
Novembris Latvijā ir svētku laiks! Un tas patiesi priecē, ka 
caur miglu, caur skarbu vēju un lietu plīvo 
sarkanbaltsarkanais karogs! Paldies Tev, Latvija, ka dod 
svētku sajūtu novembrī! Un es patiesi aicinu, lai katrs 
18.novembri uztvertu kā svētkus, kā prieku un līksmību, jo 
pat nezinu, kāpēc tik daudzi Latvijas svētkus svin kā sēras. 
Latvijai 100!!!! Tad godināsim uz visiem 100% svētkus mūsu 
zemītei.

Saistībā ar 100 gadu jubileju valstij sapratu, cik maz mani 
bērni zina par Latviju, Latvijas vēsturi un kultūru! Kopīgi ar 
bērniem pildījām skolā uzdoto sociālo zinību mājas darbu! 
Biju pārsteigta, ka no visiem uzdotajiem jautājumiem bērni 
var atbildēt tikai uz pieciem. Tāpēc, pēc pašas pieredzes, 
aicinu Jūs, vecāki, atrast 1 h laiku darba dienu vakarā vai 
brīvdienās, lai izrunātu būtiskākos vēstures faktus par mūsu 
zemīti, pieminētu Latvijas varoņus un varoņdarbus un 
apskatītu kultūras objektus!

Novēlu visiem skaistus Latvijas 100gades svētkus! Lai katrs 
ar lepnumu sauc sevi par latvieti, lai katrs ar lepnumu dzied 
Latvijas himnu!

BeBes mamma Rita Stikāne

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv
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Sveiki vēlajā rudenī!
Šogad rudens ir īpaši labvēlīgs mums un 
ļauj ilgi baudīt siltu laiku, pastaigas un 
rotaļas laukumiņos. Par to liels prieks, ka 
atvasara pie mums ieradusies un 
uzkavējas tik ilgi. Audzinātājas izmanto 
šo iespēju, lai dotos tuvākās un tālākās 
pastaigu ekskursijās. 

Prieks liels par Purvciema Bebēniem, kas 
devās pārgājienā uz Grīziņkalnu un arī 
ekskursijā uz Rīgas Zoodārzu, spītējot 
laika apstākļiem šajā dienā. Un viss izdevās lieliski. Prieks, ka 
Purvciema BeBes devās uz Latvijas Mākslas muzeju pirmsskolai paredzēto izstādi, kas bija 
ļoti interesanta un izzinoša. Ziepniekkalna BeBes devās izmēģināt tuvākā parka rotaļu 
laukumiņus. Savukārt, Pārdaugavas BeBēni devās izpētīt Uzvaras parku. 

Pirmajā oktobra nedēļā bērni tika iepazīstināti ar tēmu lapkritis. Laiks aiz loga bija 
fantastisks, tādēļ bērni varēja šo tēmu apgūt dabā. Tika vērtas lapu krelles, veidotas lapu 
rozes un laukumiņā strādāts ar grābekli, lai palīdzētu sētniecei tikt galā ar visām 
nobirušajām lapām. Un cik tas ir jautri! Bērniem lapkritis sagādā tikpat lielu prieku kā 
pirmais sniegs. Bērni šajā nedēļā apguva dažādus koku nosaukumus, mācījās atpazīt koku 
lapas, gleznoja rudens ainavas un veidoja no plastilīna darbiņus. 

12.novembris
Liene Purviņa pedagogs Ziepniekkalns

17.decembris
aizvietotāja auklīte Baiba

25.decembris
pedagogs Purvciemā un Burtu Skolas skolotāja Laura Strēle

Jubilāri novembrī (beigas)  un decembrī
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Pētīt krītošās lapas, iekrist lapu čupā vai no tām veidot košu mandalu uz zemes. Tik jautri 
un radoši! Mums jāmācās no bērniem un jādara tāpat! 
Nākošā nedēļas tēma ļāva turpināt priecāties par rudeni un tā dāvātajām dabas veltēm. 
Dažādi materiāli un skaņas. Kastaņi, zīles.. Tēma ļāva audzinātājām īstenot dažādas 
interesantas un taustei patīkamas nodarbes.

Ļoti mīļa tēma bērniem bija nākošajā nedēļā - transports un satiksme. Bērniem katru gadu 
šī tēma ļoti patīk, jo var spēlēt dažādas spēles, lomu spēles un nodarbībās veidot 
luksoforus. Tēmas ietvaros, protams, bērni tiek iepazīstināti ar drošības jautājumiem un 
noteikumiem. Bērni apguva un šķiroja gaisa, sauszemes un ūdens transportu. Un cik daudzi 
bērni sapņo par braucienu tramvajā vai trolejbusā. Varbūt ir vērts kādu dienu noorganizēt 
savam bērnam šo piedzīvojumu?! 

