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Miltone, Stefānija. Minecraft : mazo spēļu ceļvedis / sarakstījusi
Stefānija Miltone ; Džo Boldera mākslinieciskais noformējums ;
Raiena Mārša, Džo Boldera un Sema Rosa ilustrācijas ; tulkojusi
Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. - Rīga : Egmont
Publishing, 2018. , 2018. - 79 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Mazo spēļu
ceļvedī tu atradīsi labākās spēles, kuras vari atdarināt, lai spēlētu ar
draugiem savā Minecraft pasaulē. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums:
Minecraft. Guide to PVP Minigames.
Miltone, Stefānija. Minecraft : burvestību un dziru ceļvedis /
sarakstījusi Stefānija Miltone ; papildmateriālu autors Māršs Deiviss ;
Džo Boldera mākslinieciskais noformējums ; Raiena Mārša un Džo
Boldera ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone
; Mojang. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. , 2018. - 79 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Burvestību un dziru ceļvedis iemācīs ieburt
priekšmetos noderīgas īpašības un brūvēt daždažādas dziras, kas
pasargās nelaimē. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Minecraft. Guide to
Enchantments and Potions.
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Bikova, Anna. Manam bērnam patīk bērnudārzs! : "slinkās mammas"
pieredzes stāsts / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Antra
Gabre ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 189, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - Kā sākt bērnudārza gaitas pēc iespējas mierīgi,
bez asarām un pārdzīvojumiem? Grāmatas autore ir kā gids jaunajā
ceļā uz bērnudārzu, iedrošinot, izglītojot un atbildot uz
visdažādākajiem vecāku jautājumiem par adaptāciju bērnudārzā. Oriģinālnosaukums: Мой ребенок с удовольствием ходит в
детский сад!.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

398.2

Latviešu tautas pasakas latviski un krieviski : lasi un mācies! =
Латышские народные сказки на латышском и русском языке :
читай и учись! / māksliniece Agija Staka ; sakārtojusi Indra Putre ;
tulkojusi Jana Boikova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 15 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29
cm. - Grāmatiņā ievietotas labi zināmas un iemīļotas pasakas latviešu
un krievu valodā. Pasakas latviski un krieviski aizvedīs mazos lasītājus
aizraujošā ceļojumā pasaku pasaulē un palīdzēs apgūt jaunus vārdus
abās valodās. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Teksts paralēli
latviešu un krievu valodā. - Labi zināmas un iemīļotas pasakas latviešu
un
krievu
valodā.
Saturā: Abiem pa prātam = Угодил обоим ; Peles un kaķis =
Мыши и кот ; Pacietīgais kaķis = Терпеливый кот ; Pieci kaķi =
Пятеро котов ; Peles ienaidnieks = Мышиный враг ; Lapsa un dzērve
= Лиса и журавль ; Vārna un vēzis = Ворона и рак.
