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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA

Uz e-katalogu
Čuk-čuk. Tallina : Felistella, [2021]. 12 nenumurētas lpp.
ISBN 9789949695539
Anotācija: Ērtās harmoniku grāmatiņas bērnam māca koncentrēt uzmanību uz attēliem,
trenē atmiņu, attīsta smalko motoriku. Grāmata “Attēli mazuļiem. Čuk-čuk!“ iepazīstina
ar dažādiem priekšmetiem un dzīvniekiem. Lakoniskā krāsu gamma piesaista uzmanību,
liek izpētīt katru atsevišķo detaļu, kas ir lielisks redzes treniņš. Tas ir aizraujošs
ceļojums, kurā jūs gaida daudzas jaunas un interesantas tikšanās. Lūk, nopietnā pūce
sabozusies gaida, kad mēs atkal dosimies ceļā, bet taurenītis bezrūpīgi lidinās no zieda
uz ziedu. Dažiem attēliem ir dotas raksturīgās skaņas. Uzzini, kā runā pīlēns, putniņš,
pūce, cik garšīgi var iekosties košā zemenē vai sulīgā ābolā, ar kādu skaņu pret zemi
atsitas jautri lēkājoša bumba.

Uz e-katalogu
Ferma. Tallina : Felistella, [2021]. 12 nenumurētas lpp.
ISBN 9789949695522
Anotācija: Grāmata-harmonika "Ferma" ir neaizvietojams jaundzimušo attīstības
elements, kad bērns sāk izzināt dzīvnieku pasauli. Kontrastējošie melnbaltie attēli
piesaista uzmanību un palīdz koncentrēties uz konkrētu attēlu. Bērns ilgi tos skatās,
pēta detaļas un iegaumē redzēto. Dzīvnieku siluetus, vienkāršās un saprotamās formas
viegli uztver pat vismazākie bērni.

Uz e-katalogu
Krāsas. Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 12 nenumurētas lpp
ISBN 9789934168901
Anotācija: Cieta kartona lapu grāmatiņa mazuļiem. Aiciniet mazuli atvērt grāmatiņas
atlokus, mudiniet izteikt iekrāsotos vārdus, pārrunājiet attēlā redzamo! Šīs sērijas
grāmatiņas izklaidē ar pārsteigumiem, rosina atpazīt attēlotos objektus, ļauj pilnveidot
valodas prasmi, attīsta roku un acu saskaņotu darbību. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Tulkots no angļu valodas.

Uz e-katalogu
Kustīgas lietas. Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 12 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934168895
Anotācija: Cieta kartona lapu grāmatiņa mazuļiem. Aiciniet mazuli atvērt grāmatiņas
atlokus, mudiniet izteikt iekrāsotos vārdus, pārrunājiet attēlā redzamo! Šīs sērijas
grāmatiņas izklaidē ar pārsteigumiem, rosina atpazīt attēlotos objektus, ļauj pilnveidot
valodas prasmi, attīsta roku un acu saskaņotu darbību. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Tulkots no angļu valodas.

Uz e-katalogu
Leonoviča, Anastasija. Sāku mācīties! Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 157, [2] lpp.
ISBN 9789934088117
Anotācija: Bērna kognitīvo spēju attīstība pirmajos trīs dzīves gados ietekmē visu viņa
turpmāko dzīvi un mācīšanās prasmes. Šī grāmata būs labs palīgs, lai ierosinātu bērna
iztēli un radošumu, zinātkāri un tiekšanos pēc jaunām prasmēm un iemaņām. Sarunas
par grāmatā ietvertajām tēmām un praktiskā darbošanās veicinās mazuļa attīstību. Bērns
atklās dažādu dzīvnieku, augļu, dārzeņu un transportlīdzekļu pazīmes, iemācīsies to
nosaukumus un noskaidros pielietojumu, kā arī paplašinās redzesloku un vārdu krājumu,
attīstīs atmiņu, uzmanību un veidos priekšstatus par apkārtējo pasauli. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Mana pirmā pulksteņa grāmata. Rīga : Egmont Latvija, [2021]. 12 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934168932
Anotācija: Mācies nosaukt pareizu laiku un gatavojies skolai! -- uz grāmatas vāka. Pirmsskolas vecuma bērniem.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
ASTRONOMIJA