Tā “braucot” ar dažādiem transportiem aizbraucām ciemos pie savvaļas zvēriem. Oj, cik 
viņu ir daudz! Savvaļas dzīvnieki Latvijā, eksotiskie un citi. Jāmācās visus atpazīt un 
nosaukt! Pat “skolnieki” vēl visus nevar atcerēties. Visa nedēļa paiet, cītīgi apgūstot 
dzīvniekus un to “valodu”. Radošajos darbiņos tapa žirafes, hameleoni, pāvi un citi zvēri. 
Lielākie bērni šajā nedēļā sāka pildīt darba burtnīcas, lai sagatavotos skolai un uz to dotos 
zinoši. Audzinātājas strādā ar katru “skolnieku” atsevišķi gan pie matemātikas, gan 
valodas, gan lasīšanas uzdevumiem. Ja būs kāda joma, kurā bērniņam neveiksies, 
audzinātājas noteikti informēs arī Jūs, vecākus, pie kā būtu mājās jāpiestrādā.

Oktobri noslēdzām ar tēmu “Kas dzīvo lauku sētā?“. Bērni turpināja iepazīt dažādo 
dzīvnieku pasauli un uzzināt tik daudz dažādu lietu par dzīvniekiem, viņu dzīvēm un 
ģimenēm. Bērniem dzīvnieku tēmas parasti ir ļoti mīļas, jo var iejusties dažādos tēlos, 
atdarināt skaņas un kustības. Jo pirmsskolā bērni visu daudz labāk uztver caur spēli, caur 
rotaļu. Un atdarinot, izspējot teātri un rotaļājoties ar dzīvnieku figūriņām, ātri tiek apgūti 
dzīvnieku nosaukumi, to mājvietas un ēšanas paradumi. 

Šajā nedēļā arī aizsākām mūsu ikgadējo atklāto nodarbību apli. Kā pirmā savu atklāto 
nodarbību rādīja Pārdaugavas audzinātāja Svetlana. Tā bija audzinātājas pirmā atklātā 
nodarbība un Svetlana parādīja sevi kā ļoti spēcīgu, zinošu audzinātāju, kura spēj bērniem 
interesantā veidā vadīt rotaļnodarbību! Nodarbības tēma bija mājdzīvnieki. Audzinātāja 
bērnus iepazīstināja ar mājdzīvniekiem un to ģimenēm, drošības noteikumiem saskarsmē 
ar dzīvniekiem. Tika minēta krustvārdu mīkla, lasīta pasaka, pēc kuras bērniem bija jāatbild 
uz jautājumiem par dzirdēto. Tika iesaistīts arī kustību dzejolis. Nodarbības pirmā daļa bija 
ļoti bagātīga un zināšanas bērniem tika attīstītas dažādos rotaļnodarbības veidos. 
Nobeigumā sekoja praktisks darbiņš aplicēšanā, kur bērni attīstīja prasmes griezt, līmēt, 
rakstīt un strādāt rūpīgi un pacietīgi. Paldies, Svetlana, par ļoti veiksmīgu un lielisku 
sākumu!

Un pavisam jautri mēs aizvadījām oktobri, svinot Helovīnu dienu! Daudz nepieskaroties šīs 
dienas tradīcijām, bet vienkārši pavadot šo dienu mazliet spocīgi, noslēpumaini. Bērniem 
pārģērbšanās un jokošanās tik ļoti patīk, ka šī diena ir tik ļoti piemērota, lai mēs to tomēr 
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MĀCĪBU TĒMAS UN PLĀNOTIE PASĀKUMI NOVEMBRĪ!

5. – 9.
NOVEMBRIS

Kas dzīvo lauku sētā? Mājputni.
Mārtiņdienas tradīcijas.

Drošības nedēļa
(nestandarta situācijās)
Mārtiņdienas tirdziņš

13.11. I.Paura koncerts
“Svētkus gaidot” Latvijas
dzimšanas dienas atzīmēšana.

12. - 16.. 
NOVEMBRIS

Mājas. Pie mums Latvijā

20. – 23. 
NOVEMBRIS

Mājas. Pie mums Latvijā
(mazajās grupās: kas dzīvo
mežā?)

26. – 30. 
NOVEMBRIS

Kas dzīvo mežā?

izvēlētos Bebē atzīmēt. Bērni tik ļoti priecīgi un sajūsmināti dodas uz bērnudārzu, ka 
tādēļ vien mūsu audzinātājas iepriekšējā vakarā līdz pat 21.00, rotā bērnudārza telpas. 
Reizi gadā bērns var uzvilkt raganiņas vai pirāta masku un nejusties tādēļ slikti. Jo kā jau 
iepriekš minēju, bērniem tik ļoti patīk pārģērbties, sajusties kā kādam citam. Helovīna 
diena ļauj bērniem šo iespēju - pajokoties un iejusties atkal kādā citā lomā. 

Bet, protams, jau nākamā mēnesī pavisam nopietni un jautri svinēsim arī mūsu Latvijas 
tradicionālos svētkus un atzīmēsim lielo Latvijas dzimšanas dienu! Novembri pavadīsim 
patriotiskās sajūtās! Lai Jums skaists novembris kā mūsu mīļā Latvija!

