziņas



UN ARĪ MAZIE BEBES APMEKLĒTĀJI MĀCĀS, CĪTĪGI APGŪST VISU JAUNO, KO 
AUDZINĀTĀJAS ROTAĻNODARBĪBĀS VĒSTA VIŅIEM. Caur rotaļām, caur uzdevumiem, caur 
radošiem darbiņiem un spēlēm bērni ikdienā apgūst zināšanas un prasmes, lai kļūtu par 
skolniekiem un jaukiem cilvēkiem. Jo ne tikai matemātika un lasīšana ir svarīga sastāvdaļa 
bērnu dzīvē. Nē, daudz vairāk šobrīd viņiem nepieciešams apgūt morālās vērtības, drošības 
jautājumus, pieklājību un empātiju, patstāvību. Audzinātāju sirdis gavilē vienmēr, kad redz 
- ilgi runātais, stāstītais vainagojas ar rezultātiem! Kad grupiņa saliedējas un bērni viens 
otru samīļo, palīdz veikt kādu darbiņu. Lasīt iemācīsies visi, bet vai pateikt un izdarīt labu?! 
Tādēļ arī Jums ir jāuzklausa audzinātājas, auklītes! Viņas vēršas pie Jums parasti jau tad, 
kad nepieciešama arī Jūsu palīdzība un atbalsts! Tieši pirmsskola ir tas vecums, kad bērnam 
nostabilizējas un izveidojas pirmās vērtības un uzvedības principi!

 
Un caur svētkiem, caur ikdienas darbībām viņi tver un apgūst visu nepieciešamo. 
Novembra pirmajā nedēļā bērni iepazinās ar mājdzīvniekiem un mājputniem. Mazākajās 
grupās iepazīstot, bet lielajās grupās jau mācoties interesantus faktus un enciklopēdiskas 
zināšanas. Bērni vēroja attēlus, video. Vērot video viņiem īpaši patīk.

TAD SEKOJA UZREIZ DIVAS PATRIOTISKAS NEDĒĻAS. 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, cik gadi šogad palika Latvijai! 
Svecīšu likšana, svečturu gatavošana, Latvijas kartes, ģērboņa, karoga iepazīšana. 
Mājturībā kūku gatavošana Latvijas dzimšanas dienai! Tik dažādi audzinātājas bērniem 
nodod patriotiskās zināšanas. Milzīgs prieks bija par Purvciema Bebēnu un Pārdaugavas 
Bebes grupas ekskursiju uz Brīvības pieminekli. Bērni iepazina realitātē Brīvības pieminekli, 
redzēja vaigā Latvijas prezidentu un sajuta svinīgo sajūtu. Katra došanās ārpus bērnudārza 
ir tik nozīmīga viņiem: brauciens ar tramvaju, autobusu, koncentrēšanās uz ceļu. Jo tik ļoti 
gribās redzēt visu apkārt, ka brīžiem pēdējā brīdī tiek izglābti no ieskriešanas kādā stabā 
vai cilvēkā. Emociju valdīšana, lai būtu pieklājīgi un laipni! Ekskursijas tiešām dod ļoti 
daudz, jo izrādās, ka ir bērniņi, kuri nav bijuši Rīgas centrā vai Vecrīgā un ieraugot operu 
jautā:  kas tā par pili? Prieks, ka mēs varam dod viņiem atbildes uz jautājumiem!

Katra grupiņa un filiāle svinēja savādāk Latvijas dzimšanas dienu! Bet svinēja un bērni 
saprata, cik nozīmīgi svētki tie ir. Šajā laikā pie mums ciemojās arī mākslinieks Imants 
Paura ar muzikālo koncertu “Svētkus gaidot!”.

NOVEMBRI NOSLĒDZĀM AR TĒMU “KAS DZĪVO MEŽĀ?”. Paldies Pārdaugavas Bebēnu 
audzinātājām, kuras aizveda bērnus uz Dabas muzeju. Tur bērniem gide pastāstīja visu par 
meža dzīvniekiem. Varēja aplūkot dzīvnieku sugas un redzēt cik lieli ir dzīvnieki. Gandrīz 
visiem bērniem pēc ekskursijas mīļākais dzīvnieks bija vilks!
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Metodiķes ziņas



MĀCĪBU TĒMAS UN PLĀNOTIE PASĀKUMI DECEMBRĪ!

