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Brice, Baiba. Skaņu spēles : dziesmas un rotaļas pirmsskolas un
sākumskolas bērniem / Baiba Brice ; grafiskais dizains: Arta
Muceniece ; galvenais redaktors Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2018. Rīga : SIA "Izdevniecība RaKa" tipogrāfija. , ©2018. - 194 lpp. :
ilustrācijas ; 28 cm. - Krājumā apkopotas muzikāli ritmiskas rotaļas
pirmsskolas vecuma bērniem. Rotaļas apkopotas 31 tematiskās kopās.
Piedaloties rotaļās, bērni var ne tikai attīstīt ritma izjūtu un muzikālo
dzirdi, bet arī valodu un apkārtnes pētnieciskās prasmes.
II
daļa.
Saturā: Es un mana ģimene ; Esi vesels! ; Vāru, vāru putriņu ;
Apģērbs, ģērbšanās ; Kalendārs ; Rudens krāsas ; Miķelītis ; Lietutiņš
un sēnes ; Rudens veltes un ežuks ; Krāsiņas, māsiņas ; Burtu diena ;
Ciparnīca ; Reiz es būšu ; Mārtiņi. Gailis un viņa ģimene ; Dāvana
Latvijai ; Ziemassvētki ; Ziema: sniegs, sals, sarma. Meteņi ;
Bumbošanās ; Mamma Gamma ; Kārumnieku diena ; Ceļojums
kosmosā ; Peles un kaķis ; Ja tu vari - dari tā! ; Ceļojums uz Āfriku ;
Ceļojums (transporta līdzekļi, drošība) ; Agrs pavasaris. Lieldienas ;
Putni ; Pavasara saulītē: smaržas, garšas, skaņas ; Kukaiņi ; Draugu
darbīgā diena ; Vasariņa klāt!.
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Vudforda, Sūzena. Kā aplūkot mākslas darbus / Sūzena Vudforda ;
tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2018. - Ķīna : Toppan Leefung Printing. , ©2018. - 175 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Jēdzienu vārdnīca: 162.-169.
lpp. . - Bibliogrāfija: 172. lpp. . - Rādītājs: 173.-174. lpp. - Šī grāmata
lieti noderēs visiem, kam patīk māksla un gribas uzzināt par to vairāk.
Tajā apkopotā informācija un spriedumi palīdzēs izprast un baudīt
mākslas darbus gan aktīvam muzeju apmeklētājam, gan mākslas
albumu kolekcionāram, gan vienkārši zinātkāram vērotājam. Oriģinālnosaukums: Looking at Pictures. - Teksts latviešu valodā,
tulkots
no
angļu
valodas.
Saturā: Attēlu apskates paņēmieni ; Zeme un jūra ; Portreti ;
Ikdienišķas lietas ; Vēsture un mitoloģija ; Kristīgā pasaule ;
Kompozīcijas divās dimensijās ; Tradīcija ; Kompozīcija ; Telpas
attēlojums ; Formālā analīze ; Slēptā nozīme ; Kvalitāte.
Balodis, Andris. Solfedžo grāmata / Andris Balodis ; vāka dizainu
veidojuši Laila Balode, Andris Balodis. - [b.v.] : Autora izdevums,
2018. , 2018. - 41, [3] lpp. : ilustrācijas. - Alfabētiskais rādītājs: 39. lpp.
- "Solfedžo grāmata" domāta - vecākiem, lai palīdzētu bērniem pašā
mūzikas izglītības sākumā apgūt solfedžo – nošu pierakstu, ritmu,
atslēgas, taktsmēru, nošu dalījumu taktīs un citas lietas; pašiem
skolēniem tālākajās klasēs – atkārtošanai, zināšanu nostiprināšanai;
skolotājiem.
Saturā: Klaviatūra ; Nošu pieraksts ; Nošu augstumi ; Nošu ilgumi,
ritms un metrs ; Skaņkārta un tonalitāte ; Intervāli ; Akordi ; Do mažors
; la minors.