Metodiķes ziņas
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Oktobris
    Purvciema BeBes grupã

Oktobris ir mēnesis, kad rudens izvelk savas mākslinieka otas un iekrāso mežus un 
parkus. Katrs lapu koks tiek pie krāsaina mēteļa. Atsteidzoties rudens vējiem, krāsainais 
mētelis kļūs arvien plānāks, līdz tikai dažas lapas pēdējiem spēkiem turas pie koka 
zariem.

BeBes bērni un vecāki vēl oktobra sākumā priecājās par pašu veidotajām un kopīgā 
kompozīcijā izliktajām rudens rotām Latvijai. Bet audzinātājas un auklīti priecēja Bebes 
grupas bērnu vecāku aktīvā iesaistīšanās un līdzdarbošanās Bebes ikdienas dzīvē un 
pasākumos. 

Kad apskatīta rudens māksla, tad pienācis laiks iepazīt arī Latvijas Nacionālo mākslas 
muzeju. Šim pasākumam BeBes gatavojās nopietni. Kopīgi izrunājot, kas par „zvēru” ir 
muzejs, ko rāda mākslas muzejā. Lai kopīgi ar sabiedrisko transportu varētu doties uz 
muzeju, nācās atkārtot par drošību uz ielas, kādi ir transporta veidi un sabiedriskā 
transporta līdzekļi. Apņēmības pilni un bruņojušies ar pētnieka garu, BeBes 18. oktobrī 
apmeklēja LNMM izstādi bērniem „Kurš kuram draugs?”.
Kopīgās pastaigas laikā cauri Esplanādei bērni ar interesi vēroja pieminekļus, ēkas, pat 
palaimējās redzēt divstāvīgu autobusu. Mākslinieks rudens arī bija godam pastrādājis, 
sagatavojot krāsainu rudens fonu.

Bebes pārsteidza muzeja lielā ēka, kuras durvis atvērt nebija bērnu spēkos. Muzejā 
esošajā liftā varēja satilpt visi Bebes bērni un pavadītāji. Kad lifta durvis atvērās, tad 
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,

bērnus pārsteidza baltā ekspozīcijas zāle ar stikla grīdu, caur kuru varēja redzēt 
apakšējā stāvā esošos mākslas darbus un apmeklētājus. BeBes interesējošajā izstāde 
bija veltīta dzīvnieku attēlojumam mākslā. Katrs bērns tagad zina, kas ir skulptūra, kas 
– glezna.

Bebes bija sajūsmināti par iespēju paglaudīt skulptūrās attēlotos dzīvniekus, jo 
gleznas jau jāskatās tikai ar acīm. Kā saldais ēdiens bija dzīvnieku locīšana no papīra 
un dažādas spēles un grāmatas blakus telpās. Atgriežoties atpakaļ bērnu dārzā, Bebes 
bija iespaidu pilni un atzina par labu esam pusdienas diendusas maiņu pret mākslas 
muzeja apmeklējumu.

Mēneša beigās BeBes iepriecināja teātra izrāde „Nezinītis un Zinīte”. Caur dziesmām 
un jautriem jokiem Nezinīša draugi palīdzēja viņam saprast, ka, rūpējoties par savām 
lietām, tīrību un kārtību, ir vieglāk dzīvot. 
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Oktobris 
  Purvciema BeBénu grupã
Oktobra mēnesis Purvciema BeBē ienāca rudens krāsu rotās mūsu Latvijai, kas 
priecēja bērnus, vecākus, pedagogus, auklītes un arī daudzus garāmgājējus. 

Oktobra pirmajā nedēļā bērni iepazina rudens norises dabā. Kad lapas sāk krāsoties 
un birt no koku zariem, tad atnācis ir rudens vīrs, ko vārdā lapkritis sauc. Tā nu 
BeBēni, sagaidījuši košās lapas, devās pārgājienā uz Grīziņkalnu, lai izpētītu rudens 
pieskārienus parkā. 12. oktobra saulainajā rītā pārgājienu pieredzes bagātie BeBēni 
dalījās savās prasmēs ar mazākajiem BeBukiem. Kopīgs ceļš ir jautrāks, drošāks un arī 
atbildības pilns, jo mazākie taču mācās no lielākajiem. Saules pielijušais un rudens 
zeltā tērpies Grīziņkalns nepievīla rudens pētniekus. Tika izmēģināts lapu lietus, lapu 
kaujas, mazās rociņas veikli kustējās, verot lapu virtenes. Atgriežoties bērnu dārzā, 
rudens zelts bija tā piepildījis BeBēnus, ka likās tie mirdz no sajūsmas.

