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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA.

Uz e-katalogu
Iepazīsti dzīvniekus!. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 18 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934086649
Anotācija: Grāmatiņā ir ērti pāršķiramas lapas. Bērns tajā varēs pētīt jaukas
ilustrācijas, skaitīt, meklēt un iepazīt vairāk nekā 30 dzīvniekus. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Baggott, Stella. Saliec pusītes! Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. 14 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934080975
Anotācija: Šī rotaļīgā grāmatiņa sagādās daudz prieka mazulim. Šķirot lapu pa
lapai, bērns saliks attēlus, iemācīsies dzīvnieku nosaukumus un atdarinās dažādas
skaņas. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Boultwood, Ellie. Skati, tausti, jūti! Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. [12] lpp.
ISBN 9789934092084
Anotācija: Šī ir īpaši izveidota grāmata, lai mazuļi, kas to kopā ar pieaugušajiem
pārlapos, liktu lietā un attīstītu savas maņas, roku un acu koordināciju, kā arī
kopīgas mācīšanās prasmes. Katrs košais atvērums aicina ne tikai aplūkot attēlus,
bet arī mudina uz interaktīvu darbošanos. Bērnam pieaugot, jūs kopā noteikti
atradīsiet aizvien jaunus veidus, kā lietot šo grāmatu. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
ZOOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Vokere, Miranda. Svešzemju dzīvnieki. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 10
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934087561
Anotācija: Koša cieto lapu grāmatiņa pašiem mazākajiem. To šķirstot, būs
nodarbinātas vērīgās actiņas un kustīgie pirkstiņi. Iepazīt jaukos svešzemju
dzīvnieciņus var gan pataustot zivtiņas mirdzošās zvīņas, gan paplivinot flamingo
mīksto spārnu, gan noglaudot krokodila raupjo ādu, gan kopā ar pieaugušo lasot
draiskos dzejolīšus. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

7 MĀKSLA. IZRĀDES. IZKLAIDE. SPORTS
MŪZIKA

Uz e-katalogu
Ričardsa, Mērija. Mūzikas vēsture bērniem. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 95
lpp.
ISBN 9789984238500
Anotācija: “Jāņa Rozes apgāds” sadarbībā ar angļu izdevniecību “Thames &
Hudson” piedāvā krāsainu un aizraujošu ekskursiju mūzikas pasaulē. Tas būs
lielisks papildinājums jaunajiem lasītājiem paredzētajam izzinošo grāmatu
klāstam par kultūras vēsturi. Lasot un pētot šo izdevumu, dosimies muzikālā
ceļojumā apkārt pasaulei, lai iepazītu komponistus un mūziķus, kas kļuvuši
slaveni, radot un atskaņojot mūsu iecienīto mūziku. Tāpat gūsim ieskatu plašajā
mūzikas instrumentu dažādībā, kā arī vairāk uzzināsim gan par klasiskās mūzikas
žanriem, gan populārās mūzikas stiliem un par jaunākajām mūzikas radīšanas un
klausīšanās tendencēm.
Saturā: Kas ir mūzika? ; Pētot mūziku ; Radot mūziku ; Sajust mūziku ; Redzēt
mūziku ; Atskaņot un klausīties mūziku ; Kas mūziku gaida nākotnē?.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Kravale, Vineta. Vāverēns Sams. [Rīga] : Baltais valis, 2021. 34, [3] lpp.
ISBN 9789934905001
Anotācija: Vāverēns Sams, viņa Māmiņa un Tētis dzīvo lielā parkā, skaisti
iekārtotā namiņā. Vāverēns ik dienu saskaras ar neparastām situācijām un mācās
tās atrisināt. Ko darīt, ja kāds skolā apsaukā par pārāk kuplo asti, ja gadās apslimt
un ir bēdīgs prāts, ja jāpaveic sarežģīts darbs vai jātiek galā ar dusmām? Tad palīgā
nāk vāverēna Māmiņa ar savu brīnumaino riekstiņu krājumu. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Nosaukums angļu valodā: Little Squirrel Sam.
Uz e-katalogu
Marts, Andris. Tas, kurš draudzējas ar zvaigznēm. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. 91,
[1] lpp.
ISBN 9789934600654
Anotācija: Grāmatā iekļautas 16 A. Marta pasakas, kurām ilustrācijas veidojusi jaunā
māksliniece Anna Ābele. Pasakas ir neparastas ar to, ka katras pasakas notikumi norisinās
uz dažādām planētām. Uz visām šīm planētām dzīvo arī cilvēki, nu tieši tādi paši kā mēs.
Galvenais visu pasaku temats ir cilvēku draudzība un ceļš uz mīlestību, kurš aizsākas jau
bērnībā. Tikai vienā no pasakām ir pieminēts ļaunums, bet arī šajā pasakā uzvar labais.
Grāmata adresēta bērniem līdz 12 gadu vecumam. Kaut gan viena no pasakām ir domāta
arī pieaugušajiem. Tā ir pavisam citādāka nekā citas pasaku grāmatas. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Pasakas no sapņa ; Neticamās planētas ; Paugurs, kurā nebija iespējams uzkāpt ; Zēns,
kurš redzēja debesis ; Tas, kurš draudzējās ar zvaigznēm ; Meitene, kura gleznoja ar acīm
; Brīnumgardie ēdieni ; Zēns, kurš bīdīja mākoņus ; Planēta Kalns ; "Kaut kas", kurš sargāja
meitenes ; Neredzamais zēns ; Iespēja atgriezties pagātnē ; Planēta - "Aizej tur, nezin kur"
; Bezgalīgās domas ; Kalns, kurš krāja atbildes ; Un Dievs sūtīja uz Zemi cilvēku.