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Vilks, Ilgonis. Visums : ceļvedis / Ilgonis Vilks ; redaktore Ingrīda
Kreicberga ; Aigara Truhina dizains, ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 96 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Rādītājs: 93.-94. lpp. - Šī grāmata veidota
kā tūrisma ceļvedis, kas aicina lasītāju doties domu ceļojumā ne tikai
apkārt Saulei, bet līdz pat Visuma malai un iepazīties ar zvaigznājiem,
Saules sistēmas planētām, pašām lielākajām zvaigznēm, melnajiem
caurumiem, tālām galaktikām un citiem brīnumainiem un neparastiem
Visuma objektiem. Grāmatas pamatu veido 20 Latvijā labāk redzamo
zvaigznāju apskats, kurā aprakstītas spožākās zvaigznes un zīmīgākie
debess objekti, izstāstītas teikas par zvaigznāju izcelšanos, kā arī doti
ieteikumi novērojumu veikšanai. - Iztēles ceļojumā atklāj Visuma
krāšņumu! -- uz grāmatas vāka
Pauli, Gunters. Piecas dabas valstis : bilingvāla zinātniskā pasaka
latviešu un angļu valodā / Gunters Pauli ; māksliniece Katerina Baha ;
redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 39 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - (Gunter's fables). - Starptautiski
ietekmīga inovatora un uzņēmēja Guntera Pauli, dēvēta arī par
ilgtspējības Stīvu Džobsu, bilingvāla zinātniskā pasaka latviešu un
angļu valodā. Gunters Pauli kopā ir radījis 365 zinātniskas pasakas 58 gadus veciem bērniem. Viņš tās rakstījis, lai pats saviem bērniem
izskaidrotu dabu un cilvēku kā dabas būtni. Mācību process, kas sākas
ar šīm pasakām, veicina izpratni par kompleksām dabas sistēmām,
emocionālās inteliģences attīstību, māksliniecisko pašizpausmi,
interesi par akadēmiskām zināšanām. Grāmatā iekļauti praktiski
uzdevumi, lai bērni trenētos izmantot apgūtās zināšanas, un ieteikumi
vecākiem un pedagogiem, kā vislabāk strādāt ar zinātnisko pasaku. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: The 5
Kingdoms of Nature. Number 1: Energy. - Teksts paralēli angļu un
latviešu valodā. - "To never stop dreaming = Nekad nebeidz sapņot!"
-Virstitulā.
1. Enerģija.
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ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
Beilija, Elena. Es esmu brīnumsieviete / Elena Beilija ; ilustratores:
Lorēna Fārnsverta un Sofija Bīra ; vāka dizains: Endžija Elisone ;
redaktore Elīna Vanaga ; tulkojums latviešu valodā: Una Orinska. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.
- 128 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 128. lpp. Iedvesmojies no pasaules izcilāko sieviešu interesantajiem
dzīvesstāstiem un pārsteidzošajiem sasniegumiem! Seko viņu
piemēram un izmēģini arī dažādas aizraujošas nodarbes! Iztēlojies, ka
tu līdzīgi Amēlijai Ērhārtai lido pāri Atlantijas okeānam, prāto par
filozofiskiem jautājumiem kopā ar Hipatiju un veic aizraujošus
eksperimentus kā Marija Kirī. Godini šīs izcilās sievietes un atceries,
ka arī tu esi apbrīnojama! Ir laiks svinībām! Nekad iepriekš meitenes
un sievietes nav bijušas tik augstu novērtētas un ietekmīgas. - 4.-6.kl.
- Oriģinālnosaukums: I am a Wonder Woman. - "Izmēģini aizraujošas
nodarbes, iepazīsti izcilas sievietes" -- uz pirmā vāka. . - Autore
uzrādīta titullapas otrā pusē.
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Jonsdotira, Ausloiga. Briesmonītis teica nē! : [stāsts bērniem] /
Ausloiga Jonsdotira, Kalle Gietlers, Rāhēle Helmsdāla ; no islandiešu
valodas tulkojis Dens Dimiņš. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
- Pie briesmonīša durvīm atskan klauvējiens - aiz tām stāv lielais
briesmonis un grib aicināt spēlēties. Tomēr lielais briesmonis allaž ir
negants un mazo apceļ. Šīs pārestības nebeigsies nekad, ja vien mazais
nesaņemsies beidzot pārvarēt bailes un pateikt svarīgo NĒ, pēc kura ir
iespējama līdzvērtīga draudzība. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Nei! sagði litla skrímslið. - 2004. gadā Islandes
Ilustratoru balva un Islandes Labākās bērnu grāmatas balva, nominēta arī
Zviedrijas Bērnu grāmatu žūrijas balvai.
Kenneke, Ole. Sports ir lielisks : [bilžu grāmata] / Ole Kenneke ; no
vācu valodas tulkojusi Gita Hofmane ; literārā konsultante Inga
Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , 2018. - 52 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 27 cm. Oriģināla, asprātīga bilžu grāmata, kas mudinās uz sportošanu gan
bērnus, gan pieaugušos. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Sport ist herrlich.