Kad lapkritis ir iepazīts, tad priekšā ir jauni izaicinājumi pasaules izzināšanai. Nedēļā, 
kad BeBē bērni iepazinās ar savvaļas dzīvniekiem, BeBēni tos iepazina ne tikai 
grāmatās, attēlos un stāstos, bet arī gāja tos skatīt savām acīm Rīgas Zooloģiskajā 
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dārzā. Bērnu atzinību 
izpelnījās zebras, ķenguri, 
mērkaķi, bet īpašā cieņā bija 
žirafes. Ne jau visiem ir 
divstāvīgs miteklis, kura 
saimnieces vienlaicīgi ir gan 
pirmajā stāvā, gan otrajā. 
Tropu mājā bērnus 
sajūsmināja krokodili, čūskas, 
dažādi abinieki un kukaiņi. 
BeBēni atzina, ka redzēt 
savām acīm savvaļas 
dzīvniekus ir pavisam citādāk, 
nekā skatīt tos attēlos.

BeBēni sūta lielu paldies Melisas vecākiem par dāvanu – daudziem banāniem. Ja nu 
ienākušās saldās izejvielas, tad ir īstais brīdis gatavot banānu – cepumu kūku. Elīnas 
un Lauras virsvadībā tika gatavots šis našķis, un tad tas kopīgi arī notiesāts. 
Krāšņu notikumu pilno mēnesi 31. oktobrī noslēdza izrāde „Nezinītis un Zinīte”. 
Jautrajā izrādē par nebēdni Nezinīti bērni varēja vērot, kā Zinīte māca savu draugu 
rūpēties par savām lietām, kārtību un tīrību.
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Oktobris 
  Purvciema BeBuku grupã

Oktobrī steidzām izmantot skaisto rudeni, dodoties košās pastaigās. Pirmais lielais un 
tālākais piedzīvojums bija brauciens uz Grīziņkalnu. Laikapstākļi mūs lutināja ar siltu 
saulīti un rudens ar koši dzeltenām lapām. Arī brauciens ar trolejbusu bija interesants 
un kādam no Bebukiem tas bija pat pirmais brauciens ar sabiedrisko transportu. Prieks, 
ka pirmo braucienu pavadījām lieliskā kompānijā - kopā ar Bebēnu grupu. 
Oktobrī ļoti daudz un dažādi apguvām skaitīšanas prasmes. Skaitījām visu, ko redzam -  
kokus, mašīnas, autobusus pastaigās, zariņus, lapas, lāpstiņas smilšu kastē un visu 
iespējamo grupā. Par oktobra mīļāko skaitāmpantu ir kļuvis Raiņa dzejolis ''Visi 
desmit''. Īpašu vērību pievērsām izmaiņām dabā. Koku lapas ir brīnumainas un tikai 
rudenī spēj iekrāsoties visvisādās krāsās.
Turpinot Bebuku grupas tradīciju, arī oktobrī gaviļniekus sveicām ar jautru ballīti 
bumbiņbaseinā.
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Oktobra mēnesī Bēbīšu grupa sajuta rudens drēgnumu. Visi 
cīnījāmies ar iesnām un klepu, tādēļ dienas aizvadījām 
mazā pulciņā. Kopīgi iepazinām rudeni ar tā lapu 
krāšņumu, kā arī vēju un lietu; tas ļāva izspēlēties ar visām 
grupiņas rotaļlietām. Aktīvi sākam savas gaitas mūzikas 
nodarbībās un jau visu oktobri braši dodamies dziedāt uz 
zāli. Kopīgi svinam svētkus – šomēnes vienā dienā 
palaimējās ar diviem jubilāriem Marko un mūsu mīļo auklīti 
Inetu. 
Pie mums ciemojās arī izrāde ‘’Nezinītis un Zinīte’’, kuru 
dažs ar interesi, dažs ar bailēm vērojā kopā ar citiem 
bērniem. 
Mēnesi noslēdzām ar kārtīgu ballīti un jokojāmies Mošķu 
ballē, pildot dažādus uzdevumus un, pats galvenais, 
našķojoties ar kārumiem.

Oktobris 
  Purvciema BeBísu grupãˇ
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Oktobris
  Pãrdaugavas BeBuku grupã

Oktobris mūs šogad īpaši priecēja ar neierasti silto laiku, kad BeBuki varēja priecāties, 
spēlēties, vēl vairāk sadraudzēties un iepazīt dabu. Bet ko darīt, ja laukā ir auksti un līst 
lietus, bet tik ļoti gribas iziet ārā un iepazīt pasauli? Tad čaklie darba rūķi steidz palīgā, 
jādomā kreatīvi - lauki ienāk pilsētā jeb mini ZOO ienāk BeBuku grupiņas telpās. 
Oktobra pēdējās nedēļās temats bija dzīvnieki, kad bērni varēja iepazīt dzīvniekus un 
izveidot paši savu mini zooloģisko dārzu iekštelpās. Tas bērniem sagādāja lielos priekus, 
jo varēja gan iegūt jaunas zināšanas, gan parotaļāties. 
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Oktobris
  Pãrdaugavas BeBénu grupã

Baudot visu, ko rudens mums piedāvā bērni ar vecākiem čakli veidoja dažādas 
kompozīcijas no rudens veltēm! Bija gan mājas no kastaņiem un zīlēm, gan peles no 
ķirbjiem un daudz kas cits! Visu šo skaistumu varēja apskatīt kopīgi veidotā izstādē! Kur 
rudens veltes, tur lapas un koki, daudz interesantāk ir mācīties par tiem, ja tos ir iespēja 
apskatīt dzīvē, tāpēc Bebēni kopīgi devās savā pirmajā pastaigā un blakus esošo parku. 
Izskraidījāmies, priecājāmies par skaisto laiku un likām lietā zināšanas par ceļu 
satiksmes noteikumiem! Oktobri noslēdzām uz ļoti jautras, saldas, bet reizē bailīgas 
nots. Svinējām Helovīnus, tērpušies dažādos tēlos, spēlējot spēles un klausoties 
spociņu stāstus! Aktīvs, radošs un pozitīvs ir bijis mūsu oktobris!