Uz e-katalogu
Netikumīgie. [Rīga] : liels un mazs, 2021. 97, [2] lpp.
ISBN 9789934574672
Anotācija: Dzejas krājumā pusaudžiem “Netikumīgie” apkopoti dzejoļi Kristas Burānes
dokumentālās dzejas izrādei “Netikumīgie” (Dirty Deal Teatro). Dzejnieki - Marija Luīze
Meļķe, Kirils Ēcis, Raimonds Ķirķis, Agnese Krivade, Kārlis Vērdiņš , mākslinieki - Pauls
Rietums, Liāna Mihailova, Agate Lielpētere, Sanita Adoviča. Kristas Burānes ideju par
izrādi rosināja vairāki skandāli, kas tika sacelti ap skolā izmantotajiem literārajiem
tekstiem un citiem mākslas darbiem, un tā saucamie “tikumības grozījumi” izglītības
likumā. Literatūras skolotājiem saskaņā ar tiem jābūt liekulīgiem iedomātas “ideālās
dzīves” ideologiem, daudzi šo lomu pieņem un atsakās no literatūras kā mākslas veida,
padarot to par noteiktas propagandas līdzekli. Izrādes veidotāji vēlējās uzdot jautājumu
par dzejas lomu 21.gadsimta jaunieša dzīvē un izmantot šo mediju, lai dotu vārdu pašiem
pusaudžiem sarunā ar pieaugušajiem par viņu dzīves realitāti un to, vai mākslai ir jāsargā

tikumība. Grāmatā netiek dublēta veiksmīgās, spilgtās izrādes dramaturģija, bet veidota
patstāvīga dzejoļu krājuma kompozīcija, ko papildina četru jauno mākslinieku ilustrācijas
un Alekseja Muraško veidotais grāmatas dizains. Grāmata ar visiem tās elementiem veido
vēl vienu šo dokumentāli sakņoto dzejoļu interpretāciju, kas nu pastāvēs līdztekus
izrādei. - 7.-9. kl. - Dzejoļi režisores Kristas Burānes dokumentālajai dzejas izrādei.