Uz e-katalogu
Vormels, Kriss. Planetarium. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. 95 lpp.
ISBN 9789984238159
Anotācija: Sērijas "Laipni lūgti muzejā!" sestā grāmata iepazīstina ar zvaigžņotās
debess noslēpumiem un ļauj uz brīdi iejusties astronoma lomā. Šis grāmatas
formā veidotais muzejs ir īpašs, tas ir atvērts 24 stundas diennaktī un var lepoties
ar pasaulē izcilāko kosmosa objektu kolekciju, sākot no nelieliem asteroīdiem un
Saules sistēmas planētām līdz pat milzīgām galaktiku kopām. Cik liels ir Visums?
Kur tas sākas, kad beigsies un kādus noslēpumus glabā? Vai mēs Visumā esam
vienīgās dzīvās būtnes? Vai pastāv vēl citi Visumi? Dodies elpu aizraujošā kosmosa
ekspedīcijā un atklājiet Visumu visā tā diženumā!. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Rādītājs: 94.-95. lpp.
Uz e-katalogu
Erne, Andrea. Atklājam Visumu! Rīga : Madris, [2021]. 16 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984316765
Anotācija: Kur atrodas Visums? Kā kļūt par astronautu? Kā lido raķete? Vai
Visumā ir jāmazgājas? Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniedz atbildes par to, kas
redzams visapkārt. Tā ir izzinoša grāmata ar neskaitāmiem atveramiem lodziņiem
bērniem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

ZOOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Насекомые. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. 96 с.
ISBN 9785378180868
Anotācija: Интересная информация, занимательные факты, яркие
иллюстрации, широкий круг тем - всё это вы найдёте в данной
энциклопедии! Вы узнаете, какие Насекомые могут предсказывать
землетрясения, кто из представителей этого класса животных пробрался в
космос, почему жук бомбардир получил такое название и многое другое.
Такой подарок обязательно заинтересует ребёнка, да и взрослые
непременно откроют для себя что-то новое!. - 4.-6. klase.

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA. LAUKSAIMNIECĪBA
ANATOMIJA

Uz e-katalogu
О теле человека. Харьков : Юнисофт, 2016. 96 с.
ISBN 9786177292554
Anotācija: Человеческое тело - поразительное творение природы,
совершенное и в то же время хрупкое. Каждому любопытно знать, как
«работает» его организм, как устроен тот или иной орган и зачем он нужен.
Иллюстрированная энциклопедия подробно ответит на множество
вопросов юных читателей и поможет узнать много интересного и
удивительного. - 4.-6. klase.

TRANSPORTLĪDZEKĻI

Uz e-katalogu
Braucamie. Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934169199
Anotācija: Mācīties jaunus vārdus bērnam ir ļoti svarīgi, un ar šo grāmatu tas būs
ne tikai viegli, bet arī aizraujoši. Krāsainās ilustrācijas ar parakstiem palīdzēs apgūt
dažādu braucamrīku un ar tiem saistītu lietu nosaukumus, kā arī attīstīs uztveres
un koncentrēšanās spējas un trenēs atmiņu.
Uz e-katalogu
Шаповалов, Д.С. Автомобили. Харьков : Юнисофт, 2017. 96 с.
ISBN 9789669352903
Anotācija: Автомобиль, казалось бы, является всего лишь механическим
транспортным средством, призванным сделать жизнь человека более
комфортной. Но он уже давно стал чем-то большим... В самые совершенные
образцы технической мысли и дизайнерского мастерства можно понастоящему влюбиться.Тридцать лучших машин современности будут
бороться за призовые места в сердцах читателей. На страницах книги
представлены не просто автомобили — это воплощенные в металле мечты
большинства жителей планеты Земля. История возникновения
прославленных мировых автобрендов, технические характеристики дорогих
суперкаров современности, легенды автомобильной промышленности и
лучшие образцы тюнинга — эта сложная информация изложена простым и
понятным языком и дополнена яркими иллюстрациями. - 4.-6. klase.