Paw Patrol. Ķepu patruļas piedzīvojumi : trīs aizraujoši stāsti / tulkojis
Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. - [Rīga] : Egmont Publishing,
2018. - Ķīna. , 2018. - 69 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Uzzini, kā Skaja
atrada pazudušu poniju, Everesta palīdzēja izkustināt milzu akmeni un
kucēni attīrīja Piedzīvojumu līci no sniega un ledus. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Pawfect Book of
Stories.
Saturā: Kucēni glābj poniju ; Kucēni atbrīvo Veco Trastiju ; Kucēni
un lielais sals.
Kukaiņi / [no angļu valodas] tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda
Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. - Malaizija. , 2018. - 16
nenumurētas lpp. + ilustrācijas. - (Mazie pētnieki). - Atver atlokus un
uzzini, kādas radības mājo tev tuvumā un kā tās sadarbojas, lai paveiktu
lielus darbus par spīti mazajam augumam. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
Kopena, Jūdita. Grāmata Benijam / Jūdita Kopena, Marja Meijere ;
tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā
redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - Rīga : Dardedze
hologrāfija. , ©2018. - 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Jautra
un sirsnīga bilžu grāmata par meiteni, viņas suni un prieku, ko sagādā
grāmatas. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Sam en
Bennie op zoek naar een boek. - Teksts latviešu valodā, tulkots no
nīderlandiešu valodas.
Metcgers, Volfgangs. Ekskavators, traktors, atkritumu savākšanas
mašīna : mana lielā transportlīdzekļu grāmata / Volfganga Metcgera
ilustrācijas ; Danielas Prūses teksts ; no vācu valodas tulkojusi Skana
Neimane. - [Rīga] : Madris, [2018]. - 28 nenumurētas lpp. : pārsvarā
ilustrācijas ; 25 cm. - Šajā grāmatā ir daudz interesantu notikumu un
aizraujošu stāstu par transportlīdzekļiem, kas tev sagādās patiesu prieku.
- Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Bager, Traktor,
Müllabfuhr!. Mein großes Fahrzeuge-Buch.
Molere, Anne. Mini zoodārzs : izzinoša grāmata bērniem no 2-4 gadiem
/ Annes Moleres teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skana
Neimane. - Rīga : Madris, 2018. , 2018. - 16 nenumurētas lpp. :
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ilustrācijas ; 20 cm. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? Juniors). - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Im Streichelzoo.
Sivardi, Anna. Es dodos dzīvē : bērna pirmā pieredze / Anna Sivardi ;
ilustrējis Stīvens Kārtraits ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ;
redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. , ©2018. 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Kā tas notiek?). - Deviņi stāstiņi
aizraujošā un draudzīgā veidā iepazīstina bērnus ar dažādām situācijām,
kurās tie varētu nonākt pirmo reizi mūžā, - bērnudārzā, ballītē, pie
zobārsta u. c. Bērniem noteikti būs interesanti pētīt Stīvena Kārtraita
dzīvespriecīgās ilustrācijas. No tām var daudz ko mācīties, kā arī kopā ar
vecākiem pārrunāt attēlotos notikumus un situācijas. Teksts ir pietiekami
vienkāršs, lai mazliet vecāki bērni šo grāmatu lasītu paši. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: The Complete Book of First
Experiences.
Ūdens dzīvnieki / [no angļu valodas] tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore
Antra Jansone. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. - Malaizija. , 2018. 16 nenumurētas lpp. + ilustrācijas. - (Mazie pētnieki). - Atver atlokus un
uzzini, kādi dzīvnieki mājo ūdeņos un to tuvumā. Šī grāmata iepazīstinās
ar dzīvi zem ūdens. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Aprakstīts pēc vāka
un iespiedziņām.
Vai tu tici vizuļradžiem? / [ilustrējis] Stuart Lynch ; latviskojusi Linda
Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. - Ķīna. , 2018. - 10
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Vai tu tici vizuļradžiem? Tie ir
krāsini un burvīgi bezgala! Pašķir košos fliterus, lai jautrība līst pāri
malām!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Do You
Believe in Groovicorns?. - "Ar divpusējiem fliteriem" -- uz pirmā vāka.