Uz e-katalogu
Platpīrs, Gunārs. Milži. [Rīga] : Madris, [2021]. 29 lpp.
ISBN 9789984317366
Anotācija: Senos laikos dzīvoja ļoti daudz milžu. Tie bija lieli, no viņiem baidījās un
domāja, ka tie var apēst cilvēku, tāpēc viņus sauca par asinssūcējiem. Īstenībā
milži bija liela auguma lādzīgi lempji - lieli, mazdrusciņ smieklīgi un arī vientuļi, jo
viņiem nebija ar ko spēlēties. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Reinika, Veronika. Ričijs Rū rīko koncertu. [Rīga] : MicRec, 2021. 43 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934873478
Anotācija: “Ričijs Rū rīko koncertu” ir jauna, krāsaina un interaktīva dzejoļu un
krāsojamā grāmata, kas papildināta ar 11 dziesmu un to instrumentālo
pavadījumu albumu. Šis projekts ir īsts Reiniku ģimenes lolojums. Bērnu dzejoļu
autore ir vecmamma Veronika Reinika, tos par dziesmām pārvērtis mūziķis Lauris
Reiniks, bet visa projekta idejas autore ir Rūta Reinika-Preisa. Grāmata “Ričijs Rū
rīko koncertu” ir interaktīva – katra tās lappuse ir papildināta ar QR kodu, kuru
noskenējot dzejolis “atdzīvojas”, ļaujot ielūkoties un noklausīties lācēna Ričija Rū
piedzīvojumos, īpaši sagatavotās dzejoļu videoversijās kanālā YouTube. Grāmatā
ir iekļautas arī krāsojamās lapas un kompaktdisks ar dziesmām un to
pavadījumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Pielikumā CD "Ričijs Rū rīko
koncertu. Dziesmas bērniem + pavadījumi".
1. Ričijs Rū ar ģitāru ; 2. Muša Kuša ; 3. Varžu prieki ; 4. Zeltainais kamoliņš ; 5.
Kurmja pārsteigums ; 6. Vārna modes skatē ; 7. Olu tracis Lieldienās ; 8. Māmiņas
dziesmiņa ; 9. Kāpēc sēnei viena kāja ; 10. Lauku pelītes ; 11. Ziemassvētki mežā ;
12.-22. Visu dziesmu instrumentālie pavadījumi.
Uz e-katalogu
Vītiņa, Lote Vilma. Ūdenstornis. [Rīga] : liels un mazs, 2021. 122, [5] lpp.
ISBN 9789934574542
Anotācija: Lote Vilma Vītiņa ir gan dzejniece, gan komiksu māksliniece un
ilustratore. Viņas grāmatā vienlīdz svarīgs ir gan teksts – dzejai tuva proza un
dzejoļi, gan ilustrācijas – tušas zīmējumi, īsas komiksu epizodes. Tas viss veido
vienotu kopumu – meitenes dienasgrāmatai līdzīgu vēstījumu pirmajā personā.
Grāmatas varone ir mazpilsētas meitene, kuras ikdienas sastāvdaļas ir skola,
klejojumi dabā, grāmatas un ūdenstornis. Ūdenstornis ir vieta, ko meitene radījusi
savā iztēlē, glābiņš un slēpnis, kurā var nolīst jebkurā brīdī, kad dzīve šķiet
neizturami vienmuļa. Ūdenstornī var notikt viss, pēc kā meitene ilgojas, bet zem

