
Īpašie laika apstākļi aiz loga, šķiet, pārbauda 
mūsu pacietību! Taču būt pacietīgiem mums 
palīdz saulīte! No rīta tā pieceļ mūs ar 
maigajiem stariem un padara omu jautrāku!

Saulains bija arī mūsu februāris un marts, jo 
īpaši silta un mīļa bērnu un vecāku attieksme 
bija visiem, kuri iesaistījās Labās Sirsniņas 
nedēļā un labdarības akcijā!
Paldies Jums, ka esat tik labestīgi, paldies, ka 
varam lepoties par latviešu sirsnību un 
līdzcietību!

Visiem novēlu tikpat labestīgus gaidāmos 
svētkus – Lieldienas! Dāvājiet viens otram sauli!

Un neaizmirstiet izjokot kādu 1. aprīlī, jo krietna smieklu deva 
ir veselīga!

Vairāk dienu, kad mēs esam labi un mīļi,
Dienu, kad esam atsaucīgi,

Kad spējam palīdzēt it visiem,
Kad spējam palīdzēt kaut vienam,

Kad neesam vienaldzīgi,
Un svešs cilvēks mums šķiet kā savējais,

Kad cilvēks sauc pēc palīdzības,
Un tiek sadzirdēts,

Kad cilvēks nav viens,
Bet mēs visi esam kopā,
Kad mēs visi esam kopā,

Lai palīdzētu...
BeBes mamma Rita Stikāne

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv
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Februāri sākām pavisam aizraujoši, ar tēmu: profesijas. Paldies tiem, vecākiem, kas atrada laiku ierasties 
bērnudārzā un prezentēt savu profesiju bērniem. 
Ziepniekkalna BeBē saku lielu paldies mammai, kura bērniem parādīja, cik interesanti var jaukt, 
meistarot, uzburt dažādus kokteiļus! Tā ir īsta māksla un arī puncīšiem patika gardie kokteiļi!
Pārdaugavā ciemojās policijas darbinieki, kas spēles veidā stāstīja par drošību. Kā arī BeBes grupā 
viesojās mamma, kura bērnus iepazīstināja ar stilista darbu un katram bērnam dāvināja sejas zīmējumu.  
Paldies! Savukārt, es Pārdaugavas Bebēnus iepazīstināju ar hennu. Katrs mazais tika pie sava tetovējuma 
un varēja izmēģināt vai zīmēt ar hennu ir viegli. 

Liels prieks par Purvciema bebēnu grupas lielisko ekskursiju. Paldies audzinātājai Laurai un auklītei Elīnai 
par lielo entuziasmu un uzņemšanos ziemā doties ekskursijā. Bērni ieguva tik daudz. Redzēja ekskursijas 
laikā tik dažādas profesijas: trolejbusa šoferi, kafejnīcas pārdevēju, pasta darbiniekus, sētnieku.. Visur 
bērnus ar smaidu sagaidīja un pavadīja. Paldies!

Profesiju nedēļa visās grupiņās bija ļoti radoša un aizraujoša! Bērni iejutās tik dažādās profesijās. Varēja 
saģērbties dažādos apģērbos, izmēģināt dažādu profesiju atribūtiku un spēlēt lomu spēles. 
Tā pārģērbjoties lomu spēlēs, mēs iesoļojām nākošajā nedēļā, kas bija apģērba nedēļa. Mazie Bebes 
apmeklētāji turpināja pārģērbties- izrādās apģērbs ir tik dažāds. Kleitas, bikses, pidžammas, kombinzoni.. 
Un kur vēl pogas, rāvējslēdži un striķi! Viss jāiemācās uzvilkt, aizpogāt un parūpēties, lai ir akurāts un 
tīrs. Bērni šķiroja, locīja un kārtoja sezonas apģērbus. Vingrināja mazos pirkstiņus, knaģējot drēbītes uz 
striķa. Lielākie bērni modelēja savus sapņu tērpus un aksesuārus. Nedēļu noslēdzām ar modes skati. 
Bērni šadā veidā iedvesmoja viens otru, attīstīja prasmi uzstāties, pasniegt sevi un pateikt viens otram 
komplimentus.

Trešā februāra nedēļa bija pavisam īpaša - labās sirsniņas nedēļa. Jo šīs nedēļas laikā Bebē norisinājās 
labdarības akcija “Es dalos ar savu smaidu, visa pasaule smaida, pasmaidi arī tu!”
Visu nedēļu bērni centās darīt labus darbiņus, būt sirsnīgi un veidoja dāvaniņas vecākiem un sūtīja viens 
otram vēstulītes Mīlestības pastā. Bet galvenais šīs nedēļas uzdevums bija apsveikuma veidošana 
cilvēkiem pansionātā, lai iepriecinātu viņus ar savu darbiņu- kartiņu. Bērni ļoti labi izprata viņu 
uzdevumu un ļoti priecājās, ka varēs tādā veidā iepriecināt pensionārus un sniegt viņiem uzmanību, lai 
šie cilvēki nejustos tik vientuļi un vieni pansionātā. Bērni zīmēja, līmēja, krāsoja un rakstīja novēlējumus! 
Kopā varēsim iepriecināt 160 pansionāta pensionārus, jo tieši tik kartiņas bērni izveidoja, akcijas “Eņģeļu 
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Metodiķes ziņas