Drūrija, Kerija. Septītā diena : triloģija / Kerija Drūrija ; no angļu
valodas tulkojis Allens Pempers ; literārā konsultante Ilze Jansone ;
mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 413, [3] lpp. - Marta Hanidjū ir atbrīvota
no šausminošās septītās kameras. Taču korumpētā tiesu sistēma joprojām
izseko katru viņas soli. Aizeks, viņas vienīgais uzticamais draugs, tagad
ir ieslodzīts tajā pašā cietumā, kur iepriekš atradās viņa, un pakāpeniski
tiek pārvietots arvien tuvāk liktenīgajai balsojuma kamerai. Oriģinālnosaukums: Day 7. - Turpinājums britu rakstnieces Kerijas
Drūrijas spraigās triloģijas pirmajam romānam “Septītā kamera”.
2.
Leonarda, M. G. Vaboļu kauja : fantastisks detektīvs / M.G. Leonarda
; no angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa ; Karla Džeimsa Mauntforda
ilustrācijas ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, 2018. - [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 319 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Slepenā
džungļu laboratorijā Lukrēcija Katere perina katastrofālus pasaules
pārņemšanas plānus. Ja Dārkam, Virdžīnijai un Bertoldam neizdosies tos
apturēt, viņa sapulcēs milzīgu Frankenšteina vaboļu armiju, un pasaule
vairs nekad nebūs tāda, kā agrāk. Cilvēce ir briesmās. Nākotne atkarīga
no trim bērniem un vabolēm. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Battle of the
Beetles. - Turpinājums starptautiskajiem bestselleriem "Vaboļpuika" un
"Vaboļu karaliene".
Lūiss, Klaivs Steiplzs. Nārnijas hronikas : [stāsts] / Klaivs Steiplzs
Lūiss ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Lāce ; [ilustrācijas]: Pauline
Baynes. - Grāmata sagatavota pēc 2005. gada izdevuma. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 159,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Sērijas numerācija uz grāmatas
muguriņas.). - Pasaulslavenās grāmatu sērijas “Nārnijas hronikas” otrā
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daļa “Lauva, Ragana un drēbju skapis” stāsta par četriem bērniem, kas
kara postītajā Anglijā negaidot atklāj pārsteidzošu ceļu uz maģisku
pasauli – Nārniju. Tiesa, arī šajā pasaulē valda nežēlība un draud
briesmas, tomēr dzīva ir cerība, ka reiz tajā atgriezīsies Lauva Aslans.
Līdz ar viņu nāks lielas pārmaiņas... un liels upuris. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: The Lion, the Witch and the Wardrobe.
2.daļa. Lauva, Ragana un drēbju skapis.
Čainani, Somans. Labā un Ļaunā skola : fantāzijas romāns jauniešiem
/ Somans Čainani ; Jakopo Bruno ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 512 lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - Otrā grāmata "Pasaule bez prinčiem" turpina stāstu par divām
meitenēm Sofiju un Agatu. Viņas joprojām ir draudzenes un savā
dzimtajā Gavaldonā ļoti populāras, jo viņām vienīgajām 200 gadu laikā
izdevies atgriezties no Bezgalīgajiem Mežiem. Grāmatas beigās ir
ievietotas trīs nodaļas, kuras sākotnēji bija paredzētas pirmajam
romānam, tomēr tikušas izņemtas apjoma dēļ. Autoram tās ir tik mīļas,
ka viņš vēlējies, lai lasītājiem tās neietu secen. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums:
A
World
without
Princes.