3. – 7.
DECEMBRIS

Spēlēsim teātri! Drošības nedēļa
(elektrodrošība un
ugunsdrošība)

Drošības nedēļa (drošība
citos iestādes organizētajos
pasākumos)
Ziemassvētku koncerti

10. - 14. 
DECEMBRIS

Svētkus gaidot! 

17. – 21. 
DECEMBRIS

Ziemassvētku brīnumi

27. – 28. 
DECEMBRIS

Sēž uz sliekšņa pasaciņa
(multfilmu un pasaku tēli)

MĀCOTIES PAR MEŽA DZĪVNIEKIEM, AUDZINĀTĀJAS PAMATĪGI 
ROSĪJĀS ARĪ, LAI SAGATAVOTOS PIRMAJAI ADVENTEI.  Jo decembris ir 
klāt! Audzinātājas gatavo scenārijus, dekorācijas un bērni cītīgi apgūst jaunas dziesmas 
un dzejolīšus, lai varētu sagatavot lielu un mīļu pārsteigumu saviem mīļajiem vecākiem. 
Gaidīsim ar nepacietību katru koncertu un uzvedumu! 

Tiekamies Ziemassvētku koncertos! Un ja Jums ir kāds jautājums, 
droši nāciet klāt un jautājiet! Un mēs Bebē turpināsim krāsot un mālēt 
visu, ko sirds jūt!

Kino diena

Ziemassvētku koncerti

Metodiķes ziņas
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Novembris 
    Purvciema BeBes grupã

NOVEMBRA MĒNESIS BIJA NOTIKUMIEM BAGĀTS NE TIKAI BEBES GRUPĀ, BET VISĀ LATVIJĀ, JO TAS 
BIJA LATVIJAS 100. DZIMŠANAS DIENAS MĒNESIS.
BEBES MĒNESI UZSĀKA AR „BEBES MOŠĶU BALLĪTI”, KURĀ VARĒJA JAUTRI PASPOKOTIES UN 
PABIEDĒT, IEJŪTOTIES KĀDĀ SPOCĪGĀ TĒRPĀ VAI MASKĀ. 

VĒL CIEŠĀ ATMIŅĀ BIJA NOTIKUMI NO BALLĪTES, KAD NOTIKA JAU NĀKAMAIS JAUTRAIS 
PASĀKUMS ”MĀRTIŅDIENAS GADATIRGUS”. Pirms pasludināt tirgošanos par uzsāktu, bērni kopā ar 
vecākiem griezās jautrā dejā. Pēc kopīgās dejas sākās lielā tirgošanās un iepirkšanās. Preču klāsts 
bija plašs, tika tirgotas bērnu un viņu vecāku darinātas lietas - gan tādas, kas priecēja vēderus un 
pašu sirdis, gan arī dažādas noderīgas lietas.

BEBES GRUPAS BĒRNUS 12. NOVEMBRĪ APMEKLĒJA LEKTORI, kas pastāstīja bērniem par pareizu 
zobu kopšanu un veselīgu uzturu. Pēc lekcijas katrs bērns saņēma bukletu, kurā bija apkopota 
stāstītā informācija, lai vēlāk mājās kopīgi ar vecākiem to varētu vēl sīkāk izpētīt un pārrunāt, kā arī 
zobu birstīti un zobu pastu.