02.04.    metodiķe/vadītāja Egija Posse - Apsīte

03.04.   medmāsiņa Saiva Ozola

05.04.   pedagogs Purvciems un Sporta pedagogs Līva Kalniņa

06.04.   auklīte Ļobova Brahmane Pārdaugava

20.04.   auklīte Purvciems Santa Kazule

22.04.   auklīte Ziepniekkalns Agita Lindenberga

24.04.   pedagogs Ziepniekkalns Ieva Kaktiņa

Jubelāri!!!



pasts”laikā. Kā arī kopā no visas Bebes sakām lielu paldies ģimenēm, kuras atbalstīja mūsu labdarības 
akciju ar atnesto dāvaniņu. Visas saziedotās dāvaniņas tiks nogādātas pensionāriem sadarbībā ar NSUS 
labdarbības biedrību. Kopā mēs saziedojām 72 dāvaniņas. Tas nozīmē,ka tieši tik daudz pensionāru 
saņems dāvaniņas un varēs pasmaidīt. Sajust, ka par viņiem domāja un rūpējas mazie bērni no Bebelv 
bērnudārziņa. Šī nedēļa bērniem bija ļoti nozīmīga un svarīga. Visi kopā mēs parādījām bērniem, cik 
svarīgi ir palīdzēt! Un visi ieguvām lielu pozitīvisma devu, saprotot, ka tas sagādā arī pašam, labo 
darbiņu veicējam, gandarījumu un prieku.

Nākamā nedēļa Bebē pagāja rotaļlietu stāsta tēmā. Viss par un ap rotaļlietām. Bērni veidoja savas 
lellītes, zīmēja un modelēja. Izspēlēja leļļu teātri un dažādi darbojās rotaļnodarbībās.  Tikai ļoti žēl, jo šī 
nedēļa arī nesa mums daudz slimošanas un ļoti dažādas. Diemžēl tā notika visur, ne tikai pie mums. 
Februāris nesa ļoti dažādas saslimšanas: gripa, vējabakas, konjuktivīts.. Gribu šo pieminēt, lai pastāstītu 
Jums vairāk, ko mēs darām, lai nodrošinātu pēc iespējas veselīgāku vidi mūsu Bebes apmeklētājiem. 
Pirmkārt, visi bērniņi, kam ir mazākas pazīmes par saslimšanu, mēs sūtām uz māju! Lūdzu, mīļie vecāki, 
esat saprotoši un nedusmojaties, jo šo mēs darām tikai Jūsu pašu dēļ. Lai pēc iespējas ātrāk varētu 
uzsākt ārstēšanu bērniņam un lai grupiņas biedri pēc iespējas mazāk saskartos ar slimību. Kad bērniņš, 
ar slimības pazīmēm, ir aizsūtīts uz māju ārstēties, seko nākošās darbības kā: gultas veļas un dvielīšu 
maiņa kā arī mantu un visu rotaļlietu mazgāšana un dezinfekcija. Tiek mazgātas un dezinficētas arī visas 
mēbeles, rokturi un grīdas. Grupa tiek pastiprināti vēdināta un laikā, kad bērni neatrodas grupā, tiek 
izlikta Kvarca lampa jeb tautā sauktā kalnu saulīte uz neilgu laiku. Tā ir baktericīdā lampa, kas ražota 
atbilstīgi Eiropas Savienībā noteiktajām drošuma prasībām un standartiem. Šajā visā procesā, iesaistās 
mūsu iestādes medmāsa Saiva un uzmana, lai viss tiktu korekti veikts un izpildīts.  Protams, neizpaliek 
arī ķiploku izlikšana visā bērnudārzā un ķiploku un citu vitamīnu(augļu) lietošana rotaļnodarbībās un 
ikdienā. Kā arī ūdeni cenšamies dod bērniem pastiprināti un biežāk mazgāt rociņas. Turam īkšķus, ka 
nāks pavasaris, un visi vīrusi un slimības aizies līdz ar ziemu projām no Latvijas.

Februāri noslēdzām ar tēmu “Dažādi materiāli un dažādas skaņas”. Bērni iepazina dažādus materiālus, 
iemācījās tos atšķirt. Veica eksperimentus ar dažādiem materiāliem. Klausījās materiālu skaņas un 
veidoja dažādus mūzikas instrumentus. Bērni ieguva zināšanas, ka daudzas lietas var izmantot otrreiz 
un tām var iedot “otru elpu”. 

Kā arī februāris bija īpašs, jo norisinājās BeBes balss pusfināli katrā filiālē. Visi bērni bija priecīgi skatīties, 
piedalīties un atbalstīt draugus. Protams, vislielākais satraukums un emocijas bija pašiem pusfināla 
dalībniekiem. Visi bija lieli malači! Tik skaisti un skanīgi skanēja bērnu balstiņas visās filiālēs. Paldies 
vecākiem par līdzdalību, mācot dziesmu vārdusun kustības, meklējot atbilstošu skatuves tērpu!  Lai 
spēks un izturība un drosme finālistiem, lielajā koncertā! Veiksmi!
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Marta un aprīļa nodarbību tēmas un pasākumu grafiks!

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!

12. – 16. marts Kas dzīvo ūdenī?