gultas glabājas atmiņas no bērnības, kuras vēl var paņemt, paturēt rokās.
Ūdenstornis meitenes iekšējās norises pārvērš tēlos un kļūst par patvērumu, bet
ir grūti tajā dalīties ar citiem, pat, ja rodas draudzība, jo katram ir sava iztēles
patvēruma pasaule, un ir jāatrod kopīgais. - 7.-9. kl. - 112. lappusē citēts Amandas
Aizpurietes dzejolis no krājuma "Kāpu iela".
Uz e-katalogu
Viška, Signe. Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu. [Rīga] : liels un mazs, 2021. 31
nenumurēta lpp.
Anotācija: Grāmata stāsta par aizrautīgo un apņēmīgo Kati un viņas mierpilno
vectēvu. Mazajai meitenei piemīt temperaments un vēlme nekavējoties rīkoties,
lai piepildītu savas ieceres. Lēmumu pieņemšana viņai neprasa liekas pārdomas.
Taču viņa apbrīno vectēva prasmi dzīvot rāmi un mierīgi, ieturot nemainīgu dzīves
ritmu. Šo vecuma viedo vienkāršību Kate sauc par “vectēvu pasauli” un vēlas būt
tajā piederīga, tādēļ atrod asprātīgus paņēmienus, lai ārēji līdzinātos vectēvam.
Vectēvs pieņem šos spēles noteikumus un ļauj meitenei justies kā “īstam
vectēvam”. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Zandere, Inese. Divas Almas. Rīga : Liels un mazs, 2021. 36, [4] lpp.
ISBN 9789934574641
Anotācija: Meitenītes Almas dzīvē starp realitāti un iztēli nav novilkta stingra
robeža, kā tas mēdz būt daudziem bērniem. Tādēļ viņai, vasaru pavadot laukos,
līdzās mazai ciema kapsētai, kur šad un tad notiek bēres, nav grūti uz sevi
attiecināt pār kapu sētu sadzirdētos vārdus: “Mūsu Alma ir mirusi. Mēs vairs
neredzēsimies!” un iztēloties sevi par nomirušu. Alma cenšas saprast atšķirību
starp dzīvajiem un mirušajiem, cilvēka attiecības ar savu vārdu, dažādu ar miršanu
un piemiņu saistītu izteicienu nozīmi. Autore par šīm eksistenciālajām lietām
raksta ar gaišu humoru, kurā nopietnība un smaids nav viens no otra atdalāmi. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Ballīte teltī. Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 24 nenumurētas lpp
ISBN 9789934166891
Anotācija: Dodies aizraujošā piedzīvojumā kopā ar Nensiju un viņas ģimeni, iemācies
saskatīt ko neparastu gluži ikdienišķās lietās un gūt prieku!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.

Uz e-katalogu
Dmuhovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte. 3. grāmata. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 47, [1]
lpp.
ISBN 9789934159701
Anotācija: Vai Tu zini, cik vēzim kāju? Kāda ir peles ligzda? Kas guļ ar kājām gaisā? Kā
skudras dzēš ugunsgrēku? To visu ir uzzinājusi skudriņa Kāpēcīte. Apsēdies tuvāk – viņa
ar prieku Tev pastāstīs! “Manai ziņkārīgajai skudriņai Kāpēcītei trešajā grāmatā ir daudz
piedzīvojumu. Viņa dodas ceļojumā zem ūdens un pēta dziļus tuneļus. Taču
visnozīmīgākais ir tas, ka viņa ne vien palīdz bērniem iepazīt dažādus dzīvniekus, bet arī
stāsta, kā aizsargāt dabu. Skudriņa Kāpēcīte izbēg no briesmīga meža ugunsgrēka un drīz
dosies vēl garākā ceļojumā. Es tik tikko spēju tikt viņai līdzi. Dodies piedzīvojumos kopā
ar skudriņu arī Tu!” Rasa Dmuhovskiene. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
3. grāmata.

Uz e-katalogu
Gverra, Tonīno. Saulesbrāļi. Rīga : Lietusdārzs, 2021. 141, [3] lpp.
ISBN 9789934576300
Anotācija: Tas ir komisks vēsturiski filozofisks romāns bērniem, pusaudžiem un visiem
pārējiem. Itālijā šis darbs tiek regulāri izdots atkārtoti un ir iekļauts skolas mācību
programmās.Tā autori ir divi izcili literāti, 20.gadsimta Itālijas literatūras klasiķi. Romāns
lasītāju “iesviež” agrīnajos viduslaikos tagadējās Itālijas zemēs. Divi klaidoņi, Cīpsla un
Gāmurs, satiekas ar bruņinieku Muškāvi, un visi trīs pļāpādami, savā modē filozofēdami
un mocīdamies ar izsalkumu, viņi klīst pa Apenīnu pussalas ceļiem un piedzīvo daudz
dažādu viduslaikiem raksturīgu notikumu. - 4.-6.kl. - Šī ir grāmata, kas lasītājam pirmajā
brīdī atsauks atmiņā “Dekameronu”, Fellīni filmas, saules kveldētu dienvidu ainavu vai ko
citu Itālijai, šķiet, tikpat būtisku, neatņemamu. Arī šis darbs – ir ļoti itālisks un ļoti
savdabīgs.