BEBES NOVEMBRA MĒNESĪ GODAM SAGAIDĪJA LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU. Patriotu nedēļā 
Purvciema filiālē notika I. Paura koncerts „Svētkus gaidot”. Iesaistoties atraktīvās dejās un dziesmās 
par godu Latvijai, bērni dziedāja un dejoja mirdzošām acīm. Kopīgi ar vecākiem Bebes bija 
pagatavojuši apsveikumus Latvijai 100. dzimšanas dienā, kas tika izstādīti kopīgā izstādē svētku 
priekšvakarā. Bērnu un vecāku pagatavotajos svečturos tika aizdegtas sveces, apliecinot mūsu 
mīlestību savai valstij Latvijai. Šai mēnesī daudz tika pārrunāts par mūsu valsti, tās cīnītājiem par 
brīvību, par dabas bagātībām, mežu iemītniekiem, par lietām un notikumiem, kas svarīgi Latvijai un 
tās ļaudīm. 
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Iepriekšējā mēneša pasākumi



Novembris 
  Purvciema BeBénu grupã
Novembri iesākām ar varen spocīgu un mošķīgu Helovīna ballīti. Šogad aktivitātes veidojām pa 
grupām un stāviem, kur katra mošķu karaliene - audzīte bija mazajiem mošķēniem sagatavojusi 
uzdevumus, par kuru veikšanu varēja tikt pie našķiem. Visas grupas bija pacentušās gan ar 
tērpiem, gan grupas telpu pārvēršanu līdz nepazīšanai. Šī ballīte visiem mazajiem mošķīšiem paliks 
atmiņā vēl ilgi. Dienas beigās katrs BeBēns tika pie savas nominācijas un diplomiņa par sarūpēto 
tērpu un iejušanos izvēlētajā tēlā. 

Nākamajā nedēļā Purvciemu pieskandināja Mārtiņdienas tirdziņš, ko mīļi saucām par simtgades 
tirgu! Taisni vai jābrīnās kā šogad visi saspiedāmies lejas stāvā, jo tirgotāji bija pacentušies gan ar 
preci, ko tirgot, gan ar savu kuplo skaitu. Paldies, vecāki, par jūsu aktivitāti un izdomu, kārtējo reizi 
apliecinājāt, cik radoši un atraktīvi mums esat. Mārtiņdienas tirdziņš ir viens no iemīļotākajiem 
rudens pasākumiem gan bērniem, gan audzītēm un vecākiem.
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Iepriekšējā mēneša pasākumi



Novembris ir pavisam īpašs un patriotisks mēnesis katru gadu, taču šogad jo īpaši, jo visi gaidīja 
Latvijas apaļo un tik nozīmīgo dzimšanas dienu. Arī BeBēni cītīgi gatavojās Latvijas simtgadei. 
Šogad bērniņi kopā ar vecākiem gatavoja divus darbiņus - apsveikumu Latvijai dzimšanas dienā 
un svečturīti – burciņu, no kurām veidojām Latvijas kontūru pie BeBes. Sakām milzīgu paldies 
vecākiem un bērniem par aktīvu iesaistīšanos. Kartiņas vēl nedēļu pēc svētkiem veidoja grandiozu 
izstādi. 
Šogad BeBēni Latvijas dzimšanas dienu sagaidīja nevis kā ierasts pie balti klātiem galdiem, bet 
devāmies uz Latvijas Brīvības pieminekli, lai noliktu tur ziediņus un apskatītu, kā mūsu 
galvaspilsēta ir uzposta svētkiem. Pie Brīvības pieminekļa uztaisījām atmiņā paliekošas 
fotogrāfijas ar pašu taisītajiem apsveikumiem Latvijai. 

Novembra mēnesī pie mums paviesojās arī zobārsts un veselīga uztura speciālists. Caur dažādām 
spēlēm un aktivitātēm bērni tika iepazīstināti ar pārtikas produktiem, kas zobiņiem kaitē un kas 
tiem draudzīgi. Pēc lekcijas katrs bērniņš tika pie jaunas zobu birstes un zobu pastas, kā arī īpaša 
kalendāra, kurā ar uzlīmītēm varēs atzīmēt, kad zobiņi iztīrīti, lai šo procesu padarītu jautrāku un 
nepiemirstos par zobiņu tīrību. Tāpat arī katrs BeBēns tika pie sava pirmā sertifikāta, ka šī lekcija 
ir noklausīta.