8 VALODNIECĪBA.VALODAS. LITERATŪRA
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Ledus sirds. Lieliska dzimšanas diena / tulkojusi Eva Jansone ;
redaktore Linda Kalna ; Disney. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. Polija : Egmont Polska. , 2018. - 15, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes
: ilustrācijas ; 18 x 18 cm. - (Stāsts miedziņam). - Visi bērni pirms
aizmigšanas labprāt klausās kādu pasaciņu. Ievedien bērnu sapņu
valstībā, lasot priekšā šo jauko stāstu!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Frozen. The Perfect Birthday. - Teksts latviešu
valodā, tulkots no angļu valodas. - "Ar uzlīmēm" -- uz pirmā vāka.
Paw Patrol. Skaja traucas debesīs : [stāsts] / tulkojis Mārtiņš Karelis ;
redaktore Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. - [Rīga] :
ADverts. , 2018. - 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Skaja
nonāk briesmās ceļā uz Piedzīvojumu līci. Vai Ķepu Patruļas komanda
pagūs izglābt piloti un viņas lidmašīnu?. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Skye's Got to Fly.
Dāls, Roalds. Džeimss un milzu persiks / Roalds Dāls ; ilustrējis
Kventins Bleiks ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore
Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. ,
©2018. - 154, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Lasītprieks! , 14073730). - Kopš dienas, kad no Londonas zoodārza izbēdzis nikns
degunradzis aprija Džeimsa Henrija Trotera vecākus, zēns ir dzīvojis
pie savām negantajām tantēm - Švammes un Šķeistas. Viņš jūtas ļoti
vientuļš, līdz kādu rītu notiek kaut kas pavisam dīvains un neparasts.
Ticis vaļā no visām savām nedienām, Džeimss kopā ar septiņiem
jauniem draugiem dodas neticamā ceļojumā!. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: James and the Giant Peach.
Lūiss, K. S. Nārnijas hronikas : [stāsts] / K.S Lūiss ; no angļu valodas
tulkojusi Sarma Ozola. - Grāmata sagatavota pēc 2005. gada izdevuma.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 189 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Pasaulslavenās grāmatu
sērijas “Nārnijas hronikas” pirmā daļa “Burvja māsasdēls” vēsta par
diviem parastiem bērniem, kas negaidot nokļūst svešā un neparastā
esamībā. Viena liktenīga kļūda tiem var izmaksāt ļoti dārgi, taču viss ir
labojams, kamēr vien pastāv īsta draudzība, drosme un uzticība. Jo
Lielā Lauvas Aslana dziesma no nekā radījusi jaunu, dzīvu un maģisku
pasauli – Nārniju. Un Nārnijā iespējams ir viss. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: The Magician's Nephew. - Sērijas numerācija uz
grāmatas
muguriņas.
1.daļa. Burvja māsasdēls.
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un purpursārtās
biotualetovillas ļaužu ačgārnā dzīve : Deiva Pilkija astotais episkais
romāns / no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna
Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. ,
©2018. - 172, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Džordžs un Herolds
nespēj noticēt savām acīm! Laika mašīna - Purpursārtā biotualetes
kabīne - ir aizvedusi viņus uz dīvainu vietu, kur skolotāji vienmēr
izturas laipni, kafetērijā pasniedz gardus ēdienus un skolas direktors
Krapa kungs uzskata, ka abi zēni ir jauki. Kaut kas nav kārtībā! Un
kļūst vēl sliktāk, kad Džordža un Herolda ļaunie dubultnieki cenšas
nolaupīt zēnu mīļdzīvnieciņus - pterodaktilu Krekeru un bionisko kāmi
Sūlū. Džordžam un Heroldam nākas stāties pretī saviem
visgudrākajiem ienaidniekiem: VIŅIEM PAŠIEM! Vai te varētu būt
darbiņš varonīgajam Kapteinims Apakšbiksim. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Captain Underpants and the
Preposterous Plight of the Purple Potty People.