Uz e-katalogu
Hīla, Sūzija. Brīnumainie vienradži. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 10 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934087578
Anotācija: Koša cieto lapu grāmatiņa pašiem mazākajiem. To šķirstot, būs
nodarbinātas vērīgās actiņas un kustīgie pirkstiņi. Iepazīt maģisko, noslēpumaino
vienradžu pasauli var, gan pieskaroties vienradža mirdzošajam ragam, pataustot
mīkstos spārnus, noglāstot pūkainās krēpes, gan kopā ar pieaugušo lasot draiskos
dzejolīšus. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Harkkila, Johanna. Trollītis Mumins un dzīvnieki. [B.v. : B. i., 2021]. [18] lpp.
ISBN 9789985849637
Anotācija: Muminu ielejā rāpo, lēkā un lido visdažādākie dzīvnieki: eži, pērtiķi un
taureņi... - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Harkkila, Johanna. Trollītis Mumins un viņa draugi. [B.v. : B. i., 201- ]. [18] lpp.
ISBN 9789985849606
Anotācija: Muminu ielejā notiek lieli svētki. Arī tu esi ielūgts. Nāc, un tu satiksi
svilpasti, burvi un visus pārējos. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Harkkila, Johanna. Krāsainā muminu ieleja. [B.v. : B. i., 2021]. [18] lpp.
ISBN 9789985849620
Anotācija: Muminu māja ir zilā krāsā, mākoņi ir balti, bet Morra ir pelēka.
Ieraugiet Muminu ieleju visdažādākajās krāsās. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Harkkila, Johanna. Gadalaiki Muminu ielejā. [B.v. : B. i., 201- ]. [18] lpp.
ISBN 9789985849613
Anotācija: No sniega vētras līdz kuģošanai vasaras saulē - piedzīvo gadalaiku
maiņu kopā ar Muminu ielejas iedzīvotājiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Ļenasa, Anna. Krāsu mošķis iet bērnudārzā. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 33
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934159732
Anotācija: Bērnudārzs? Kā tur būs? Krāsu Mošķis ir mazliet satraucies. Šorīt viņam
pirmo reizi jādodas uz bērnudārzu, bet viņš nezina, kas tas ir. Neuztraucies, Mošķi!
Tevi gaida jauns piedzīvojums un daudz draugu! Krāsu mošķa piedzīvojumi
turpinās. Šoreiz Mošķim jādodas bērnudārzā, bet viņš pat nezina, kas tas ir! Vai
tie ir bīstami džungļi? Noslēpumaina pils ar briesmoņiem? Lidojošs burvju
mākonis? Soli pa solim Mošķis kopā ar lasītāju iepazīs bērnudārza telpas un
nodarbības, un drīz visas bailes pazudīs!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Ņekrasova, Jevgēņija. Katja un Kikimora.Rīga : Pētergailis, 2021. 204, [2] lpp.
ISBN 9789984335384
Anotācija: Desmitgadniece Katja mitinās mazā pilsētiņā, parastas daudzdzīvokļu
mājas 11. stāvā. Apkārtējai pasaulei Katja nav vajadzīga: "neizaugušie" viņu
izsmej, "izaugušajiem" neatliek meitenei ne laika, ne spēka. Vienaldzība skolā,
vienaldzība mājās. Un Katja atrod izeju. Bet pēkšņi visā iejaucas Kikimora, kas