Šo bagātīgo pasākumu un notikumu mēnesi papildināja arī mūsu jau iemīļotais mākslinieks 
Imants Paura ar ļoti skaistu un patriotisku koncertiņu bērniem "Svētkus gaidot", kur caur 
dziesmām un kustībām bērnus pamudināja būt aktīviem svētku svinētājiem un gaidītājiem,kā arī 
vēl vairāk aizkustināja mūsu sirsniņas par godu tuvojošajiem svētkiem. Paldies māksliniekam, jūs 
pie mums vienmēr esat ļoti gaidīts.
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Iepriekšējā mēneša pasākumi



Novembris 
  Purvciema BeBuku grupã

Novembris bija pasākumiem pilns. Kā ierasts, Bebē Mārtiņdienu pavadījām, ejot rotaļās, gatavojot 
maskas, un noslēdzām ar bagātīgu Mārtiņdienas tirdziņu. Arī Bebuki kopā ar vecākiem bija cītīgi 
gatavojušies šim notikumam un piedalījās ar lielāko prieku un gandarījumu par paveikto. 

Pēc Mārtiņdienas svinībām Bebuki cītīgi sāka 
gatavoties valsts simtgadei. Kopīgi gatavojām 
dekorācijas grupā, apguvām jaunas zināšanas par 
Latvijas simboliem. Katrs Bebuks Latvijai pagatavoja 
apsveikumu un gaismas lukturīti, kuru iededzām par 
godu Latvijas simtgadei. 
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Iepriekšējā mēneša pasākumi



Purvciema Bēbīšu grupā novembris paskrēja nemanot, svinot svētkus un darbojoties. Darbus 
iesākām ar gatavošanos Mārtiņdienai, kad kopīgi cepām pīrādziņus, kas tika notiesāti nemanāmi 
ātri. Aktīvi iepirkties Mārtiņdienas tirdziņā, kur lielākie bērni bija sagatavojuši kārumus un citas 
interesantas lietas. Valsts svētku nedēļai iesākoties, mājās ar vecākiem katrs mazais gatavoja 
apsveikumu Latvijai un arī izdaiļoja burciņu, lai kopā ar pārējiem Purvciema Bebes draugiem veidotu 
skaistu sveicienu svētkos. 

Cītīgi klausījāmies un dejojām līdzi, kad 
pie mums ciemojās Imants Paura ar savu 
koncertu. 

Mēneša garumā esam arī cītīgi 
dauzījušies, mīļojušies, piedzīvojuši 
pirmo fotografēšanos un pat pirmo 
sniegu!

Novembris 
  Purvciema BeBísu grupãˇ
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Iepriekšējā mēneša pasākumi



Novembra mēnesis bija notikumiem bagāts, tas iesākās ar Mārtiņdienas svinībām. Jau no paša rīta 
bērni ieradās maskās, lai varētu svinēt un iepazīties ar Mārtiņdienas tradīcijām - gājām rotaļās un 
dziedājām, kā arī izveidojām paši savu gaili, kas bērniem šķita pats interesantākais. Taču ar to viss 
vēl nebeidzās, vakarā tika rīkots Mārtiņdienas tirdziņš, kur bērni kopā ar vecākiem varēja iegādāties 
dažādus kārumus, dekorus, rotaļlietas, kā arī vecākiem noderīgas lietas. Tie nu gan bija lieli prieki!

Taču svētki ar to vis vēl nebeidzās un šogad tie bija ļoti īpaši, jo tika svinēta Latvijas 100. dzimšanas 
diena. Latvijas nedēļā mazie krāsoja savu Latvijas karogu, tika iepazīstināti ar Latviju, vietu, kur 
atrodas mūsu mājas. Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai, tika izveidota īpaša rakstu zīme par 
godu Latvijai. Šajā svētku nedēļā mazajiem kopā ar lielajiem bija iespēja klausīties I.Pauras koncertu 
"Svētkus gaidot", tas mazajiem sagādāju lielu prieku, jo bija iespēja izdejoties un izpriecāties no 
visas sirds. Mazie bija ļoti ieinteresēti un aktīvi piedalījās visos pasākumos.