5. – 9. marts Visi putni skaisti dzied

13.03. – D. Rijnieks
“Uzmanību, elektrība!”

19. – 23. marts Pavasari gaidot! Instrukcija par
drošību uz ledus un ūdenī

3. – 6. aprīlis Joku un smieklu nedēļa!
Viss ačgārni! 

Drošības nedēļa (uz ūdens un ledus)

Lieldienu svinības

9. – 13. aprīlis Dūc kukainīši 10.04. - I. Paura “Jautrās notis”

16. – 21. aprīlis Augi un puķes

23. – 27. aprīlis Čaklo roku nedēļa (Spodrības nedēļa)
Instrukcijas par darbu ar asiem,
bistamiem priekšmetiem

Drošības nedēļa ( veicot prakstiskos
darbus un eksperimentus) Talkas

29.03. – darba diena.
Bērnudārza darba laiks līdz pl.18.00.

30.03. – brīvdiena
2.04. - brīvdiena

21.04. – darba diena!
Bērnudārza darba laiks līdz pl.18.00.

30.04. – brīvdiena
1.05. – brīvdiena

02.05. – darba diena
03.05.- darba diena!

Bērnudārza darba laiks līdz pl.18.00.

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!

INFORMĀCIJA UN IZMAIŅAS PAR DARBA DIENĀM APRĪLĪ UN MAIJĀ:

Svarīga informācija vecākiem 
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Februāra spilgtākais pasākums bija ‘’BeBes balsis’’ pusfināli! Šajā gadā konkurence jau sākās 
septembrī, jo jau septembrī skolotāja Laura saprata, ka mazie dziedātāji ir ar īpaši skanīgām 
balstiņām un dzirdīgām austiņām. Lai arī dziedātāju BeBē ir daudz, pusfinālos  dziedāt iespēja 
nebija visiem!
Lai cik skarba būtu žūrija, uz finālu tika izvirzīti vairāk dziedātāji, nekā bija paredzēts.

7. aprī ļa pusfinālisti
Kira Kopāne 
Kima Kopāne
Līva Peize
Amēlija Krievkalne
Madara Peize
Elianna Obehi Ogundimu
Roberts Sarbantovičs

Gaidām visus BeBes bērnus un viņu vecākus ciemos 7. aprīlī. Tas būs brīnišķīgs koncerts 
pavasarīgās noskaņās kopā ar mūsu ‘’BeBes balsis’’ finālistiem, vokālā ansambļa dziedātājiem un 
deju studijas dejotājiem!
ŽŪRIJA:
Iveta Pēkmane  - BeBe Talantu Skolas vadītāja. Vērtē uzcītību, koptēlu un vokālu.
Signe Beāte Plāce ( Purvciems) – Purvciema filiāles vecākais pedagogs. Vērtē uzcītību un koptēlu.
Ieva Sala ( Ziepniekkalns) – Ziepniekkalna filiāles vecākais pedagogs. Vērtē uzcītību un koptēlu.
Egija Posse – Apsīte – metodiķe un vadītāja. Vērtē skatuves tērpu un harizmu.
Rita Stikāne – BeBes mamma. Vērtē koptēlu un skatuves harizmu.
Juris Stikāns – BeBes tētis. Vērtēs vokālu 
Edgars Auniņš – Latvijas Nacionālās Operas un Baleta kora mākslinieks. Vērtēs vokālu.
Ieteikumi, lūgumi pusfinālistiem, vecākiem un dejotājiem:
Lūdzam pirms pusfināla un fināla parunāt ar mūzikas skolotāju Lauru Auniņu. Uzklausīt viņas 
ieteikumus.

Padomājiet par skatuves tērpu un atbilstību dziesmai.
Nekavējiet ne pusfināla, ne fināla sākumu
Lūdzam vecākus nepiedalīties un nevērot pusfinālus, jo tas var satraukt bērnu. Bērna uzstāšanās 
krasi atšķiras, kad vecāki bērna uzstāšanos vēro un vērtē. Tas ir lieks satraukums bērniem.
Fināla dienā, 7. aprīlī, katrs vecāks ir atbildīgs par savu bērnu, viņa drošību un uzvedību.
Neļaujiet savam bērnam padoties un baidīties! Iedrošiniet bērnu kāpt uz skatuves. Ja bērns vienu 
reizi padosies, tad  būs ļoti grūti bailes pārvarēt nākamajā reizē.
Izturieties pret šo konkursu ar nopietnu attieksmi. Jums tas šķiet nieks, bet bērniem ļoti nozīmīgs 
un svarīgs pasākums. Lūdzu ierodieties uz šo svarīgo pasākumu!!! Dodiet bērnam iespēju parādīt 
savu talantu!

Visu dejotāju vecākus lūdzam uzklausīt skolotājas Silgas lūgumu par nepieciešamo tērpu 
priekšnesumam. Koptēls dejai ir ļoti svarīgs. Bērniem ir jāmācās tas, kāda ir skatuves kultūra.
Īpašs lūgums dejotāju vecākiem  - NEKAVĒJIET MĒĢINĀJUMUS UN KONCERTU 7. aprīlī.
Lūdzam ievērot pašiem un arī saviem bērniem mācīt uzvedības normas kultūras pasākumos. 
Nebļaut, nerunāt, neskraidīt pa skatuvi, nerunāt pa telefonu un izslēgt telefona skaņu!

