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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
NAUDA

Uz e-katalogu
Jērāne, Jolanta. Naudiņš mācās saprast naudu. [Rīga] : [Jolanta Jērāne], [2020].
115 lpp.
ISBN 9789934891618
Anotācija: Jautri un pamācoši stāsti par šķietami sarežģītu tēmu – nauda. Divi brāļi
- Naudiņš un Jautriņš - dodas ceļojumā un vienkāršā veidā iepazīst sarežģīto
finanšu pasauli: kabatasnaudu, bankomātu, karti, banknotes un monētas,
budžetu, obligātos tēriņus, krāšanas ideju mērķu piepildīšanai, izvēli, līdzsvaru,
atbildību un daudz ko citu. - Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA.

Uz e-katalogu
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris. Uzveic vīrusus. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes.
ISBN 9789934089213
Anotācija: Vai tu baidies no vīrusiem? Nebaidies! Ar ļaunajiem vīrusiem jācīnās
jau no mazotnes. To uz savas ādas piedzīvoja Zaķēns Ziķeris. Pamācošais stāstiņš
ar uzlīmēm mudinās bērnu mazgāt rokas un ievērot personīgo higiēnu, ģērbties

atbilstoši laikapstākļiem, sakārtot māju un rotaļlietas. Zaķēna Ziķera uzdevumi
paredzēti bērniem no 2 gadu vecuma. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris. Kā es jūtos. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. 14
nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes.
ISBN 9789934089510
Anotācija: Zaķēns Ziķeris aicina bērnus iepazīt savas izjūtas. Izpildot uzdevumus,
bērns mācīsies koncentrēt uzmanību, attīstīs domāšanu un vērīgumu, sekmēs acu
un roku kustību koordināciju, kā arī vingrinās savu rociņu, jo būs gan jāzīmē līnijas,
gan jākrāso, gan arī jālīmē uzlīmes. Zaķēna Ziķera uzdevumi paredzēti bērniem no
2 gadu vecuma. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Dobele, Maira. Lupatiņu laika grāmata. [Rīga] : liels un mazs, 2021. 30, [1] lpp.
ISBN 9789934574429
Anotācija: Lupatiņus, mazos audumu bērniņus - Zeķīti, Cimdiņu, Lakatiņu un
Spilventiņu, mēs jau pazīstam no filmiņām un bilžu grāmatām. Kopā ar Kaķi viņi
dzīvo savā audumu mājiņā un turpina izzināt pasauli ikdienas gaitās un rotaļās.
Grāmatā Lupatiņi seko gadalaikiem un dabas parādībām, mācās noteikt diennakts
laiku. Lasītājs iepazīstas ar pulksteni, kalendāru, kosmosu un uzzina, kāda ir Saules
loma gadalaiku maiņā. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

7 MŪZIKA
Uz e-katalogu
Ābola, Laila. Mazais laika skaitītājs. Rīga : RaKa, 2021. 45 lpp.
ISMN 9790900508393
Anotācija: Melodijas ar tekstu un akordu simboliem. . - Īsas autoru biogrāfijas uz
izdevuma muguras vāka.
Saturā: Skaitļi ; Nedēļas dienas ; Gada mēneši ; Laiks.

Uz e-katalogu
Bičuka, Mairita. Krāsu dancis. Rīga : Raka, 2021. 113 lpp.
ISBN 9789984464404
Anotācija: Krājumā apkopotas pirmsskolas un sākumskolas bērniem piemērotas
dziesmas, rotaļas, skaņu pasakas un skaņdarbi, kas veltīti krāsām un dabas
noskaņām. Autore apcer gadalaikus, izjūtas pļavā, mežā, vērojot ūdeņus un dabas
mošanos. Katrs skaņdarbs vai stāsts ir attīstāms kā kustību rotaļa vai neliels
uzvedums. Līdz ar to krāsas kļūst par dzīvām būtnēm, kuras var saklausīt un izjust.
Saturā: Rīta krāsas ; Skaņu krāsas ; Rudens krāsas ; Ziemas krāsas ; Pavasara
krāsas ; Pļavas krāsas ; Meža krāsas ; Ūdens krāsas ; Raibu raibās krāsas.