Oktobris
  Pãrdaugavas BeBes grupã

Ja koku lapas sārtojas

Ja putni tālumā jau prom..

Ja debesis kļūst tumšas, un uz lietu 
kārtojas,

Klāt ir laiks, ko saucam mēs par 
rudeni!

Rudens ir pats košākais gada laiks, rudens 
iedvesmo, mūsos pamostas radošais 
potenciāls. Arī Pārdaugavas Bebes krāsaini 
sagaidīja lapkriti, izbaudot rudens krāsas 
gan nodarbībās, gan pastaigu laikā laukumā, kur čakli talkoja un grāba lapas.

Cik daudz var jauna gūt, ar dažādiem materiāliem un skaņām! Bebes klausījās un 
salīdzināja skaņas, pētīja visdažādākos materiālus, uzzināja, kur rodas, no kā tiek taisīti 
vai dabas radīti, kur izmanto u.c. Mazie pētnieki izmantoja dažādus materiālus arī 
matemātikas nodarbībā, jo saskaitīt var visu, kas taustāms, un valodas nodarbībā no 
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Iepriekšējā mēneša pasākumi



pupiņām un akmentiņiem var 
likt vārdus. 

Drošības nedēļa un transports. 
Šajā nedēļā varēja izpausties 
zēni, parādot savas zināšanas 
par visiem transporta veidiem. 
Bebes cītīgi mācījās - atkārtoja 
un guva jaunas zināšanas par 
drošības noteikumiem. 

Oktobra beidzamās nedēļas 
bija veltītas savvaļas dzīvnieku un mājdzīvnieku iepazīšanai. Grupā valdīja zoodārza 
un lauku sētas atmosfēra. Mazie gudrinieki ļoti labi orientējas dzīvnieku iedalījumā, 
prot pastāstīt ar ko atšķiras, kādus labumus dod. 

Tā pavisam nemanot, Helovīni ir kļuvuši 
Pārdaugavas BeBes par tradīciju. Ja vēl 
pirms dažiem gadiem tie tika atzīmēti ar 
simbolisku ķirbi, tad tagad pat 
iedomāties nevaram šo dienu bez 
baisiem tērpiem. Jo tieši Helovīnos 
mēs varam pārvērsties par raganām, 
spokiem, zirnekļiem un citiem 
mošķiem. Tāpat šī diena vairs nav 
iedomājama bez spocīgajam 
rotaļām, bez jokiem un bez 
saldumiem. Paldies vecākiem par 
lielu atsaucību, atbalstu, atzīmējot 
arī nelatviskus svētkus un par 
radošu pieeju gatavojot mošķu 
tērpus!

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Oktobris
  Ziepniekkalna BeBes grupã

Oktobri varētu dēvēt par gada spocīgāko mēnesi un arī BeBē to kārtīgi atzīmēja ar 
Helovīna ballīti. Vecāki kopā ar bērniem bija kārtīgi sagatavojušies ballītei un 
parūpējušies par tērpiem. Sākumā bērni piedalījās sportiskās aktivitātēs, ķerot raganu 
cepures, metot riņķus, bet pēc tam katrs varēja pārbaudīt savu precizitāti, metot 
bumbiņas “ķirbju mutītēs”. Un, protams, kā tad var būt ballīte bez kārtīgām dejām 
noslēgumā!
Mēnesi Bebē noslēdzām ar izrādi “Nezinītis un Zinīte”. Bērni visu izrādes laiku ar 
sajūsmu vēroja, kā Nezinītis no sliņķa kļūst par čaklīti. Un pēc izrādes skaļi aplaudējuši, 
devās aprunāties ar tēliem.

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Oktobris
  Ziepniekkalna BeBénu grupã

Helovīns—> arī mazākie BeBes bērni atzīmēja Helovīnus ar kārtīgu ballīti. Katrs 
ierodoties bija radoši piedomājis par savu tēlu un ar dzirkstelīti acīs vēroja pārējo 
grupas biedru tērpus. Un, protams, arī audzinātāja bija parūpējusies, lai pārsteigtu 
bērnus ar kādu gardumu un ar spokiem un zirnekļu tīkliem izdekorētu grupu.
Izrāde—> oktobra mēneša noslēgumā arī mazie bebēni bija gatavi savai pirmajai 
izrādes vērošanai, taču pēc pirmajām minūtēm tikai drosmīgākie bija ieņēmuši pirmo 
skatītāju rindu, bet tie, kam drosme bija mazāka, ātri vien ieņēma tuvākās sēdvietas pie 
audzinātājas. Taču pēc izrādes, vaicājot vai patika, visi vienbalsīgi atbildēja skaļu “JĀ!”.