Toda, Anna. [After] : romāns / Anna Toda ; no angļu valodas
tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne
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ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 335 lpp. ; 23
cm. - PIRMS Hārdins satika Tesu, viņš bija nikns kā vētra. KAMĒR
viņu attiecības tikai sākās, Hārdins saprata, ka noturēt Tesu sev – tas
viņam ir dzīvības un nāves jautājums. PĒC tam, kad viņi patiešām
kļuva par pāri, pasaule mainījās. Hārdina un Tesas kaislīgā mīlestība ir
kā virpuļviesulis, kas visu ierauj sevī. Šajā grāmatā vārds pirmo reizi
dots tiem varoņiem, kuri varbūt nav iepazīti tik labi kā abi mīlētāji.
Līdztekus Hārdins stāsta par savu iepazīšanos ar Tesu un abu pirmajām
tikšanās reizēm. Ieraudzījuši notikumus no viņa skatpunkta, jūs varbūt
mainīsiet domas par visu, ko jau zinājāt par šo slikto puisi un viņa
eņģelisko meiteni... - Oriģinālnosaukums: Before. - "Wattpad sensācija
imaginator1D" -- uz grāmatas vāka. . - Pasaulslavenās bestselleru
sērijas
"After''
turpinājums.
[5.] grāmata. Before = Pirms.
Keizerlinka, Linde fon. Stāsti bērna dvēselei : grāmata visai ģimenei /
Linde fon Keizerlinka ; no vācu valodas tulkojusi Vija Brangule ;
atbildīgā redaktore Marija Leščinska. - [Rīga] : Jumava, 2018. , 2018. 166, [1] lpp. - Sērijas “Stāsti bērna dvēselei” otrā grāmata “Šķiršanās
un tikšanās” domāta bērniem, kas piedzīvojuši krasas un sāpīgas
pārmaiņas savā mazajā pasaulē. Kaut gan stāsti attēlo galvenokārt
ārējus notikumus ģimenes dzīvē, tie vienlaikus ir kā dvēseles protokoli.
- Oriģinālnosaukums: Neue Wurzeln für Kleine Menschen.
2.grāmata. Šķiršanās un tikšanās.
Olsone, Kristīna. Vilkaču noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru
valodas tulkojusi Inga Grezmane ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ;
redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga :
Poligrāfists. , 2018. - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - Eldsālā deg mežs. Tā vien
liekas, ka to kāds ļaunprātīgi atkal un atkal aizdedzina. Herberts vakara
krēslā dzird šausmīgu gaudošanu un starp kokiem pamana aizzibam
lielas, suņiem līdzīgas būtnes. Herberts un Sallija kļūst par mīklainu un
baisu notikumu lieciniekiem. Viņi pat nenojauš, cik bīstama ir kļuvusi
dzīve Eldsālā. Vai bērniem izdosies izglābt savu pilsētiņu?. - 4.-6. kl. Oriģinālnosaukums: Varulvens Hemlighet. - “Vilkaču noslēpums” ir
bestsellera “Zombiju drudzis” turpinājums, taču tas lasāms arī kā
atsevišķs, ar iepriekšējo grāmatu nesaistīts darbs.
Volca, Anna. Eva, Niks un es : Mana raibā vasara ar diviem jauniem
draugiem, zeltaini brūnu vistu un septiņām olām : stāsts / Anna Volca ;
no nīderlandiešu valodas tulkojusi Irēna Aramina ; redaktore Diāna
Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. ,
©2018. - 127 lpp. ; 22 cm. - Šis ir stāsts par visdīvaināko vasaru manā
dzīvē. Viss sākās ar to, ka Niks no piektās klases mani pirmo reizi
uzrunāja. Turklāt manas tantes kāzās! Un tajā pašā dienā Eva pēkšņi
gribēja kļūt par manu draudzeni. Tas bija pilnīgi nesaprotami, jo šī
iedomīgā meitene prot vienīgi strīdēties. It īpaši ar savu nākamo
pamāti. Pēc tam notikumi sekoja cits citam: es nozagu raibu vistiņu,
zāģēju kokus Evas dārzā un sapratu, ka esmu iemīlējusies. Bet tad šis
briesmīgais negadījums visu sagrieza ar kājām gaisā... - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Evi, Nick en ik.