Šādu pasākumu nedrīkst palaist garām!

Miķelis Banga
Aleksandrs Siliņš
Megija Vasiļonoka
Binnija Blūzmane
Karlīna Posse - Apsīte
Žanete Vitišina

Arta Dreimane
Kate Tulinska
Emīlija Rituma
Toms Artūrs Līcis

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Kā ikgadēja tradīcija BeBē 
ir slepeno draugu spēle. 
Parasti tā ilgst aptuveni 
mēnesi. Šajā spēlē piedalās 
viss BeBes kolektīvs. 
Nomināciju ballē atklājam 
viens otru un balsojam 
par labāko gada draugu!

2017. gada labākais draugs 
ir Signe Beāte Plāce!

BeBes balsis
fināls

7.aprīlis / plkst.11:00
Ķekavas Doles Tautas Nams

Rīgas iela 26, Ķekava

Aicinām atbalstīt mūsu dziedātājus -
finālistus un baudīt lielisku koncertu

ar BeBes mazajiem dejotājiem un
BeBes Vokālo Ansambi!!!

KONKURSU ATBALSTA
UN MAZOS DZIEDĀTĀJUS
APDĀVINĀS: MANS PONIJS

Iepriekšējā mēneša pasākumi



Februārī čakli iepazinām dažādas profesijas. Pētījām attēlus, lūkojām profesijas enciklopēdijā un 
grāmatās, stāstījām par savu vecāku profesijām, taču vislabāk zināšanas var nostiprināt praksē, 
tādēļ BeBēni devās kārtējā ekskursijā. Lūkojām iepazīt darbībā šoferus, celtniekus, pārdevējas, 
apsargu un policistu, pasta darbiniekus un maiznieku-konditoru. Mums visiem šis bija īsts 
piedzīvojums. Esam neizsakāmi priecīgi par līdzcilvēku atbalstu, pieklājību un pozitīvo attieksmi, 
tieši tāpēc BeBēni doties ārpus BeBes nebīstas.

Ar nepacietību gaidījām kārtējo tikšanos ar mūsu jau tik iemīļotajām tautiskajām māksliniecēm, 
šoreiz lūkojām koncertuzvedumu- Laimes Slotiņa. Mākslinieces bērnus gan izdancināja, gan 
nemanot lika pilnīgi visiem dziedāt līdzi, kā arī ļāva katram bērnam noglāstīt un paturēt atmiņā 
kāda tad ir sajūta pēc laimes slotiņas aptaustīšanas. Paldies māksliniecēm, BeBēni jūs ir ļoti 
iemīļojuši.

Februãris/marts
       Purvciema BeBénu grupã
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Februāris nav iedomājams bez īpašiem apskāvieniem, bučiņām un komplimentiem, jo katru gadu 
mazliet īpašāk kā ikdienā veltām uzmanību viens otram. BeBēni mīļoties un teikt labu vārdu otram 
prot! Arī šogad rīkojām Sirsniņballi visām grupām kopā un bijām viesmīlīgi, uzņemot visus 
ballētājus savā grupiņā. Klājām našķu galdu, ieslēdzām jautru mūziku un sarīkojām varenu modes 
skati. Liela jautrība un sirsnība valdīja BeBes grupā.

Šajā laikā ikviens BeBes bērns nodevās smaida 
radīšanā! Visi piedalījāmies ikgadējā labdarības 
akcijā "No sirsniņas sirsniņai", kuras mērķis šogad 
ir iepriecināt vecos ļaudis, liekot viņiem 
pasmaidīt. BeBēni izgatavoja tiešām smaidu 
radošas kartiņas un tām klāt pievienoja noderīgas, 
garšīgas un smaržīgas dāvaniņas. Sakām lielu, jo 
lielu paldies visiem vecākiem, kuri atbalstīja šo 
akciju, jūs noteikti liksiet kādam pasmaidīt!
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Februārī mums ļāva izbaudīt kārtīgus ziemas laikapstākļus ar bargu salu un sniegu. Bet labi, ka Bebē 

mūs sildīja labās sirsniņas darbi. Ar lielu mīlestību, rūpību un pacietību mēs gatavojām sveicienu 

kartītes, kā mēs grupā mīļi teicām, citiem opīšiem un omītēm, kuri dzīvo veco ļaužu pansionātā. Liels 

paldies mūsu grupas Bebukiem un viņu vecākiem par atsaucību paciņu sarūpēšanā veco ļaužu 

pansionāta iemītniekiem.

Labās sirsniņas nedēļu noslēdzām ar grandiozu modes skati kurā piedalījās visu četru grupu bērni. 

Februārī ļoti daudz eksperimentējām ar ūdeni un salu. Pētījām, kāpēc ūdens sasalst, kāds tas paliek, kā 

ūdens sasalstot ieņem trauka formu. Bebukos pat izmēģinājām, kā ir krāsot ar ledus gabaliņiem. 

Februāri noslēdzām ar ļoti interesantu dažādiem eksperimentiem un aktivitātēm piepildītu nedēļu, 

pētot dažādus materiālus un skaņas. Bebuki atklāja, kā ir staigāt ar burbuļplēves zābaciņiem, atstājot 

aiz sevis krāsainu pēdu nospiedumus.