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Evelīna G. - katru dienu piesakās būt par 
dežuranti, čakli palīdz auklītei, spiež zobu 

pastu bērniem uz zobu birstes, seko, lai 
visi būtu iztīrījuši zobiņus, skaita zvērestu 

pirms ēdamreizes. Aktīvi piedalās 
nodarbībās, nekad neatsaka, kad tiek 

aicināta palasīt grāmatu.

Jasmīna un Sāra nekad neatsaka palīdzīgu roku, 
kad grupiņā citi bērni ir izsvaidījuši vai nav 

salasījuši mantiņas, viņas vienmēr tās sakārto un 
noliek vajadzīgajā vietā.

Haralds - centīgākais ēdājs.

Par oktobra centīgāko varētu teikt tā - no mākoņiem nokritusi un kļuvusi par lielu un apzinīgu 
meiteni! Jā, tā ir mūsu Keita!  Ar patiesu prieku vērojam, kā Keita ar katru nodarbību cenšas 

arvien vairāk un cītīgāk! Bieži vien, pabeidzot savu darbiņu, nekautrējas iet palīgā kādam, kam tik 
raiti un labi nesanāk! Protams, jo viņa ir labs draugs un palīgs! Saģērbjoties pirmā, mierā nebūs, jo 
ir  tik daudz lietu, ko var padarīt, lai uzzinātu ko jaunu vai lai palīdzētu audzinātājai un auklītei! 
No Keitas vērīgās acs nav pasargāts neviens, ja esi iedomājies, ka grupa kļūs sakārtota ar burvju 
knipi, viņa zina, ka tas tā nenotiek, tāpēc rāda īsta čakluma paraugstundu un liek pie darba tos, 

kuri grib tikt sveikā cauri! Keita un progress iet roku rokā!

Pārdaugavas
  BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

 Roberts - parūpējas, lai būtu klusums un 
kārtība, kā arī, ja nepieciešams, atgādina 

pārējiem par noteikumiem.

Marko - arvien brašāk pavada dienas 
dārziņā

Skarleta - parūpējas ne tikai par savu mantu 
novākšanu, bet arī par pārējo grupas biedru 

mantām.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

Labākie palīgi ikdienas saimnieciskajos – 
Alise M., Gabriels T., Varvara, Simona, 

So�ja Gabriela.
Centīgākie rakstu darbos –.Asnāte, Eva, 

Simona, So�ja Gabriela, Keita.
Meistarīgākie rīta apļa vadītāji – Rodrigo, 

Leila, Keita.
Stefans 

Labākie palīgi ēdienreizēs un saimnieciskajos 
darbiņos – Olīvija, Lizete, Selesta, Edgars, 

Gabriels.
Visazartiskākie zinību apguvē – Alekss un Hugo.
Visizturīgākais cīņā pret vīrusu uzbrukumiem - 

Edgars.

Purvciems BeBes
grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBuku grupiņa

Pārdaugavas BeBes grupa
Nodarbībā par mājdzīvniekiem pedagogs 

jautāja: "Kā sauc cūkas vīru?" Kaspars 
pārliecinoši atbildēja: "Kālis"!

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Grupiņā no rīta kāda meitenīte raud. Ienāk 

grupā Haralds, kas ir pats jaunākais grupiņā, 
ierauga meitenīti, kas raud, saka un rāda uz viņu: 
“Bebis, bebis!” Bebji viņam ir visi tie, kas raud. 

Divas meitenes – Adelīna (runā latviski) un 
Viktorija (runā krieviski) nevar sadalīt mantiņu, 

abas no visas sirds skaļi viena uz otru kliedz – 
Viktorija: “Adai!” Adelīna: “Adai!” Strīds 

turpinās labu laiciņu, līdz brīdim, kamēr iejaucas 
skolotāja. Adai no krievu valodas nozīmē atdod.

Jauku vakaru!

Purvciems BeBēnu grupiņa
Tomass, ieraugot metodiķi Egiju, saka: „Ooo, Keitija 

Perija!”’

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
Joprojām topā mums ir problēmas, kas saistītas ar 

zeķubiksēm! 
Pēc pamošanās Keita izmisumā sēž, klusiņām 

kaut ko bubina! Audzinātāja jautā: "Keituci, kas 
ir?" Keita ievelk dziļu elpu un atbild: "Es 

nesaprotu, kā tās zeķubikses velku, velku, bet kā 
tas priekšējais dipsis ir aizmugurē tā ir!"

Purvciems BeBes grupiņa
Asnāte stāsta: „Man mājās dzīvo DIZARAUNS 

(dinazaurs), viņu sauc Leišavnieks!”

Asnāte ģērbjas uz dejām un komentē: „Šie ir mani 
PRECĒŠANĀS svārki!” 