Volcs, Heiko. Visu vai neko : stāsts / Heiko Volcs ; no vācu valodas
tulkojusi Irīda Miska ; vāka mākslinieciskā noformējuma autore Aija
Andžāne ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji,
2018. - Rīga : "Dardedze hologrāfija", SIA. , 2018. - 93, [3] lpp. (Zibstāsti tīņiem). - Tims ir klases klauns, par viņa jokiem smejas puiši
un vīpsnā meitenes. Tomēr Timam nekādi neizdodas iekarot
klasesbiedrenes Leonijas simpātijas, tādēļ puisis ir nolēmis rīkoties.
Pēdējā skolas dienā viņš ir apņēmies sarīkot tik vērienīgu atzīšanos, ka
to nespēs aizkavēt pat skolas pārziņa mēģinājumi ieviest kārtību. Visu
vai neko!. - 7.-9. klase. - Oriģinālnosaukums: Alles auf eine Karte.
Stiltons, Džeronīmo. SOS! Pele orbītā! : stāsti / Džeronīmo Stiltons ;
[ilustrācijas]: Francesco Barbieri and Christian Aliprandi ; no itāļu
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valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 114,
[5] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Stāsti, gardi kā siers ; 18). - Bija
atgriezies ļaunais profesors Mu! Viņa viltīgie un būstamie izgudrojumi
apdraudēja visu Pelēniju. Lai nepieļautu, ka īstenojas viņa šausmīgie
plāni, Pelēnijas CSST (Centrālais Slepenais Specdiesnestu Tīkls)
izsauca tieši mani - Džeronīmo Stiltonu, ļoti talantīgu, inteliģentu,
darbspējīgu un uzņēmīgu grauzēju! Tādējādi es nonācu ārkārtīgi
slepenā uzdevumā pašā pasaules malā... vai, precīzāk, - izplatījumā!. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: S.O.S. c'è un
topo nello spazio!.
Kļavis, Aivars. Ceļš uz nezināmo zemi : triloģija : romāns jauniešiem
/ Aivars Kļavis ; Emīla Mozgas ilustrācijas ; vāka mākslinieks Toms
Lūsis ; Ievas Čīkas autora foto ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 303,
[1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 20 cm. - Ko nākamajām
paaudzēm vēsta melnais akmens, pagaidām nav zināms. Toties
arheologi, šķiet, atklājuši kādu citu Uguns kraujas noslēpumu. Dāvis un
Nauris strādā izrakumos, lai atrastu tam pierādījumu. Ja izdosies,
beidzot kļūs skaidrs, kāpēc šo vietu sauc par Uguns krauju. Bet koru
cilts pēc Vardota nāves necik tālu nav tikusi. Tā iestrēgusi purvos
šaipus Boreshenas upei. Izskatās, uz mūžīgiem laikiem. Vai jaunajam
virsaitim Ardim kopā ar savu draugu, kuram nav ne vārda, ne vecāku
un kuru ļaudis iesaukuši par Čūsku Dīdītāju, izdosies atrast
sabiedrotos? Vai viņi spēs uzvarēt cilts vecākā savtīgumu un varaskāri?
Vai tiks galā ar Ezerpilī valdošo apātiju un bailēm? Lai to panāktu, būs
jāizcīna ne viena vien cīņa. Līdz beidzot, bēgot no čūsku valstības, koru
likteni izšķirs viņu bijušie līdzgaitnieki skalvji. Ejot pretī rietošai saulei,
tie tikuši tālāk par koriem. Viss atkarīgs no tā, vai viņi bijušos
ciltsbrāļus tagad laidīs cauri savai zemei vai arī ceļu nāksies izcirst ar
cirvjiem? Kopā ar jaunajiem, dedzīgajiem grāmatas varoņiem mēs
kļūstam par lieciniekiem vienam no cilvēces vēsturē lielākajiem
piedzīvojumiem – kā sentautas no stepēm atnāca dzīvot pie Baltijas
jūras.