Februãris/marts
       Purvciema BeBuku grupã
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Februāris ir paskrējis aši, jo aši. Purvciema Bēbīši gada īsākajā mēnesī ir bijuši ļoti darbīgi. Gaidot 

Sirsniņdienu, nedēļas garumā esam mīļojušies un darījuši labus darbus. J Kopīgi gādājām dāvanas un 

apsveikumus pansionāta iedzīvotājiem. Mīļuma pilno nedēļu kopā ar citiem Purvciema bērniem 

noslēdzām ar sirsniņballi, kur izrādījām savas skaistākās kleitas un spilgtākos tērpus modes skatē, lai 

pēc tam kārtīgi izdejotos disenītē. Februārī arī piedzīvojām aukstu ziemu, tādēļ daudz darbojāmies 

grupas telpās. Liela sajūsma Bēbīšiem bija, kad ar pirkstiem varēja zīmēt mannā. Tagad visi kopā 

gaidām, kādus jaunumus mums nesīs pavasaris.

Februãris/marts
       Purvciema BeBíšu grupã
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PROFESIJU DIENA
Teorētiskas sarunas par profesijām vienmēr ir interesantas, tomēr, interesantāk kā vienkārši runāt, ir 

praktiski iepazīt profesijas, “iemēģinot roku” darbā, ko veic profesiju pārstāvji. Šogad mums bija tas 

prieks mazliet tuvāk iepazīties ar friziera profesiju, ko mums paveikt palīdzēja Kates T. mammīte, kura 

ikdienā iepriecina savas klientes ar vizuālām pārvērtībām. Sarunā par to, ko tad īsti frizieris mācās, 

prot un dara, noskaidrojām, ka frizieris ne tikai veido skaistas frizūras, krāso un griež matus, bet arī… 

pieaudzē tos! Šīs ziņas pārsteigti un ieinteresēti bērni (jā, jā, meitenes un zēni!) sēdās “friziera krēslā” 

un ļāvās vizuālām pārvērtībām, tiekot pie skaistām, garām mākslīgo (no aļģēm darināto) matu bizēm 

un iespaidīgām copēm! Un, kamēr jaunas frizūras gribētāji tika pie kārotajām pārvērtībām, pārējie 

tikmēr apguva pirmās profesijas prasmes (bizīšu pīšanu un astīšu taisīšanu) un pielietoja tās praksē uz 

savu pirmo klienti – manekeni Anniņu! Liels paldies Kates T. mammītei, ka atrada laiku, lai pie mums 

paviesotos, “pavērtu priekškaru” profesijai FRIZIERIS un padarītu mūsu pirmdienu mazliet 

interesantāku kā ierasts!

IZRĀDE “LAIMAS SLOTIŅA”
Uzņemt viesos “RITUĀLI” meitenes vienmēr ir patīkami, jo zinām, ka meitenes būs ieradušās ciemos 

ar kādu idejiski, muzikāli un informatīvi interesantu izrādi, kuru noskatoties, aiznest sev līdzi kādu 

vērtīgu senču mantojumā atrodamu 

zinību. Šoreiz par to, kā ienest un 

nosargāt sevī, savā ģimenē un savās 

mājās Laimas dotu svētību ar latvju 

rakstu zīmes “laimas slotiņa” 

palīdzību. Patiess prieks redzēt, kā 

ar tik vienkāršiem paņēmieniem kā 

kokles spēle un mūzika, dziesma, 

kustība un vienkārša - bērniem 

saprotama valoda, meitenes parāda 

bērniem latvisko garu! Liels paldies 

“RITUĀLI” meitenēm, ka uztur 

“dzīvu” latvisko garu un iepazīstina 

ar to bērnus – nākotnes Latvijas 

patriotus, Latvijas vārda pasaulē nesējus, Tēvzemes un brīvības sargus!

Februãris/marts
       Purvciema BeBes grupã
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SIRSNIŅBALLE
Atskatoties uz šo sirsnīgo pasākumu prātā nāk fragments no Imanta Kalniņa dziesmas - “Vai tu viņu 

šorīt samīļoji, mīļo brālīt?” Jā! Šajā dienā visi Bebes lielie un mazie brālīši un māsiņas viens otru ne tikai 

stipri jo stipri samīļoja, bet arī mīļi tvēra pie rokas un devās atrādīt  savus skaistos balles tērpus modes 

skatē un ar platu smaidu sejā nodevās jautrām rotaļām un atraktīvām dejām disenītē pēc tās. Īsta 

sirsnības manifestācija tās labākajā izpausmē! Smaidi, prieks un sirsnība ģimeniskā kopā būšanā – tā 

mīlestības svētkus svinēja Bebē! Un kā šos svētkus aizvadīji Tu?