Audzinātāja rīta aplī stāsta: „Šodien mēs 
aplicēsim papagaili!”

Gabriels J. pajautā: „Mēs APRECĒSIMIES?!’’

Purvciems Bebīšu grupiņa
Mēneša joks – Vasilisai dodoties ārā pastaigā, 

uznāk kreņķis. Tā nu vēlamies noskaidrot, par 
ko tad jālej asaras.
L : Vai tu gribi ēst?

V: Nē!
L: Tev nāk miegs? Tu gribi gulēt? 

V : Nē!
L: Tu gribi raudāt?  

V: Jā ….. jo dažreiz vajag arī tā.

Purvciems BeBuku grupiņa
Heilija redzot, ka audzinātāja dodas mājās: 
''Signe! Ja Tu nebūsi, kas mūs laukumiņā 

apsargās?! ''

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
Audzinātāja aicina bērnus celties no diendusas. 

Karīna: “Bet vēl taču nav iedegtas gaismas!”

Ziepniekkalns BeBes grupa 
Audzinātaja: “Lūdzu nosauciet vārdu, kurš sākas 

ar skaņu ‘L’, Ieva: “Lapaķis”

MĒNEŠA JOKI

TOP CENTĪGĀKAIS
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Jauno mācību gadu sākam ar jaunu iepazīšanos! Augustā 
mūsu kolektīvam pievienojās brīnišķīga audzinātāja 
Svetlana Sarkanābola!
Jau īsā laika posmā Svetlana ir pierādījusi, ka ir BeBes 
pedagogs. Viņa ne tikai ir labi iejutusies kolektīvā, bet arī ļoti 
veiksmīgi vada pedagoģisko darbu divās vecuma grupās. Ne 
katrs spēj dienu no dienas pielāgoties dažādiem vecumiem, 
gatavot nodarbības un organizēt svētkus! Svetlanu var uzslavēt 
arī par to, ka viņa ir ne tikai tikusi veiksmīgi galā ar savu 
adaptācijas laiku jaunā darba vietā, bet arī uzvarējusi cīņā ar sava 
mazā dēlēna adaptācijas laiku BeBē, kas tiešām bija grūts!
Svetlana – Tu esi malacis!

1.Cik ilgi strādā BeBē?
4 mēneši, no 25.06.2018

2. Izglītība?
Bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, studēju LU programmā "Pirmsskolas izglītības skolotājs".

3. Kāda ir Tava izaugsme BeBē? 
Uzsākot darbu Bebē, piepildīju savu ilgi loloto sapni, par kuru visu laiku sapņoju, bet gāju citu ceļu. Paldies, 
ka BeBe vēra man durvis vaļā īstajā laikā un sniedza atbalstu, lai jūtos savā īstajā vietā.

4. Kas Tev patīk savā darbā?
Dažādība. Katra diena ir savādāka, katru dienu sagaidāms kas jauns un neatkārtojams, jo katra diena 
bērnudārzā ir jauna diena ar jaunām zināšanām, piedzīvojumiem un svētkiem, kas nekad neradīs rutīnu!

5. Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem? 
Ir jāprot reaģēt un nevilcinoties rast risinājumus visdažādākajās situācijās, jo bērns no pedagoga gaida atbildi 
un rīcību uzreiz.

6. Tavi īpašie talanti?
Es neteikšu, ka man ir īpaši talanti, par kuriem varētu pastāstīt. Nezinu vai makšķerēšana ir talants - bet to 
man ļoti patīk darīt, ar norunu, ka vīrs uzliek tārpiņu uz āķa! 

7. Mīļākais bērnu vecums?
No katra bērna vecuma mācos ko jaunu, jo katrs vecumposms ir ļoti atšķirīgs. Pašlaik 3-4 gadu veci bērni ir 
mīļākais vecums, laikam tāpēc, ka vēl neprot runāt pretī!

8.Pastāsti par savu ģimeni? 
Esmu ieprecējusies skaistā uzvārdā, tagad bieži saņemu dāvanas ar ģimenes ģērboni. Mums aug dēls Reinis, 
kurš apmeklē BeBes bebuku grupiņu. Vīrs ir mans lielākais atbalsts visos manos uzsākumos.

9. Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Noteikti svaigs gaiss, pastaigas un izbraukumi pie dabas. 

10. Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Tuvākie draugi smejas, ka uzsāku darba gaitas bērnudārzā līdzejot Reinim, tad tālāk būs jāizglītojas darbam 
skolā un augstskolā. Nē, tik tālu es pagaidām neskatos. Bet noteikti vēlēšos realizēties, apmeklējot 
interesantus kursus.

11. Tavs vēl nepiepildītais sapnis?
Vai tas piepildīsies, ja izstāstīšu? Bet kad piepildīsies - izstāstīšu, apsolu! Es pie tā strādāju! 

Lai izdodas Svetlana! Novēlam vēl ilgus un laimīgus gadus savus 
sapņus īstenojot Bebē!!!