Uz e-katalogu
Griģe, Gunta. Gudrīšu dziesmas. Rīga : RaKa, 2021. 85 lpp.
ISBN 9790900508386
Anotācija: Melodijas ar tekstu un akordu simboliem. . - Īss priekšvārds.
Saturā: Viens, divi ; Pa divi ; Rakstu cipariņu trīs ; Četras kājas ; Labāk četri ; Cipars
pieci ; Cik šķīvju? ; Sešas plūmes ; Tieši septiņi ; Jokainais astotnieks ; Cik rotaļlietu
ir? ; Brāļi - seši un deviņi ; Annas zemenes ; Kaķu skaitīšana ; Putnu skaitīšana ; Es
skaitu mašīnas ; Cik palika? ; Ja pieliek klāt ; Vērtīgie burti ; Vieglais alfabēts ; Vārdu
nozīmes ; Jaukie vārdi ; Bērni ēdīs launadziņu ; Sēņotājs un mušmire ; Viss vēl zaļš
; Darām! ; Iesim palēkāt! ; Ielas pāriešana.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Blūma, Krista. No Antarktīdas līdz zilonim. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 47, [1] lpp.
ISBN 9789984238715
Anotācija: Izzinoša, pamācoša un iedvesmojoša – šī grāmata ne tikai priecē ar skaistām
ilustrācijām, bet arī izglīto. Ar oriģinālu zīmējumu palīdzību tiek parādītas dažādas tēmas
un nozares, radot bērniem skaistu un tīkamu vidi, kas rosina interesi un vēlmi mācīties
un izzināt pasauli, vienlaikus piedāvājot apgūt vārdus tās izteikšanai latviešu un arī angļu
valodā. Grāmatā daudzas idejas aizgūtas Montesori pedagoģijā, paverot jaunas iespējas
veicināt bērnu attīstību. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Pielikumā latviešu alfabēts.

Uz e-katalogu
Volkinšteine, Zane. Bīstamais dārziņš. [Rīga] : Liels un mazs, 2021. 61, [2] lpp.
ISBN 9789934574702
Anotācija: Grāmata sastāv no 10 stāstiņiem, kuros vecākā māsa Jete stāsta savam
mazajam brālītim Bruno, kurš pavisam drīz sāks iet bērnudārzā, kā tur klājies viņai, lai
palīdzētu brālim pārvarēt nedrošību. Taču, lai gan Bruno īsti nezina, kā rit dzīve
bērnudārzā, ik pa laikam viņam nākas pabrīnīties un uzdot jautājumus, uz kuriem Jete
vienmēr veikli atrod atbildes. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Samauska, Ieva. Kas tu būsi, kad izaugsi jeb Bērnudārza noslēpums. Rīga :
Zvaigzne ABC, 2021. 95, [1] lpp.
ISBN 9789934092497
Anotācija: Vai esi brīvdienas vakarā kopā ar mammu, tēti, vecmāmiņu vai
vectētiņu gājis garām bērnudārzam un redzējis tā logos gaismu? Un vai esi kādreiz
domājis par to, kurš bērnudārzā salabo ielūzušas rotaļu vilcieniņa sliedes vai
piešuj mīkstā lāča notrūkušo ķepu? Šajā draiskajā, ilustrētajā grāmatā var slēpties
dažs labs pārsteigums! Turklāt, kopā ar Jānīti izpētot tādas vietas kā veikals,
slimnīca, veterinārā klīnika un restorāna virtuve un sekojot pastnieces un
ugunsdzēsēja gaitām, iepazīsi dažādas profesijas. - Jaunākā skolas vecuma
bēnriem.