 

LABDARĪBAS AKCIJA “ES DALOS AR SAVU SMAIDU!”
Rainis reiz teicis: “Gūt var ņemot, gūt var dodot, dotos gūtais neatņemams!” Vārdi, kas sevī ietver lielu 

mācību, kuru mācīt bērniem nekad nav par ātru. Tieši tāpēc mūsu bērnudārzs, katru gadu atrod un 

atbalsta, kādu vērtīgu labdarības akciju. Šogad mūsu bērnudārzs atbalstīja akciju, kas sniedz palīdzību 

vienai no mūsu sabiedrības neaizsargātākajām grupām – vecajiem ļaudīm, kas savas vecumdienas 

pavada pansionātos (nereti tur aizmirsti, atstāti vieni - vientuļi). Bebes akcijas ietvaros paši savām 

mazajām, čaklajām rociņām izgatavoja vecajiem opīšiem un omītēm (kā mēs, bebes, mīļi dēvējam 

vecos ļaudis) kartiņas, kas atgādina, ka laime sākas ar ko tik mazu kā smaids, kā arī sarūpēja dāvanu 

paciņas ar opīšiem un omītēm nepieciešamu un vienkārši viņus iepriecinošu saturu. Liels un 

neizsakāmi silts paldies visiem, kas atbalstīja šo labdarības akciju! Augam un novecojam kopā sirsnīgi! 

Dots devējam nudien atdodas!
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Februãris/marts
    Ziepniekkalna BeBes grupã

Disko ballīte - apģērbu nedēļas ietvaros mums norisinājās disko ballīte un modes skate, bērni bija 
iejutušies disko stilā. Mūsu bērniem ļoti patīk ballītes, skaļa mūzika un kārtīga izdejošanās, un 
disko ritmi tam bija kā reiz piemēroti. Modes skatē bērni izrādīja savus krāsainos tērpus un par to 
saņēma arī garšīgas medaļas. Paldies vecākiem par radošo pieeju apģērbu gatavošanā.

Izrāde par Laimas slotiņu. Izrādē bērniem bija iespēja mazliet iegūt no latviešu folkloras, iepazīties 
ar laimas zīmi un tās nozīmi. Izrāde bija interesanta, jo bērni varēja tajā piedalīties, tika aicināti 
zīmēt uz tāfeles, iet rotaļās, dziedāt un dejot līdzi aktieriem, iejūtoties izrādes sižetā.

Paldies liels visiem mūsu vecākiem un bērniem, kuri piedalījās Labās sir
sniņas 

akcijā un ziedoja dažādas dāvan
iņas veco ļaužu pansion

āta iedzīvotājiem.

Smaids rada smaidu!

TOP CENTĪGĀKAIS
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Februãris/marts
    Ziepniekkalna BeBénu grupã

Februāris mums bija mīlestības un labestības pilns! Bebuki veidoja sirsniņas, kuras pēc tam tika 
nogādātas pensionāriem aprūpes centros kopā ar vecāku sagatavotajām dāvaniņām. 
Valentīndienā ar smaidu un prieku mēs veidojām katrs savas sirsniņu krelles. Tika rīkota arī modes 
skate, kur nu katrs varēja parādīt savu iemīļotāko tērpu!
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Cik gan mīlīgi mēs spējam būt viens pret otru, un, ja vēl ir “mīļuma mēnesis”, tad mīļums ir 
trīskārtējs! 
Vienos priekos un līksmībā izdancojāmies mīļuma dienas ballītē, cieši, cieši izmīļojāmies un saldi 
sabučojāmies 

Tikpat koši sevi parādījām apģērbu nedēļas ietvaros organizētajā modes skatītē, kur Bebes 
demonstrēja savu mīļāko apģērbu! Drosmīgākie sevi parādīja uz “mēles”! Cik mums labi sanāk! 

16.februārī pie mums viesojās izrādīte “Laimes slotiņa”, bērniem bija brīnišķīga iespēja iejusties 
aktieru lomā un līdzdarboties - he-he, cik tas bija jautri! 

Un protams, protams, neiztikt bez Bebes balsīm ! Šogad Bebes grupu pārstāvēja Miķelis, 
Aleksandrs, Megija! Un visi trīs tika izvirzīti uz finālu! Mēs esam forši un muzikāli.

Februãris/marts
        Pãrdaugavas BeBes grupã
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Februãris/marts
        Pãrdaugavas BeBénu grupã

Februārī visus Bebēnus iepriecināja latviska, skanīga, muzikāla pasaku izrāde “Laimas slotiņa” ar 
piedzīvojumiem, ar līdzdarbošanos, ar tradicionālās kokles pavadījumu, ar brīnuma sajūtu stāsta 
noslēgumā. 

Profesijas nedēļas ietvaros Trijādības Bebē ciemojās Rīgas pašvaldības policija un viņu palīgs - suns 
talismans Rotto. Bērniem ļoti izglītojoši un izklaidējoši tika stāstīts par ceļu satiksmes 
noteikumiem. 
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Februāris ir bijis ļoti darbīgs un sirsnīgām emocijām pildīts. Esam mācījušies vēl mīļāk izturēties 
viens pret otru, uzklausīt, veidot jaukas dāvaniņas mīļajiem vecākiem un pansionāta iemītniekiem, 
izrādījuši skaistākos apģērbus modes skatē, kā arī klausījušies skanīgas jo skanīgas bebēnu 
balstiņas Bebes balss pusfinālā.
Neizsakāmi pateicamies vecākiem par dāvaniņām pansionāta iemītniekiem, jo katrs labais darbiņš 
vairo arvien vairāk labo.

Februãris/marts
        Pãrdaugavas BeBuku grupã
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"Es dalos ar savu smaidu,

visa pasaule smaida, pasmaidi arī Tu!"

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
Audzinātāja jautā Uldim: “Uldi, kas ir šī par 

mašīnu?'' 
Uldis atbild: ''Tas tak bambonsīno!”