7.-9.kl.
2. grāmata. Bēgšana no čūsku valstības.
Rekur ir! : jauni dzejoļi Latvijas bērniem / māksliniece Ieva Maurīte ;
sakārtoja un redaktore Guna Pitkevica ; teksts: Leontīne Apšeniece,
Agnese Blaua, Leons Briedis, Anda Dēliņa, Marija Gončare [un vēl 12
autori]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
, ©2018. - 139, [4] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Šajā grāmatā satikušies
gan slaveni un pazīstami dzejnieki, gan uzlecošas zvaigznes un
debitanti. Tēmas nomaina cita citu – ģimene, bērnība, skola, gadalaiki,
daba, darbi un nedarbi, blēņas un neblēņas, svētki un svinēšana, Latvija
un tās godināšana un, protams, joki, smaidi un smiekli. Katram bērnam
– mazākam un lielākam – atradīsies kaut kas pa prātam. Domāts arī par
dažādām lasītprasmes spējām un iegaumēt varēšanu – īsi dzejolīši mijas
ar poēmas nosaukuma cienīgiem dzejojumiem. Visā kopkrājumā
rotaļājas mākslinieces Ievas Maurītes radītie tēli – suņuks, peles, pūcīte,
zirneklītis, lācēns un citi. Bet pats galvenais – visi dzejoļi ir svaigi
gatavoti, daļa no tiem tapuši tieši šim krājumam, virkne pantu pat pa
nakts melnumu mirkli pirms iesniegšanas. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Autori arī: Gita Groza, Daina Grūbe, Evija Gulbe, Jānis
Keičs, Maija Laukmane, Guna Pitkevica, Ieva Samauska, Varis Siliņš,
Iveta Skapste, Ilze Sperga, V. Vijolīte, Ināra Vilne.
Saturā: Kā tu vismīļākos sauc? ; Brīvs kā putniņš savvaļā! ;
Uzcēlām mēs smilšu pili! ; Manā pagalmā dzīvo lauva ; Vienai mātei
četri bērni ; Vieta pie jūras, par mājām ko sauc ; Kad egles galotnē
zvaigznīte mirdz ; Kā to koku sauktu, kur tikai joki augtu?.
Nopola, Sinika. Salmenīte, Čībiņa un Plikpauris Pēcis / Sinika
Nopola, Tīna Nopola ; māksliniece Salla Savolainena ; no somu
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valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Māra Kalve. - Rīga :
Pētergailis, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , [2018]. - 40 lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. - Šoreiz Čībiņa sadusmojas uz Salmenīti, jo lielā
māsa apgalvo, ka mazajai zīdaiņa vecumā bijis pliks pauris. Čībiņa
nolemj bižainei atriebties... Nākamajā naktī Salmenīte zaudē bizes, un
mazā māsa melš, ka vainīgais ir kāds grauzējs. Salmenīte briesmīgi
sadusmojas! Jautri trakulīgajā stāstā atrodas vieta gan ērmīgiem
pārpratumiem un kūku ēšanai, gan arī īstai māsu mīlestībai. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Heinähattu, Vilttitossu
ja Kalju-Koponen.
Sortlanns, Bjērns. Kepler62 / Bjērns Sortlanns, Timo Parvela ;
ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ;
redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 157, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Datorspēle Kepler62 ir kļuvusi par sensāciju visā pasaulē, taču tikai
retajam izdodas to izspēlēt. Bagāta ieroču rūpnieka meita Marīe nolīgst
trīs datortārpus, kam tas varētu būt pa spēkam. Valdība gatavojas sūtīt
bērnus un jauniešus izpētīt Kepler62 sistēmas planētas, uz kurām varētu
būt dzīvošanai piemēroti apstākļi - līdzīgi kā uz Zemes. Taču pirms
lidojuma izraudzītie nonāk treniņnometnē pasaules slepenākajā vietā.
Kas notiek, ja kāds atsakās veikt uzdevumu?. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums:
Kepler62.
Otrā grāmata. Pirms starta.