LAUKSAIMNIECĪBA

Uz e-katalogu
Laukos. Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 10 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934169182
Anotācija: Mācīties jaunus vārdus bērnam ir ļoti svarīgi, un ar šo grāmatu tas
būs ne tikai viegli, bet arī aizraujoši. Krāsainās ilustrācijas ar parakstiem palīdzēs
apgūt vārdus, kas saistīti ar dzīvi laukos. Bērns uzzinās dažādu mājdzīvnieku,
darbarīku, transportlīdzekļu, augļu un dārzeņu nosaukumus, attīstīs uztveres un
koncentrēšanās spējas un trenēs atmiņu.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA

Uz e-katalogu
Holcvarte-Roitere, Ulrike. Tehnika mūsu mājās. Rīga : Madris, [2021]. 16
nenumurētas lpp.
ISBN 9789984316888
Anotācija: Viss par tehniku mūsu mājās! Kā ūdens nokļūst vannasistabā? Kāda
izskatās veļasmašīna no iekšpuses? Kā sasilst radiatori? Kāpēc mums
nepieciešams internets? Grāmatā daudz atveramu lodziņu. Detalizēti attēli sniedz
zināšanas un rada atklājuma prieku bērniem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

8 VALODNIECĪBA. VALODAS. LITERATŪRA
DAUDZVALODU VĀRDNĪCAS

Uz e-katalogu
Zurikova, Maša. Bilingvālā ābece. [Jelgavas novads] : Droši un Koši, [2020]. 95 lpp.
ISBN 9789934891724
Anotācija: "Bilingvālās ābeces" autorei vienkāršā un līdz šim neierastā veidā ir
izdevies sastatīt latviešu un krievu alfabēta burtus, parādot kopīgo un atšķirīgo
gan abu valodu rakstu sistēmā, gan skaņu atspoguļojumā. Turklāt ābecē burti ir
sarindoti nevis alfabētiskā secībā, bet iedalīti trijās grupās, balstoties uz to skaņu,
kādu skaņu katrs burts apzīmē rakstos. Ābece palīdzēs orientēties divās dažādās
rakstībās – latviešu rakstībā, kuras pamatā ir latīņu alfabēts, un krievu rakstībā,
kuras pamatā ir kirilica. Izmantot ābeci palīdzēs ievads, kurā izklāstīti grāmatas
izveides principi un īsi raksturotas abu valodu fonētiskās sistēmas. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Teksts latviešu un krievu valodā.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
PASAULES VĒSTURE

Uz e-katalogu
Визаулин, Александр. Пираты. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2018. 96 с.
ISBN 9785378276226
Anotācija: Интересная информация, занимательные факты, яркие
иллюстрации, широкий круг тем - всё это вы найдёте в данной
энциклопедии! Вы узнаете, кто такие корсары, флибустьеры и буканьеры,
чем они занимались и на каких судах бороздили моря, какими их оружие и
быт - обо всём этом, а также о многом другом и пойдёт речь в данной книге.
Такой подарок обязательно заинтересует ребёнка, да и взрослые
непременно откроют для себя что-то новое. - 4.-6. klase.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Apšeniece, Leontīne. Lasītprieks. Rīga : Jumava, [2021]. 40 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934572647
Anotācija: Latviešu valoda - Alfabēts. Rakstīšana, latviešu. Bērnu dzeja, latviešu. Darbi
bērniem.

Uz e-katalogu
Lībiete, Māra. Mans draugs Dzejolītis. Rīga : Jumava, [2021]. 38, [1] lpp.
ISBN 9789934204661
Anotācija: Dzejoļu grāmata bērniem un vecākiem.

Uz e-katalogu
Tora, Inese. balta gaisma tevī. [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2020]. 119 lpp.
ISBN 9789934554339
Anotācija: Ir jauki, ja radošās aktivitātes rada tauriņa spārna efektu - tās veicina citu
cilvēku mākslinieciskās izpausmes. Tādā pozitīvā gaisotnē ir veidojies dzejnieces Ineses
Toras un fotogrāfes Mirdzas Ankupas tandēms. Abas autores ar patiesu prieku
sadarbojās, veidojot šo dzejas krājumu "balta gaisma tevī".