( lambordžīnī)

Purvciems BeBīšu grupiņa
Pēc Gustava var regulēt pulksteni, jo ik 
vakaru 17.30, kad pakaļ nāk mamma, 

Gustavs ir sagādājis "pārsteigumu"

Aleksandrs Adams Siliņš.
Pats taisnīgākais un atbildīgākais 
dežurants! Vienmēr pārbauda, vai 

tiešām visi, visi nomazgā rokas pirms 
ēdienreizēm.

 Lote Tralmaka- rūpīga bez gala un ar lielu 
pacietību ikvienā darbiņā.

Evelīna

Pārdaugavas
  BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

Roberts Sarbantovičs Agnese, KarolīnaGrēta - palīgs gan audzinātājai, gan 
auklītei. Kā arī ļoti čakla nodarbībās.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Ziepniekkalns
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

“Cītīgākais BeBē gājējs” – Gabriels J.
“Auklītes labā rociņa” – So�ja C., Leila

“Visu varu, visu protu” – So�ja P., 
Gabriels T.

“Mazs cinītis gāž lielu vezumu” – Elīna

  Aleksandrs Brovkins - braši nāk uz 
dārziņu un aktīvi iesaistās nodarbībās

Dominiks

Purvciems BeBes
 grupiņa

Purvciems
BeBuku grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

MĒNEŠA JOKI
Pārdaugavas BeBes grupa

Gustavs- man patīk pilnmēness, jo tas 
izskatās pēc milzīgas siera bumbas!

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Lote pienāk pie auklītes un saka: ''Šitais 
Keita sēž manā putnā'' (krēsliņš ar putna 

nozīmīti)

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
Matīss ēdot brokastu galetes: “Šitās izskatās 

pēc cepenes lāpstas” 

Ziepniekkalns BeBes grupa
Ieva saka: "Audzinātāj,  man viens bērns iemeta 

ar to brūno malku (mulču)!“

Madara Š. saka auklītei Agitai: "Tavs vārds ir 
pielīdzināms žagatai, Agitas vārds ir kā žagata."

Purvciems BeBēnu grupiņa
Alekss: "Kad izaugšu liels es kļūšu par tēti, 
vienīgi tad man šī "maika" vairs nederēs!"

Purvciems BeBuku grupiņa
Dominiks stāsta par brīvdienu izbraucienu ar 
auto. Audzinātāja jautā: ''Tētis arī brauca?''

Dominiks: ''Nē, Tētis stūrēja!''

Asnāte no rīta ieskrien grupā un visiem 
priecīgi paziņo: ''No rītiem mēs visi esam 

bananas!''

Purvciems BeBes grupiņa
Kate T. dzied un Sintija grib viņu palabot, uz 
ko Kate T. sašutusi izsaucas: “Tur nav TĀDU 

vārdu, es SAVU dziesmu dziedu!”

Edvards sauc Gabrielu: “GRABRIEEEL!”

Kate T. zīmē. So�ja P. jautā: “Ko Tu zīmē?” 
Kate T. atbild: “Tie ir MUĻČI!” So�ja P. 

pārjautā: “Kas TIE tādi?” Kate T. atbild: “Nu  
TIE (domāts mulča), kas mums vasarā uz 

zemes!”