Novembris
  Pãrdaugavas BeBuku grupã
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Novembris
  Pãrdaugavas BeBes grupã

Novembris ir bijis ļoti darbīgs mēnesis! 
Svinējām Mārtiņdienu, tērpušies kā īsti ķekatnieki, piedalījāmies ikgadējā Mārtiņdienas tirdziņā. 
Vieni svētki aizvadīti, citi jau klauvē pie durvīm. Latvijas dzimšanas dienai par godu gatavojām torti 
un aizdedzām kopīgi svecītes, kas veidoja LV100! 

Sagaidot ziemīgo laiku, metāmies baudīt ziemas priekus, kopīgi pikojoties un priecājoties, bet 
mēnesi noslēdzām ar ekskursiju uz Latvijas Dabas muzeju, kur bērniem bija iespēja uzzināt un redzēt 
daudz ko jaunu, protams, lielie prieki bija arī par to, ka uz turieni devāmies ar autobusu un tramvaju!

Latvijas simtgadi nolēmām atzīmēt nedaudz savādāk nekā katru gadu. Tāpēc pēc svinīgā pasākuma 
noklausījāmies himnu un devāmies nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa. Tur satikām arī Latvijas 
prezidentu. Tas bija varens notikums, līdz pašam vakaram bērniem bija daudz pozitīvas emocijas!

Novembris 
  Pãrdaugavas BeBénu grupã
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Novembris
  Ziepniekkalna BeBes grupã

Mārtiņdienas tirdziņš - tā nu gan bija viena varena ķekatnieku tirgošanās, bērni bija pārģērbušies par 
dažādiem zvēriem un mošķīšiem, no rīta gāja rotaļās ar audzinātāju un iepazina Mārtiņdienas 
tradīcijas. Bet vakarā bērni kopā ar vecākiem tirgoja savus pašu gatavotos brīnumiņus. Daudzi bija 
ļoti piestrādājuši pie sava veikala inventāra un paņēmuši līdzi rotaļu kases, iepirkumu groziņus, arī 
preces skenējamo aparātu, - kas tik nebija izdomāts. Un mums kā katru gadu grupiņas gāja viena pie 
otras tirgoties un pie reizes apskatīt, kādus brīnu

miņus ir sagatavojuši mazie kolēģi. 
Paldies visiem, kas iesaistījās šajā pasākumā! 

Latvijas simtgades svinības nosvinējām patriotiskā gaisotnē, klājām galdu ar balto galdautu un goda 
vietā likām karogu. Bērni varēja izjust, kā mēs katrs ar savu paša mazo darbiņu beigās izveidojam 
vienu lielu un kopīgu darbu, gatavojot Latvijai dzimšanas dienas kūku, katrs uztaisīja vienu maziņu 
un kopā sanāca liela un skaista. Bet ar šādām mazām it kā nebūtiskām lietām arī mēs varam parādīt, 
kā mēs katrs pieliekot savu rociņu varam mainīt un veidot mūsu Latviju labāku. Jo mēs kopā esam 
Latvija. Uz jautājumu, kur atrodas Latvija daudzi no bērniem atbildēja: "Manā sirsniņā!" Un tas bija 
tik jauki. Bērni ar audzinātāju un auklīti kopā arī taisīja burciņas svecītēm, lai pie bērnudārza 
izveidotu no svecēm "100" un varētu iedegt svētku liesmiņu. Paldies liels vecākiem par 
sagādātajiem svētku tērpiem un cienastiņu mūsu "Baltā galdauta svētkiem!"
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Šis mēnesis bebukiem bija pasākumu un prieku pilns. Bebuku pirmais Mārtiņdienas tirdziņš pagāja 
ļoti labi. Mazie gan tirgoja visādus gardumus, gan paši sapirka visu ko vien sirsniņa kāro. Latvijas 
svētkus nosvinējām godam. Skaisti sapucējušies nodziedājām Latvijas himnu. Kopā ar lielās grupas 
bērniem sēdāmies pie kopīgi uzklāta svētku galda! 