Uz e-katalogu
Vensko, Sandra. ...klibs putniņš neraud viens. Rīga : Dienas Grāmata, 2021. 77, [2] lpp.
ISBN 9789934595332
Anotācija: Kādā vēlā novakarē satiku meiteni ratiņkrēslā. Vēlāk šo cilvēkbērnu nodēvēju
par klibo putniņu un notikumu ietērpu literārā formā. Meitene palikusi man atmiņā kā
putns, kas brīvi lido savās domās, bet reālajā dzīvē ievainojama, bezspēcīga situācijās, ja
neviena nav līdzās. Viņai pašai jātiek galā ar mācībām attālināti, jāizdomā draugi,
jāizveido sava fantāzijas pasaule. Grāmatā iebūvēti bērnu dzejolīši un pasakas par dzīvi
un norisēm dabā – Agate, Alise, Anna, Ādams, Elizabete, Elizabete Krista, Elza, Emma
Luīze, Gabriela, Jāzeps, Kajs, Katrīna, Lilita, Lote, Luīze, Nikola, Pāvels, Šarlote, Zīle Māra
ir šo darbu autori. Kopā ar viņiem grāmatas lappusēs šo dīvaino un sarežģīto laiku izdzīvo
arī klibais putniņš Aleksandra. - 4.-6.kl.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Auere, Margita. Bedres! Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. 179 lpp.
ISBN 9789984238494
Anotācija: Turpinot lasītāju iecienīto sēriju "Maģisko zvēru skola", grāmatā "Bedres!"
uzzināsim par Idas un viņas klasesbiedru jauniem piedzīvojumiem. Maģiskā zooveikala
noslēpumu nedrīkst zināt neviens, tomēr Ida un viņas lapsēns Rabats izpļāpājas. Kas
notiks, ja to uzzinās skolotāja mis Kornfīlda? Šokijs ļoti vēlas saņemt maģisko zvēru. Nekas
cits viņu neinteresē: ne gatavošanās teātra izrādei, ne Robina Huda loma, ne klases
meiteņu domstarpības, ne arī noslēpumainās bedres, kas parādījušās skolas dārzā. Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Bālinta, Āgneša. Fraks, kaķu bieds. Rīga : Jumava, 2021. 174, [2] lpp.
ISBN 9789934204692
Anotācija: Bērnu stāsti, ungāru. Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Bēge, Dīters. Mēs – cilvēki. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 1 sējums
(nenumurētas lpp.).
ISBN 9789984238395
Anotācija: Mēs dzīvojam uz šīs planētas jau tūkstošiem gadu – mīlam un nīstam,
draudzējamies un karojam, ceļam un iznīcinām. Mēs esam dažādi un vienlaikus –
tik līdzīgi. Katrs ar saviem sapņiem, dzīves mērķiem un likteni. Kas mēs, cilvēki,
esam? Filozofiska bilžu grāmata mums visiem un par mums visiem. Neatkarīgi no
tā, cik veci vai cik jauni esam, kurā pasaules malā dzīvojam, kā izskatāmies, ko
domājam un ar ko nodarbojamies. - 4.-6.kl.
Uz e-katalogu
Donaldsone, Džūlija. Bubulis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 26 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934090905
Anotācija: Lielais mežs ir briesmu pilns. Tad ir labi, ja līdzās ir stiprs draugs. Ja tāda nav,
tad jāmeklē. Tā dara mazā pelīte, kura katram, kas to grib apēst, piedraud ar briesmīgo
Bubuli. Taču tāda Bubuļa nemaz nav. Vai varbūt ir? To uzzināsiet, izlasot grāmatu
"Bubulis"!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Gēte, Johans Volfgangs fon. Pasaka par zaļo čūsku un skaisto liliju. Rožkalni : CAMPHILL
NODIBINĀJUMS "Rožkalni", 2020. 77,[1] lpp.
ISBN 9789934504457
Anotācija: Camphill ciemata "Rožkalni" ceļš uz pasaku dzīvē, izrādē un ilustrācijās /
Johans Volfgangs fon Gēte ; no vācu valodas tulkojis Jānis Garonskis ; Deivida Ņūbata lugu
latviešu valodā tulkojusi Ilze Eglīte ; grāmatā ietverti Camphill nodibinājuma "Rožkalni"
iemītnieku akvareļi un fotogrāfijas. - Rožkalni : CAMPHILL NODIBINĀJUMS "Rožkalni",
2020. - Rīga : Apgāds ALIS, 2020. - Valmiera : Valmieras tipogrāfija Lapa. - 77,[1] lpp. : il.,
notis. - 4.-6.kl.
Saturs: Par pasaku, laiku un tiltiem ; Pasaka par zaļo čūsku un skaisto liliju ; Rūdolfs
Šteiners un Gētes pasaka / Jānis Garonskis ; Camphill pasaulē, Latvijā ; Zaļā čūska un
Camphill "Rožkalni" : Kāpēc Camphill kopienas izvēlas tieši šo darbu? ; Pasaka par zaļo
čūsku un skaisto liliju / Johana Volfganga fon Gētes pasaku lugā iestudēšanai kopienā
pārveidojis Hanss van der Stoks ; Uzveduma dziesmu notis.