INTERVIJA
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Sveiciens no Talantu skolas!
Šī sezona ir iesākusies diženi un raženi!
Liels gandarījums un motivācija darboties ar prieku, ja ir tik kupls talantu pulciņš. 
Paldies par uzticību ikgadējiem dalībniekiem.
Tomēr vēlos uzrunāt visus vecākus ar lūgumu- veikt nodarbību maksu savlaicīgi. 
Mums ir labākie nodarbību pedagogi, kuri ar lielu iniciatīvu un aizrautību darbojas 
mūsu skoliņā, bet šis pakalpojums nav bez maksas, tāpēc lūdzu atkārtoti, ja esat 
nolēmuši pievienoties nodarbībām, būsim korekti un pildīsim savas saistības.

Jaunajā sezonā spoži un ar aizrautību pie mums darbojas jauns ANGĻU VALODAS 
pedagogs - Rasma Riherte: 

Jaunais mācību gads ir aizsācies aktīvi un enerģiski. Kopīgi atkārtojām, apguvām 
krāsu un skaitļu vārdus angļu valodā, ar kuru palīdzību veidojam teikumus, 
raksturojot dažādus priekšmetus, dzīvniekus (The cat is brown, Two yellow 
bananas,...). Turpmākajās nodarbībās plānots apgūt ķermeņa un sejas tēmu. Veidot 
teikumus par to, cik daudz, cik liels/mazs, kādā krāsā (I have two blue eyes, I have 
one small nose,...). Nodarbība nav iedomājama bez aktīvas izkustēšanās, tēmas 
nostiprināšanas ar rotaļas palīdzību. Katra dziesmiņa, pantiņš, stāsts nodarbībās tiek 
papildināts ar kustību un uzskates materiālu palīdzību.

Katram bērnam ir sava materiālu mapīte, ar kurus palīdzību arī vecāki ir aicināti 
iesaistīties sava bērna angļu valodas apguvē. Mapītē ir redzami vārdi, dziesmiņas, 
pantiņi, stāsti, kurus bērni apgūst angļu valodas nodarbībās. Materiālu mapīte tiek 
regulāri papildināta ar jauniem materiāliem. 

  Jebkura valoda ir dzīva, tai ir jāskan, to ir jādzird, to ir jālieto. Ir veikti pētījumi, 
kuri norāda, ka ir svarīgi dzirdēt valodas skanējumu, tas veicina tās apguvi. Mudinu 
vecākus, ja ir iespēja, rosināt bērnus skatīties multfilmas angļu valodā. 15 – 20 minūtes 
dienā apzināti skatoties vai fonā skanot angļu valodai, kamēr bērns rotaļājas, būs 
pozitīvs pienesums valodas apguvei. Paldies par savu bērnu uzticēšanu!

TALANTU SKOLA
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TALANTU SKOLA

BēBīšu skoliņas čaklākie:
 Zaļenieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
• Eduards ar mammīti 
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
• Marta ar mammīti un Terēza ar mammīti
Trijādības  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
• Nikola ar mammīti un Eva ar mammīti

!Informējam, ka no novembra līdz martam nenotiks logoritmikas nodarbības, jo mūsu skolotāja Anna 
dodas mazuļa gaidību atvaļinājumā. Ja radīsies tāda iespēja, tad mēs noteikti aizstāsim Annu viņas 
prombūtnes laikā ar cita logopēda nodarbībām! Informēsim vecākus, ja šāda iespēja radīsies!

Deju studija: 
• Ieriķu ielā: Katrīna Paula R.
    un Keita M.
• Trijādības ielā:  Lote T.
• Zaļenieku ielā: Kate F.

Balets: 
• Trijādības ielā - Karlīna A.

Vokālā studija: 
• Ieriķu ielā: Elīna S. un Rodrigo U.
• Trijādības ielā: Keita A. un Boburs I.
• Zaļenieku ielā: Elza un Patrīcija

Talantu skolas centīgākie oktobrī:

Burtiņu skolā: 
• Ieriķu ielā: Suzanna 
• Trijādības ielā: Ralfs P.
• Zaļenieku ielā: Ernests P. Angļu valoda: 

• Ieriķu ielā: Sofija Gabriela P.
• Trijādības ielā:  Rojs A.
• Zaļenieku ielā: Madara P.

Pētnieku skolā: 
• Ieriķu ielā: Kate T.a

Logoritmikā: 
• Ieriķu ielā: Karla T.
• Trijādības ielā: Tomass P.
• Zaļenieku ielā: Līva P.
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- Jaunas veļas mašīnas iegāde Purvciemā,
- Jaunas trauku mašīnas iegāde  Purvciemā,
- Jaunu putekļu sūcēju iegāde Purvciemā un Pārdaugavā,
- Durvju nomaiņa Ziepniekkalnā,
- Ieejas vārtiņu uzlabošana Ziepniekkalnā,

- Metodiskā kabineta pilnveidošana,
- Metodisko grāmatu iegāde,
- Jaunas gultas Pārdaugavas �liālē,
- Ziepniekkalna �liālē ieviesta ‘’gudrās mājās’’ sistēma!

PAVEIKTAIS