Novembris
  Ziepniekkalna BeBénu grupã

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Linetta, ļoti apzinīgi izpilda visus 
darbiņus un audzinātājas lūgumus.

Līva, saliek visu bērnu mīkstās 
rotaļlietas pa gultiņām.

Centīga un īsts saulesstariņš ir mūsu 
Lote! Aktīvi piedalās nodarbībās, bieži 
vien spēlēšanās vietā Lote priekšroku 
dod grāmatām, krāsošanai un burtiņu 

rakstīšanai! Kā pati Lote saka, grib 
izaugt liela un gudra kā audzinātāja, 

tāpēc ir jācenšas! Lote cenšas un viņai 
sanāk!

Pārdaugavas
  BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

Miķelis. Sācis iemīlēt mācīšanās procesu. 
Sācis ar prieku pildīt darba burtnīcu un 

citus radošos darbiņus dārziņā. 

Vasilisa Maija - super palīgs 
audzinātājām un auklītei.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

Mēneša spožumiņš darītajos darbiņos un 
uzdevumos: Gabriels T., Undīne, 

Dominiks, Gabriella, Kate.

Sandija, Aleksa, SuzannaSelesta, Agnese, Madara, Lizete darbiņā 
ar burtiņiem. 

Purvciems BeBes
grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBuku grupiņa

Pārdaugavas BeBes grupa
Joks: Bebes grupā piektdiena ir mantu diena. 

Vienā no tādām piektdienām Oliveram gadījās 
saplēst labākās draudzenes Linettas rotaļlietu. 
Tika sarunāts, ka Olivers atnesīs vietā jaunu. 

Pēc brīža audzinātāja dzird sarunu starp abiem:
Olivers: "Gribi, es tev nopirkšu lelli vietā? Gribi 
10 lelles? Nu saki. ko Tu gribi?! " Audzinātāja 

iejaucās: "Oli, bet mēs sarunājām, vietā atnesīsi 
tādu pašu mantu kā saplēsi."

Oliver "Audzīt, nejaucies! Es pats tikšu galā!"

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Auklīte dala ēdienu launagā un redz, ka daži no 
bērniņiem atsakās, un saka viņiem: “Es palikšu 

dusmīga, ja neēdīsiet!”
Jasmīna atkārto: “Es arī palikšu supīga 

(dusmīga)!”

Purvciems BeBēnu grupiņa
Purvciems BeBēnu grupa

Lizete pēc diendusiņas ģērbjas. Uzvilkusi zeķubikses, 
neizpratnē iesaucās: "Euuu, kur ir manas nākamās 

bikses?"

Lizete: "Manai mammai puncī ir bēbis, tikai viņa 
par to vēl neko nezina!"

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
Audzinātāja nodarbībā rāda fotogrā�ju un jautā: 

“Kkas ir šis par zvēriņu?” 
Emīls: “Šito es zinu, tas ir burundupsis!”

Purvciems BeBes grupiņa
Joks: Bebes grupā piektdiena ir mantu diena. Vienā no 
tādām piektdienām Oliveram gadījās saplēst labākās 

draudzenes Linettas rotaļlietu. Tika sarunāts, ka 
Olivers atnesīs vietā jaunu. Pēc brīža audzinātāja dzird 

sarunu starp abiem:
Olivers: "Gribi, es tev nopirkšu lelli vietā? Gribi 10 
lelles? Nu saki. ko Tu gribi?! " Audzinātāja iejaucās: 

"Oli, bet mēs sarunājām, vietā atnesīsi tādu pašu mantu 
kā saplēsi."

Oliver "Audzīt, nejaucies! Es pats tikšu galā!"

Purvciems Bebīšu grupiņa
Anna atnāk uz dārziņu un no rīta viņai nav 

paspēts uzlikt dvielīti. Pēc roku nomazgāšanas 
Anna nekur nevar atrast savu dvielīti un skaļi 

saka: ”Ina!” (tā Anna sauc auklīti Inetu) “Kaķa 
nava!”