dzīvo virtuvē aiz plīts. Viņas abas dodas bīstamā ceļojumā un negribot pārspēj
cietsirdībā tos, kas līdz šim kropļojuši viņu dzīvi. - 4.-6. kl.
Uz e-katalogu
Posterte, Petra. gads, kad ieradās bites. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 190, [2]
lpp.
ISBN 9789984238357
Anotācija: Kad Jozefīne Bruknere, saukta par Joziju, no vectētiņa manto bišu
saimi, viņai ir divpadsmit gadu. Viņa dzīvo pilsētā un par bitēm neko daudz nezina.
Kāpēc opis savas bites uzticējis tieši viņai? Ko ar tām iesākt? Ar vectēva
draudzenes dravnieces Almas palīdzību meitene pamazām iepazīst šos
apbrīnojamos, rosīgos kukainīšus. Izrādās, ka to dzīve ir aizraujoša un
noslēpumaina. Tomēr, kad Jozija tiek sadzelta un bišu spieta dēļ nākas izsaukt pat
ugunsdzēsējus, mammas pacietība ir galā – bites ir jāved prom! Jozija nolemj
nepadoties un uzsāk cīņu par savām bitēm. - 4.-6. kl. - Ziņas par autori: [192.] lpp.
Uz e-katalogu
Reinausa, Rēli. Mortens, Emīlija un zudušās pasaules. Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2021. 173, [2] lpp.
ISBN 9789984238623
Anotācija: Mazliet noslēpumainā un diezgan skaudrā stāsta galvenā darbības
vieta ir purvs. Netālu no tā trūcīgos apstākļos kopā ar savu tēvoci alkoholiķi dzīvo
Mortens, kura mamma ir aizbraukusi strādāt uz Somiju. Puiša vienīgā bagātība ir
fotokamera. Kādu vakaru viņš purvā nejauši sastopas ar Emīliju, kura kļūst par
viņa draugu un dod spēku izturēt par spīti visam. Drīz jaunietis saprot, ka
noslēpumainā meitene nemaz nevar aiziet no purva... - 4.-6. kl.
Uz e-katalogu
Skuratova, Jeļena. Delfs un viņa komandas piedzīvojumi. Rīga : Jumava, 2021. 43
lpp.
ISBN 9789934202261
Anotācija: Jeļenas Skuratovas grāmata “Delfs un viņa komandas piedzīvojumi”
ievilks brīnišķos jūras piedzīvojumos, reizē pievēršot uzmanību dabas
piesārņojumam un tā radītajām sekām. Krāsainās ilustrācijas paspilgtinās bērna
sapratni par jūrā notiekošo. Grāmata interaktīvā veidā māca bērniem rūpēties par
dabu un savu apkārtni, novērtēt jūras iemītnieku nozīmi, tai pašā laikā parādot,
cik liela nozīme ir visai sabiedrībai un kopdarbam, lai mazinātu piesārņojumu.
Pasakainajam stāstam seko uzdevumi un spēles, kas veicina bērna radošumu,
iejūtību pret dabu, atbildības izjūtu un attīsta sīkmotoriku. Grāmata paredzēta
bērniem līdz deviņu gadu vecumam, kā arī visiem tiem, kas grib smelties iedvesmu
pasaules glābšanā. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Lasi, spēlē un iegūsti
sertifikātu. Spēles laukums grāmatas aizmugurē! -- uz pirmā vāka.

LITERATŪRA ANGĻU VALODĀ

Uz e-katalogu
Kravale, Vineta. Little Squirrel Sam. Rīga : Baltais valis, 2021. 34, [5] lpp.
ISBN 9789934905018
Anotācija: Vāverēns Sams, viņa Māmiņa un Tētis dzīvo lielā parkā, skaisti iekārtotā
namiņā. Vāverēns ik dienu saskaras ar neparastām situācijām un mācās tās atrisināt. Ko
darīt, ja kāds skolā apsaukā par pārāk kuplo asti, ja gadās apslimt un ir bēdīgs prāts, ja
jāpaveic sarežģīts darbs vai jātiek galā ar dusmām? Tad palīgā nāk vāverēna Māmiņa ar
savu brīnumaino riekstiņu krājumu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Nosaukums
latviešu valodā: Vāverēns Sams.