2. Pasaule bez prinčiem.
Pīrss, Linkolns. Lielais Neits / Linkolns Pīrss ; no angļu valodas
tulkojusi Marika Taube ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 220 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Sestajā grāmatā Lielais Neits ir nokļuvis uz veiksmes viļņa! Neitam
pagalam neveicas… līdz kādu dienu viss mainās. Pēkšņi viņš pat
gribēdams nespēj kļūdīties! Kā tas iespējams? Un cik ilgi tas tā
turpināsies?.
4.-6.kl.
6. Uz veiksmes viļņa.
Bernere, Rotraute Zuzanne. Pasaku komikss : [bilžu komikss] /
Rotraute Zuzanne Bernere ; no vācu valodas tulkojusi Gita Hofmane ;
ilustrāciju autore Rotraute Zuzanne Bernere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 53, [5] lpp. : ilustrācijas. Bilžu komikss, kurā autore neparastā, šķelmīgā veidā pārstāstījusi
astoņas brāļu Grimmu pasakas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums:
Märchencomics.
Saturā: Varžu karalis ; Sniega māte ; Īkšķītis ; Salātlapiņa ; Jorinde
un Joringels ; Laimīgais Ansis ; Ežu Ansītis ; Sarkangalvīte.
Murmane, Amēlija. Ar sirdi pret klikšķi : stāsts / Amēlija Murmane ;
no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; vāka mākslinieciskā
noformējuma autore Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile.
- Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - Rēzekne : "Latgales druka", SIA. , 2018.
- 77, [3] lpp. - (Zibstāsti tīņiem). - Vidusskolniece Karo cītīgi mācās, jo
vēlas veiksmīgu karjeru – nevis atkārtot mātes kļūdas un agri apprecēties,
atstājot sapņus nepiepildītus. Karo iepatīkas jaukais un sirsnīgais Fēlikss,
tomēr attiecības ar YouTube vlogeri, kuram ir divi miljoni abonentu, nav
vienkāršas. Vai tās traucēs Karo sasniegt savus mērķus?. - 7.-9. klase. Oriģinālnosaukums: Herz über Klick.
Ēgners, Turbjērns. Kad laupītāji ieradās Kardamona pilsētā / Turbjērns
Ēgners ; autora ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Arta
Veidmane-Strēle ; atdzejojusi Anita Liepiņa. - Rīga : Valters un Rapa,
2018. , ©2018. - 138, [1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 26 cm. - Kardamona
pilsēta ir ļoti īpaša un pavisam citāda pilsēta kā ierasts. Šeit uz ielām
iespējams sastapt gan mērkaķus, gan kamieļus un varbūt pat lauvu?! Bet
esiet modri – ārpus pilsētas robežām dzīvo trīs laupītāji – Kaspers,
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Jespers un Jonatāns, kas bieži ierodas pilsētā, lai nolaupītu to, kas tiem
nepieciešams. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Folk og røvere i Kardemomme by. - Grāmatas beigās arī dziesmu notis.
Ozoliņa, Daina. Izglābt vasaras brīvlaiku : stāsti / Daina Ozoliņa ; Unas
Leitānes ilustācijas ; Māras Alševskas dizains ; redaktore Daina Grūbe. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. 140, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Skolā ir atgadījies kaut kas
neiespējams! Otrā semestra sākumā direktore skolas sanāksmē pēkšņi
paziņo, ka mācību gads varētu tikt pagarināts vismaz līdz jūnija vidum.
Atņemt skolēniem vasaras brīvlaika labāko daļu?! Izklausās pilnīgi
vājprātīgi! 6. klases skolniece Luīze ir pārliecināta, ka direktore patiesi
sajukusi prātā. Arī viņas draugi Kārlis un Gustavs ir dziļi sašutuši.
Trijotne ir apņēmības pilna glābt vasaras brīvlaiku! Lai to paveiktu,
viņiem nākas pieķert zagli, kas kāpņu telpā mūķē vaļā durvis, atklāt
slepenu karalaika bunkuru, saņemt par ķīlniekiem... ministrus un
piedzīvot vēl daudz ko neparastu. BET KAS NOTIKS AR
BRĪVLAIKU?. - 4.-6. kl.