Uz e-katalogu
Lī, Amanda. Piedzīvojumi Muminielejā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 123, [2] lpp.
ISBN 9789934090547
Anotācija: Šī grāmata apburs gan jaunus, gan senus Muminu cienītājus. Vai tu jau
pazīsti trollīti Muminu un viņa sirsnīgo ģimeni? Esi laipni aicināts Muminielejā!
Uzzini, kādu dziesmu ir sacerējis klejotājs Susuriņš, kas patīk Snorkes jaunkundzei
un kādas palaidnības atkal sastrādājusi mazā Mija. Katra šīs brīnišķīgās grāmatas
lappuse aicina saskatīt apkārtējās pasaules skaistumu - tas lieliski padodas
Muminiem!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Starobiņeca, Anna. Naida nagi 3. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 126, [1] lpp.
ISBN 9789934091650
Anotācija: Šī ir jau trešā grāmata par noziegumiem, kurus izmeklē Tālmeža policisti Āpsis
Vecākais un Āpškāns. Šoreiz Āpškāns metas darbā ārkārtīgi dedzīgi, jo viņa motīvi ir dziļi
personiski. Viņš ir iemīlējies pasaules skaistākajā kaķē, bet tā ir nolaupīta! Policisti saņem
draudu vēstules un izpirkuma maksas pieprasījumu. Āpškāns ir gatavs uz visu... - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Зверский детектив. Когти гнева.

Uz e-katalogu
Tamminens, Petri. Kā sagaidīt citplanētieti. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 33
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934158568
Anotācija: Kosmoss ir milzīgi plašs, un tajā noteikti kaut kur dzīvo citplanētieši.
Kādu dienu var gadīties tā, ka citplanētieši ierodas uz Zemes un, iespējams, tieši
tavā pagalmā. Tad būtu labi zināt, kā rīkoties. Petri Tamminena un Valpuri
Kertulas humorpilnā grāmata māca, kā pārvarēt bailes no nepazīstamiem
cilvēkiem, tikt galā ar nepatīkamām sajūtām un neērtām situācijām. Tā būs
interesanta lasāmviela ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
LITERATŪRA KRIEVU VALODĀ

Uz e-katalogu
Кинни, Джефф. Дневник слабака. Глобальное потепление. Москва : АСТ, 2021. 221,
[3] с.
ISBN 9785171235673
Anotācija: В жизни Грега Хэффли немало проблем, и изменение климата – одна из
них. То внезапная оттепель посреди зимы сбивает с толку, то резкое похолодание в
начале весенних каникул рушит все планы.

Uz e-katalogu
Кинни, Джефф. Дневник слабака. Побег. Москва : АСТ, 2020. 222, [2] с.
ISBN 9785171217013
Anotācija: Когда родители Грега решили, прихватив детей, сбежать на несколько
дней из родного городка с его промозглой зимней погодой в тепло тропического
острова, они и представить не могли, чем это для них закончится. Поездка, которая
должна была стать райским отпуском без стресса и волнений, оборачивается
кошмаром забитого под завязку курорта, где Грегу и его родным приходится
бороться за свое место под солнцем.
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