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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA.

Uz e-katalogu
Mani pirmie 1000 vārdi. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 39 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934092077
Anotācija: Grāmata ir izveidota ar izteiksmīgām fotogrāfijām un ilustrācijām, lai
paplašinātu mazā lasītāja vārdu krājumu un veidotu bērna izpratni par pasauli.
Mājas ikdiena, skola un bērnudārzs, rotaļu laiks, dzīvnieki, krāsas, skaitļi,
transportlīdzekļi un daudz citu tematu aptver gan vārdus, ar kuriem bērns
sastopas ikdienā, gan arī svešādus un bērnam nezināmus vārdus. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - "3-5 gadi" - uz pirmā vāka.
Uz e-katalogu
Krāsas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 11 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934092909
Anotācija: Kādā krāsā ir zemenes? Kas ir zilā krāsā, bet kas - zaļā? Katrā grāmatas
atvērumā ir iestrādāta ripa, kuru griežot pamazām atklājas attēls vai krāsa.
Darbojoties ar šo grāmatu, bērns rotaļu veidā apgūs jaunus vārdus un attīstīs

smalko motoriku. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no vācu valodas. - "18+
mēneši" - uz pirmā vāka.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
MATEMĀTIKA

Uz e-katalogu
Imafidona, Enna Marī. Jaunais matemātiķis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 144 lpp.
ISBN 9789934094477
Anotācija: Atklāj spējas, kas palīdzēs kļūt par matemātikas meistaru! Matemātiķi
ne tikai raksta skaitļus kladēs un rēķina. Viņi ir radoši, labprāt eksperimentē un
nebaidās riskēt. Grāmatā "Jaunais matemātiķis" ir aprakstīti daudzi aizraujoši
darbiņi un projekti, kas palīdzēs tev saskatīt matemātikas nozīmi ikdienas dzīvē
un sākt domāt kā īstam matemātiķim. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Rādītājs: 140.-143. lpp. . - Grāmatas beigās skaidrojošā vārdnīca.
BOTĀNIKA

Uz e-katalogu
Latvijas koku noteicējs. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2021. 22, [2] kartītes.
ISBN 9789934095504
Anotācija: Kartīšu komplekts ar ilustrācijām kartītes vienā pusē, koku aprakstu
otrā pusē.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Baula, Grieta. Mare un miega migla. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 53, [2] lpp.
ISBN 9789934094194
Anotācija: Mare no rīta pamostotiesu saņem ziņu, ka pilsētai tuvojas miega migla! Visi ir
stāvā sajūsmā, jo miega migla sniedz debešķīgu miegu un neticamu spēku. Taču Marei
gulēšana dienas vidū šķiet zemē nosviests laiks, tāpēc viņa apņemas palikt nomodā. Tā
aizsākas notikumi, kas risinās starp spītu un drosmi, miegu un nomodu. Miega migla ir
spēcinoša dāvana, kas ļauj visiem piebremzēt pārāk straujajā pasaulē, kurā bieži vien
dzenamies pēc tikai šķietami vērtīgiem mērķiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Neimane, Kristīne. Zirneklītis numur 13 jeb Laimīgais. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 26
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934095238
Anotācija: Starp 13 zirneklīšiem savā ģimenē Brencis ir visjaunākais. Viņš ir mazliet
neuzmanīgs, toties ļoti zinātkārs, sirsnīgs un pieklājīgs. Tādas īpašības viņam palīdzēja
iegūt lieliskus draugus pirmajā tālajā ceļojumā. Bet vai numurs "13" arī nāca par labua. Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Ozoliņa, Daina. Pandēmijas detektīvi. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 126, [1] lpp.
ISBN 9789934093791
Anotācija: Grāmata asprātīgā valodā stāsta par neparastiem notikumiem un
aizraujošiem piedzīvojumiem. Kad pandēmijas dēļ Austris un viņa māsīca Odrija ir
spiesti kopā ar mammām pavadīt vasaru dvīņumājā Jūrmalā, abi ir pārliecināti, ka
viņus gaida šausmīga garlaicība. Tomēr viss izvēršas pavisam citādi. Mistiski
notikumi mājās, aizdomīgas videokameras pie pensionāru īpašumiem,
motorolleristu zagļu banda, pat cilvēka nolaupīšana... Austris un Odrija nolemj
slepus kļūt par detektīviem, lai atklātu šos dīvainos noziegumus. - 4.-6.kl. - "Vāka
noformējumā izmantots Toma Kalniņa zīmējums" -- Titullapas otrā pusē.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Makesijs, Čārlijs. Puika, kurmis, lapsa un zirgs. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 1 sējums
(aptuveni 124 lpp.).
ISBN 9789934093852
Anotācija: Kādreiz spēks jaunai dienai uzrodas no negaidītas puses. Viens no šādiem
spēka avotiem ir grāmata "Puika, kurmis, lapsa un zirgs". Tā ir rakstīta universālajā
mīlestības, draudzības un laipnības valodā. Ieejiet Čārlija četru maz ticamu draugu
pasaulē, atklājiet viņu stāstu un vissvarīgākās dzīves mācības. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Olsone, Kristīna. Tukšās pils noslēpums. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 218, [3] lpp.
ISBN 9789934092787
Anotācija: Elliju un Valteru vienus pašus nosūta uz Vētru salu. Tur viņiem būs jādzīvo, līdz
mājās atgriezīsies vecāki. Taču viss izvēršas pavisam savādi. Viņu jaunās mājas ir liela,
veca akmens pils, kurā drīz tiks atvērta viesnīca. Salinieki viņus uzreiz brīdina: "Turieties
pa gabalu no Tukšās pils, bērni!" Drīz Ellija un Valters saprot, ka pilī ir noticis kaut kas
briesmīgs. Naktīs kāds rausta viņu guļamistabas durvju rokturus. Bet citā telpā gleznas
karājas, pagrieztas pret sienu. Tajās ir attēloti četri bērni, kas reiz dzīvoja pilī, bet vēlāk
pazuda. Kas īsti notika ar bērniema Un kāpēc Elliju vajā melns putnsn Kādēļ tas neliek
viņus mierā. - 4.-6. kl.

Uz e-katalogu
Pilkijs, Deivs. Dogmens. Mežonīgais tracis. Rīga : Zvaigznes ABC, 2021. 221, [3]
lpp.
ISBN 9789934093494
Anotācija: Vai Dogmens patiesībā ir sliktais? Mūsu varonis nonāk aiz restēm par
noziegumu, ko nemaz nav pastrādājis! Kurš steigsies Dogmenam palīgā? Vai
izdosies pierādīt, ka Dogmens patiesībā nav vainīgs? Turklāt tuvojas grandiozas
grāvējfilmas pirmizrāde. Būs tracis ne pa jokam!. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Uz vāka: "Kapteiņa Apakšbikša" autors.
Uz e-katalogu
Žutaute, Lina. Kika Mika un milzu netaisnība. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 34
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934093272
Anotācija: Kāda netaisnība, ka Teda laiviņa nekad negāžas un negrimst! Kika Mika
mazliet apskauž zēnu arī par saldo ievārījuma maizi, žiglo skrejriteni un allaž jautro
vectētiņu. Un kā gan lai neizjūt skaudību, ja tavam draugam ir pasaulē brīnišķīgākā
rotaļlieta? Taču Kikas Mikas vecmāmiņa labi zina, ka skaudība var radīt arī lielu
kaunu un tad visa jautrība ir vējā... - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Priekštitullapā
nosaukums: Kornēlija un milzu netaisnība. Vārds "Kornēlija" pārsvītrots un labots
uz Kika Mika.

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