Purvciems BeBuku grupiņa
Kristians stāsta mammai: ''Mums ir jauna 

auklīte. Smukā Jana''

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
 ''Šodien bērni mēs fotografēsimies! Patriks: 

''Šodien nē, ārā vēl tumšs. Būs saulīte, tad arī 
fotografēsimies! Viss, beidzam par to runāt!''

Ziepniekkalns BeBes grupa 
Grieta stāsta audzinātājai: "Manā puncī ir o�ss 

labajām baktērijām!"

Audzinātāja: "Kādas eksotiskās čūskas Jūs zināt?" 
Džonatans: "Meiteņu čūskas."

Roberts: "Jelgava atrodas apakšzemē."

MĒNEŠA JOKI

TOP CENTĪGĀKAIS
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Gada nogalē iepazīsimies ar auklīti Ligitu Usāni! Ligita ir 
auklīte, kurai ne tikai var uzticēt saimnieciskos darbiņus, 
bet arī bērnu audzināšanu un ikdienas pedagoģiskos 
darbiņus. Ligitai piemīt augsta atbildības sajūta, māmiņas 
gādība un neizsīkstošs optimisms ikdienā! Viņai var uzticama 
auklīte, kolēģis un grupas bitīte!

1.Cik ilgi strādā BeBē?
Bebē strādāju jau 1,5 gadus.

2. Izglītība?
Esmu pabeigusi Medicīnas koledžas "Māszinību" fakultāti.

3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē? 
Šobrīd Bebē strādāju kā Pedagoga palīgs.

4. Kas Tev patīk savā darbā?
Man patīk darbs ar bērniem. Patīk redzēt viņu patiesumu, emocijas, jo tu pats iemācies paskatīties uz lietām 
ar bērna acīm, kas mums pieaugušajiem reizēm neizdodas, vai vienkārši, nepietiek laika tam. Patīk, ka katra 
diena ir savādāka. Nav vienveidības. Tu visu laiku esi kustībā. 

5. Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem? 
Atrast katram individuālu pieeju, jo kas vienam der, tas citam ne. Saprast, ka katrs esam individualitāte.
Protams arī sava veida atbildība par bērniem.

6. Tavi īpašie talanti?
Ļoti patīk volejbols. Patīk arī rokdarbi.

7. Mīļākais bērnu vecums?
Katrā vecumā ir kaut kas īpašs. Bet vistuvāk ir 3-5 gadi, jo tie bērniņi ir tik patiesi un atklāti. Ko domā, to saka.

8.Pastāsti par savu ģimeni? 
Šobrīd esam trio. Es, Ligita, mans vīriņš Normunds un mans foršais dēliņš Raimonds. Esam ļoti aktīvi. Baudām 
dabu, ejam pārgājienos, taisām piknikus, braucam makšķerēt...utt. Jautri un kopā pavadām laiku.

9. Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Tā noteikti ir atpūta pie dabas ar ģimeni un makšķerēšana. Vienmēr izdodas saķert lielāku zivi, nekā 
pārējiem. Vai nu veiksme vai talants.

10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Gribas pieņemt kādu izaicinājumu no dzīves un sevi pierādīt.

11. Tavs vēl nepiepildītais sapnis?
Tādi ir. Bet to gan nedrīkstu atklāt, ja nu nepiepildās?

INTERVIJA
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Ziemīgi sveicieni TALANTĪGAJIEM! 
Ak, mīļie un centīgie - pat neticami, bet jau tuvojamies pirmā mācību pusgada 
noslēgumam. 

Decembris būs ļoti aktīvs mēnesis VISIEM! Bērniem, pedagogiem un arī vecākiem! 
Sakarā ar svētku pasākumiem arī mums ir vajadzība pielāgoties bērnudārza 
pasākumiem, svētku koncertiem un pedagogiem. Decembrī aicinu Jūs būt saprotošiem, 
cenšamies visas nodarbības pakārtot tā, lai tās netraucētu bērnudārza dienas gaitas, kā 
arī, lai maziem talantiem nebūtu par daudz notikumu dienas laikā! 