Šteinberga, Ināra. Es spēlēšu teātri : lugas / Ināra Šteinberga ; vāka
dizaina autore Aija Pastare. - Grobiņa : Pauliņa, SiA, 2018. , 2018. - 195,
[5] lpp. : il., ģīm., notis. - Ar jautrību un humora dzirksti autore aicinās
izspēlēt un izdziedāt lugas,kuras veidotas pēc latviešu tautas TEIKU un
NOSTĀSTU
motīviem.
4.-6.kl.
4.grāmata I. daļa. Lugas. Pēc latviešu tautas teiku un nostāstu
motīviem.
Saturā: LUGAS MAZAJIEM UN SĀKUMSKOLAI. Runcis meklē
vasariņu ; Kamenes Gitas nedēļa ; Kā lestenieki tikuši pie Irlavas pļavām
; Kā Gārsenes nosaukums cēlies ; Buses māju cūku gans ; Kā
Vecpiebalgas ezeri un salas radušies ; Avotiņš cibā ; Vilku pērēji.
LUGAS PAMATSKOLAI. Brocēnu ezers ; Desas dīķis Kabilē ; Dievs
dala mūža garumu ; Kā Kokneses pili cēla ; Kā Limbaži tika pie vārda ;
Kā Matkule pie vārda tika ; Pikniks pusnaktī ; Saldu ēdu, saldu dzēru ;
Spruksti. DZIESMAS UN ROTAĻAS. Dziesmas par runci ; Ceļojuma
dziesma ; Sēņu dziesma ; Gājputnu dziesma ; Lāča dziesma ;
Ziemeļbrieža dziesma ; Pavasaris ; Vasaras prieki ; Gadalaiki ; Saulīte ;
Dziesmas par kalendāru ; Lietutiņš ; Koncerts pļavā ; Zirneklītis
pundurītis ; Loms ; Zirneklītis ar zirneklieni ; Pļavā ; Nobeiguma dziesma
; Pils celšana ; Pilij vārdu domājām ; Mazais putniņš ; Tumšā mežā ;
Mazā Latvija svētkus svin ; Rūja ; Manai bērnības pilsētai ; Kandava.
Tiltiņa-Balode, Sanita. Pasakas pupiņu valodā / Sanita Tiltiņa-Balode ;
mākslinieks Markuss Tumans. - [Ķekavas novads] : JS Industry, [2018].
- [Rīga] : Sava grāmata. , [2018]. - 34, [6] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. Pasakas pupiņu valodā ir lielisks prāta un mēles mežģis kā
pieaugušajiem, tā bērniem, ļaujot iepazīt latviešu tautas pasakas pavisam
citā gaismā. Grāmatā atradīsiet 11 oriģinālās pasakas, kā arī tās pašas
pasakas pupiņu valodā, likumus un piemērus, kā vārdus pārveidot pupiņu
valodā, kā arī interesantu uzdevumu lapu. Grāmata pupiņu valodā ir
pozitīvu emociju avots. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - "Nost ar
garlaicību!"
-Uz
1.
vāka.
Saturā: Lācis un pele ; Putni uzvar zvērus ; Zvejnieks un lapsa ;
Brīnumu putns ; Slinkā sieva ; Pa melam ēd, pa melam strādā ; Sala
derības ar zaķi ; Vēzis un lapsa ; Kas bailīgāks par zaķi ; Kā zostēviņš
lapsu piekrāpis ; Laima izpilda trīs vēlēšanās.
Parvela, Timo. Kepler62 / Timo Parvela, Bjērns Sortlanns ; ilustrējis
Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore

Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 159, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - “Ir laiks. Dariet
cilvēcei godu!” Ar šādiem vārdiem sirmais ģenerālis Livingstons atvadās
no jauniešiem, kas pavisam drīz pametīs iznīcībai nolemto zemeslodi un
dosies tālu kosmosā meklēt citas apdzīvojamas planētas. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums:
Kepler62.
Matka.
Trešā grāmata. Ceļojums.