Uz e-katalogu
Patel, Serena. School' Cancelled. London : Usborne Publishing Ltd, 2020. 238, [17]
p.
ISBN 9781474959537
Anotācija: "I've been working sooo hard with Milo and Govi to make our supererupting volcano for the school science fair. I really thought we might win first
prize - a trip to the National Space Centre. But now we're in BIG trouble. One
minute we were in the lab practising our science demo, and the next thing we
knew, our volcano exploded and flooded the corridors. School had to be
cancelled!. - 4.-6.kl.
Uz e-katalogu
Reekles, Beth. The Kissing Booth 2. London : Penguin Books, 2020. 361, [1] c.
ISBN 9780241413227
Anotācija: Elle Evans seems to have finally tamed hotter-than-hot bad boy Noah
Flynn, but now they're facing a new challenge. Noah's 3,000 miles away at
Harvard, which means they're officially a long-distance couple - and it's tough.
After all, there's only so much texts and calls can satisfy - and when Elle sees a
post which suggests Noah's getting friendly with someone else, she's devastated.
On top of that, it's hard to ignore new boy Levi. He's gentle, sweet, cute - and
definitely interested in Elle... - 10.-12.kl.
LITERATŪRA KRIEVU VALODĀ

Uz e-katalogu
Бёме, Юлия. Конни снимается в кино. Москва : Альпина Паблишер, 2020. 128 с.
ISBN 9785961432800
Anotācija: Сыграть в кино — отличное приключение. Особенно, если это фильм про
сказочного принца, ты в главной роли, а рядом друзья. Правда, у Конни с
подружками всё идёт не слишком гладко, и волшебная сказка чуть не превращается
в скандал. Но дружба выдержала испытание славой, а девочки получили
незабываемый опыт: побывали на настоящей съемочной площадке, поработали
перед камерой и даже узнали секреты гримёров, костюмеров и каскадёров. - 4.-6.
кл.

Uz e-katalogu
Вебб, Холли. Котёнок Веснушка, или Как научиться помогать. Москва : Эксмо, 2020.
144 с.
ISBN 9785040979264
Anotācija: Эди никогда не думала, что помогать тоже надо учиться. Они с подружкой
спасли маленького хорошенького котёночка и Эди забрала его к себе домой. Но
справиться с котёнком оказалось очень сложно - такие крошки ещё не умеют есть
обычную кошачью еду, их надо по часам кормить специальной смесью, надо
следить, чтобы котёнок не замёрз и не перегрелся, и ещё миллион маленьких
хитростей. Эди твёрдо намерена научиться им всем. Она сразу полюбила этого
котёнка - прелестную персиковую девочку по имени Веснушка, и намерена
выходить её во что бы то ни стало. Потому что никакие преграды не устоят перед
настоящей дружбой и заботой!. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The Rescued Kitten.

Uz e-katalogu
Вебб, Холли. Три секрета под одной крышей. Москва : Эксмо, 2021. 400 с.
ISBN 9785041121280
Anotācija: Эта история начинается в Лондоне осенью 1939 года… Молли никогда не
думала о себе как о смелой или отважной девочке. Но когда угроза нависла над её
лучшим другом пёсиком Берти, Молли, терзаясь сомнениями, схватила его в охапку
и отправилась в путь. Правда, Молли не думала, что ей будет так трудно, голодно и
одиноко. Вместе с ещё двумя ребятами Молли находит новый дом. Только у
каждого из них троих свой секрет. И раскрытие любого из этих секретов грозит им
новыми скитаниями. Но всё тайное рано или поздно становится явным…. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: The Runaways.

Uz e-katalogu
Вебб, Холли. Где же медведь? Москва : Эксмо, 2020. 176 с.
ISBN 9785041029234
Anotācija: Кэсси, младшая сестра Бена - фантазёрка. То она придумывает, будто
строители, которые занимаются пристройкой к их дому - отставные пираты, то что
к Бену и Кэсси в сад наведывается настоящий медведь. Бен не придавал этому
значения, сестрёнка ещё маленькая. Но однажды мальчик узнал, что один из
строителей живёт на яхте в компании кота и попугая, будто настоящий пират…
Значит, Кэсси не такая уж фантазёрка? Может, и медведь в саду - не выдумка?. - 4.6.kl. - Oriģinālnosaukums: Looking for Bear.