Ceram uz atsaucību un sapratni, ja kāda no nodarbībām tiks novadīta jaunā gada 
pirmajās nedēļās. 
Lai visiem miera pilns un skaists šis brīnumu laiks! 

Skanošie un dziedošie Talanti! Skolotāja Laura informē par aizvadītām nodarbībām un 
Jūsu sasniegumiem: 

Sveiciens visiem šajā skaistajā, sniegotajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā! Šobrīd 
rūķiem ir darba pilnas rokas, arī bērniem šis laiks ir saspringts un aktīvs, daudz darba 
tiek veltīts, gatavojoties Ziemassvētku koncertiem. Esmu gandarīta, atskatoties uz 
kopā pavadīto laiku ansamblī – sastāvs katru gadu ir tik mainīgs, laiku prasa centieni 
aprast vienam ar otru, iepazīt ansambļa darba kārtību, arī rudens vīrusi mazos 
dziedātāju nesaudzēja. 
Liels ir prieks par katru dziedātāju, kas pievienojies ansamblim šajā sezonā, ir 
iepriecinoši vērot viņu progresu, pieaugošo interesi un saskarsmes prasmes, kas ar 
katru reizi uzlabojas. Ansambļa ilggadīgie dziedātāji ir labs paraugs jaunajiem.
Paralēli dziedāšanas prasmju izkopšanai, mākslai dziedāt ansamblī un individuāli, mēs 
daudz uzmanības veltām ritma izjūtas, koordinācijas nostiprināšanai, īpaši mīļi bērniem 
ir atslodzes mirkļi, kuros caur rotaļām apgūstam dažādas improvizācijas tehnikas – 
jāsaka, ka tas nebūt nav viegls uzdevums, sākumā ir jāpārvar nedrošība un šaubas, bet, 
kad izdodas, gandarījums ir gan pašiem dziedātājiem, gan man. Darbā ar ritmu mēs 
viegli un nepiespiesti apgūstam sarežģītus ritmiskos zīmējumus, kas prasa ne tikai 
koordinācijas veiklību, bet arī stimulē spēju koncentrēties, aktivizē uzmanību. Šīs 
prasmes ir vērtīgas un noderīgas ne tikai mūzikas apguvē.
Gatavojoties Ziemassvētku koncertiem, centos iekļaut svētku scenārijā arī 
priekšnesumu no ansambļa repertuāra, lai tik piesātinātā laikā, kāds ir šis, bērniem būtu 
iespēja kaut nedaudz no apgūtā parādīt. 
Novēlu Jums visiem gaišus un mīlestības pilnus svētkus, stipru veselību visai mūsu 
BeBes saimei, mieru un saticību katrā mājā!

TALANTU SKOLA
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BēBīšu skoliņas čaklākie:
 Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
 • Lorēna ar mammīti 
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
 • Kristers ar mammīti un Marta  ar mammīti
Trijādības  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
 • Jēkabs ar mammīti un Eva ar mammīti

Deju studija: 
• Ieriķu ielā: Keita  M.  un
   Eva Marta K.
• Trijādības ielā:  Lote T.
• Zaļenieku ielā: Skārleta S.
   un Annija Ā.

Balets: 
• Trijādības ielā - Karlīna A.

Vokālā studija: 
• Ieriķu ielā: Madara Dārta S. un
   Eva Marta K.
• Trijādības ielā: Žanete V.  un Mārcis S.
• Zaļenieku ielā: Ieva S. un Nora R.

Talantu skolas centīgākie oktobrī:

Burtiņu skolā: 
• Ieriķu ielā: Rodrigo U .
• Trijādības ielā: Binnija B.
• Zaļenieku ielā: Miķelis D.

Angļu valoda: 
• Ieriķu ielā: Katrīna Paula R.
• Trijādības ielā:  Rafs P.
• Zaļenieku ielā: Ieva S.

Pētnieku skolā: 
• Ieriķu ielā: Nika D.

TALANTU SKOLA
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