TOP CENTĪGĀKAIS
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Tuvojas viens no gada svarīgākajiem pasākumiem! 7. aprīlī uz skatuves kāps 
ne tikai mūsu mazie dziedātāji, bet arī dejotāji! Un kura feja šos dejotājus 
sagatavos priekšnesumam? Kur feja ik dienas seko mazo dejotāju izaugsmei 
un attīstībai? Kura feja veido mazo dejotāju plastiku, soli un gaitu? Viņa ir 
mūsu deju skolotāja Silga!!!
Mums tas ir liels brīnums un neizskaidrojama mistika, kā Silga spēj izsekot 
katram bebēnam uz skatuves un kā no daudz aktīviem bērniem spēj izveidot 
deju apli!
Ko par to saka Silga?
1.Cik ilgi strādā BeBē?
BeBē strādāju piecus gadus. 
2. Izglītība?
Esmu ieguvusi bakalaura grādu studiju programmā "Deju un ritmikas skolotājs" un maģistra grādu studiju 
programmā "Dejas pedagoģija".
3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
Tieši BeBei man ir jāpasakās par iespēju un uzticību - BeBe bija viena no pirmajām darba vietām, kad sāku strādāt 
savā profesijā, tāpēc jāsaka lielais PALDIES par iespēju izvērtēt vai tas, ko mācāmies augstskolas solā teorētiski, 
tiešām ir attiecināms arī uz praktisko darbu realitātē. Pateicoties BeBei esmu augusi profesionāli. 
4. Kas Tev patīk savā darbā?
Savā darbā man patīk tas, ka ir nemitīga kustība un radošums. 
5. Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?
Visgrūtākais pārbaudījums nereti ir atcerēties kā tad tas bija "būt bērnam" un ieraudzīt lietas viņu acīm un kā 
visbiežāk atklājas - nevajag neko sarežģīt. Vajag tā vienkārši. Bērni atgādina un no jauna māca vienkāršību.
6. Tavi īpašie talanti?
Negribētu neko no tā, ko daru, saukt par īpašu talantu, jo pie visa, kas šobrīd piepilda manu ikdienu, esmu nemitīgi 
strādājusi un to attīstījusi. Bet var jau būt, ka vēl savu īpašo talantu vēl nemaz neesmu atklājusi.
7. Mīļākais bērnu vecums?
Nav tāda konkrēta mīļākā bērna vecuma. Katrs bērna vecuma posms ir aizraujošs un pārsteidzošs - Tu bērnu mīli 
gan tad, kad viņš tikko sāk rāpot, gan tad, kad uz katru Tavu pateikto vārdu rodas neskaitāmi jautājumi ar "kāpēc" 
un arī tad, kad viņš lūdz Tavu palīdzību matemātikas mājas darba pildīšanā.  
8.Pastāsti par savu ģimeni?
Esmu meita, māsa, "trīskārša" tante un "divkārša" krustmāte. Man ir fantastiska mamma, māsa un brālis. Mazie 
ķipari no māsas un brāļa ģimenēm ir brīnišķīgi enerģijas kamoli, kuri Tev neļauj atslābt, nemitīgi rosina iztēloties, 
pētīt un uztvert visu tieši tā, kā tas ir, nemeklējot zemtekstus.
9. Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Uz mani lielā mērā, šķiet, attiecināms teiciens: "Tad, kad Tavs hobijs kļūs par Tavu darbu, Tev nekad vairs nebūs 
jāstrādā!" Jo mans hobijs ir arī mans darbs.  Es dejoju tautas dejas un pilnveidoju sevi klasiskajā dejā. Brīvajā laikā 
man patīk aktīvi pavadīt laiku ar ģimeni vai tieši pretēji - ielīst gultā un skatīties seriālus.
10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Gribu sasniegt to brīdi, kad, atskatoties atpakaļ, varēšu teikt - jā, paveicu visu, ko varēju paveikt un neko 
nenožēloju. 
11. Tavs vēl nepiepildītais sapnis?
Neesmu no tiem cilvēkiem, kuri sapņo par lietām, notikumiem. Ja es patiešām kaut ko vēlos, tad es par to 
nesapņoju, bet mērķtiecīgi strādāju, lai šīs lietas iegūtu vai radu notikumus. 

Paldies Silgai, ka viņa ir tik uzticama mums, BeBei!
Un novēlam tā arī turpināt -mērķtiecīgi iet uz priekšu!
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Pirmajām pavasara putnu dziesmām pievienojamies arī mēs!
BeBes Balss pusfināli ir veiksmīgi aizvadīti, bet jau gatavojamies lielajam finālam. Gatavojas ne 
tikai solisti, bet arī mūsu ansamblīša dziedātāji un dejotāji! Šis ir koncerts, kur sanākam visi kopā, 
lai baudītu svētkus, lai parādītu,  ko esam apguvuši šajā neilgajā laika posmā. Lielā skatuve dara 
brīnumus, esam saprotoši pret mazajiem māksliniekiem!
Lūdzam, sekot līdzi informācijai e-pastos, kā arī gaidām atbildes par dalību pasākumā! 

Uzmundrinoši vārdi no dejošanas skolotājas Silgas:

Šis mēnesis tautas dejās tiek pavadīts īpaši pacilātā garastāvoklī - tā vien kājiņas un rociņas dancot 
grib. Un kā nu nē, ja jau pavisam drīz dejotāji dejos uz lielās skatuves, lai iepriecinātu ģimeni un 
atbalstītu lielos, mazos "Bebes balsis" finālistus. Esam sagatavojuši priekšnesumus, cītīgi 
gatavojušies šim pasākumam, tagad vien turam īkšķus, lai visi deju partneri veseļotos vai no jauna 
nesaslimtu, jo ar draudziņu pie kā pieturēties, drošāk uz skatuves.

Sveiks, PAVASARI!
Ziņas no Talantu Skolas
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Talantu skolas decembra centígãkie:

Ieriķu ielā:
Ralfs Šumahers

Trijādības ielā:
Daniela Šerbana

Ieriķu ielā:
Sofija Gabriela Pope
Trijādības ielā:
Kaspars Miltiņš
Zaļenieku ielā:
Madara Peize

Ieriķu ielā:
Emīlija Leišavniece
Trijādības ielā:
Lūkass Laizāns
Zaļenieku ielā:
Amēlija Krievkalne

Ieriķu ielā:
Asnāte Zajaca
Trijādības ielā:
Linetta Šaroka un Raimonds Ūsāns
Zaļenieku ielā:
Ieva Sarbantoviča

Ieriķu ielā:
Rodrigo Uskriņš
Trijādības ielā:
Gustavs Batarags un
Linetta Šaroka
Zaļenieku ielā:
Madara Peize

Logoritmikā: 
Ieriķu ielā:
Arianna Ļevčenkova
Trijādības ielā:
Linetta Šaroka
Toms Artūrs Līcis
Zaļenieku ielā:
Madara Peize

Zaļinieku ielas BēBīšu
skoliņas uzslavas saņem:
Markuss ar mammīti 
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā 
mēnesī saņem:
Dāvids ar mammīti
Trijādības  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas 
šajā mēnesī saņem:
Valters ar mammīti 

Ziņas no Talantu Skolas
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