Uz e-katalogu
Вебб, Холли. Рождественские истории. Девочка с портрета. Москва : Эксмо, 2020.
208 с.
ISBN 9785699903344
Anotācija: Амелия иногда мечтала о чудесах, но никогда не думала, что волшебство
может случиться с ней по-настоящему. А всего-то нужно было - приехать в гости на
Рождество к дальним родственникам в старинный дом и найти там дневник своего
пра-пра-прадеда. И рождественское волшебство случилось - Амелия вдруг
проснулась в том же доме, но много-много лет назад. Познакомилась с мальчиком,
который написал тот дневник. И поняла, что теперь и сама должна совершить чудо
- отвести маленького волчонка к его маме. Только есть одна проблема - Амелия
очень боится даже собак, а не то что волков! Но чтобы помочь волчонку, Амелия
может преодолеть и не такое!. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The Winter Wolf.

Uz e-katalogu
Михалков, С. Праздник непослушания. Москва : АСТ, 2020. 159, [1] с.
ISBN 9785171049775
Anotācija: Долгожданный детский праздник Непослушания воцарился в одном
городе. А настал он потому, что дети этого города стали настолько непослушными,
что их родители решили дать им полную свободу, пусть и на короткое время.
Теперь мальчишкам и девчонкам можно поздно ложиться спать, объедаться
сладостями и мороженым, рисовать где угодно и сколько угодно, а главное - совсем
забыть про школу. - Для детей младшего школьного возраста.

Uz e-katalogu
Носов, Николай. Весёлая семейка. Москва : Самовар, 2019. 112 с.
ISBN 9785978111248
Anotācija: Содержание: Важное решение ; Неожиданное препятствие ; Выход
найден ; На другой день ; Начало ; Температура падает ; Температура повышается ;
Майка дежурная ; Все пропало ; Сбор отряда ; Шефская работа ; Последние
приготовления ; Самый тяжелый день ; Чья вина? ; Когда погасла надежда ; Наша
ошибка ; День рождения ; На волю.

Uz e-katalogu
Носов, Игорь. Женькин клад. Москва : Махаон, 2020. 96 с.
ISBN 9785389180642
Anotācija: В книгу вошли весёлые и поучительные рассказы о жизни современных
школьников. Герои этих историй, как и все дети, не всегда хотят учиться, радуются
летним каникулам, попадают в забавные ситуации и любят приключения. Рассказы
непременно понравятся мальчишкам и девчонкам, потому что о таких важных
вещах, как дружба, честность и порядочность, в них говорится просто и понятно. 4.-6.кл.
Содержание: Хрухрумчик ; Контрабандисты ; Не то что твоя рогатка! ; Видно,
переучился ; Настоящий Дед Мороз ; Борька-автопилот ; Аполлон, Геркулес и я ;
Понял? ; Женькин клад ; Весёлые каникулы.

Uz e-katalogu
Пивоварова, Ирина. О чём думает моя голова. Москва : Махаон, 2020. 155, [5]с.
ISBN 9785389159037
Anotācija: В книгу известной детской писательницы Ирины Пивоваровой вошли
весёлые рассказы и повести о забавных приключениях третьеклассницы Люси
Синицыной и её друзей. Необыкновенные, полные юмора истории, которые
происходят с этой выдумщицей и проказницей, с удовольствием будут читать не
только дети, но и их родители. - Для детей младшего школьного возраста.

Uz e-katalogu
Сорока-белобока. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2018. [10] с.
ISBN 9785378012817
Anotācija: Русская народная потешка. Для детей дошкольного возраста. - Для чтения
взрослыми детям.

Aicinām iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju latviešu un angļu valodā!
Skatīt šeit: http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/e-gramatas