Uz e-katalogu
Skrebele, Ruta. Ervīns un Bišu vīrs. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 110, [1] lpp.
ISBN 9789934087608
Anotācija: Armands, Māris un Juris, aizrāvušies ar zaļo dzīvesveidu, dibina "Ežu
partiju". Jaunpienācējs Ervīns ir no nelabvēlīgas ģimenes. Zēns, neatradis kopīgu
valodu ar vienaudžiem, ar laiku sadraudzējas ar vecu biškopi, kurš Ervīnu uzņem
savās mājās un māca viņam gudrības par dabu. "Ežu partijas" dalībnieki mudina
Ervīnu uz nedarbiem – zēni izposta bišu stropus, ielaužas Bišu vīra mājā, vecais
vīrs pat nonāk slimnīcā. Bet kas notiek ar Ervīnu? Sirsnīga grāmata bērniem – par
uzticību un nodevību, meliem un godaprātu. - 4.-6.kl.
Uz e-katalogu
Nuts, Zane. Klusā karaļvalsts. [B.v.] : Nuts Family, 2021. 31, [1] lpp.
ISBN 9789934893599
Anotācija: Iepazīsties – šī ir Klusā karaļvalsts, vieta, kur aizliegts sarunāties.
Ikvienam karaļvalsts iedzīvotājam ir jādzīvo pilnīgā klusumā, līdz dienai, kad
Karalis pieļauj kļūdu un, vēloties izjokot savus pavalstniekus, dod cilvēkiem cerību
atsākt sarunāties. Dodies pasakas maģiskajā pasaulē un iepazīsti vārdu spēku,
uzzinot, kā vārdi “es tevi mīlu” var atvērt pat skarbākā karaļa sirdi!. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - "Pasaka bērniem un pieaugušajiem" -- uz pirmā vāka.
Uz e-katalogu
Zvirgzdiņš, Juris. Rijīgā čūska un gudrā pele. Rīga : Pētergailis, [2021]. 29, [1] lpp
ISBN 9789984335391
Anotācija: Tieši iepriekš sagatavotu brīnumu varētu dēvēt par stāsta galveno
ideju, īpaši veiksmīgi brīnumi rodas tad, ja izvēlēta pareizā atbalsta komanda, kas
nepadodas grūtību priekšā un ir gana radoša. Šajā procesā tiek pārvarētas arī
bailes – nav nemaz tik viegli, satiekoties ar Rijīgu čūsku, kuras vēderā jau atrodas
gan zvaniņš, gan pulkstenis, gan kafijas dzirnaviņas, pat kājminamā šujmašīna, tai
vienkārši piedāvāt meža zemenītes. Bet drosmīgā pele to spēj. Viņa ir radošu ideju
pārpilna un palīdz ne vien čūskai atbrīvoties no gaužām nepiemērotās maltītes,
bet arī veselam pulkam - susuriņam, gailim, vāverei un zaķu mātei iegūt sev
nepieciešamo. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Šī ir pirmā J. Zvirgzdiņa grāmata,
kas tapusi komiksa formātā.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Auere, Margita. Maģisko zvēru skola. Gaisma izdziest!. 3 Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021.
179, [12] lpp.
ISBN 9789984238708
Anotācija: Šī skola glabā noslēpumus! Tas kuram palaimējas, iegūst sev labāko draugu
pasaulē - maģisko zvēru. Zvēru, kas prot runāt. Ja vien viņš pieder tev... Kad Edijs saņem
mazo sikspārnīti Eiženiju, visi klasesbiedri priecājas līdz ar viņu. Gandrīz visi. Tikai vienai
meitenei maģiskie zvēri ir bijuši nebijuši. Bet tieši viņa ir tā, kurai misters Morisons
nolēmis uzticēt dižciltīgo runci Karajanu. Vai viņa maz to ir pelnījusi? Mis Kornfīlda rīko
lasīšanas nakti skolā, taču negaidot izdziest elektrība un vakars izvēršas pavisam citādi,
nekā plānots. Zēni aizmaldās skolas pagraba labirintos un netiek vairs ārā. Kurš viņus
izpestīs no nelaimes? Piedzīvojumi turpinās!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
3.

Uz e-katalogu
Dirgēla, Toms. Gustavs Salmiņš liek no augšas. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 142,
[1] lpp.
ISBN 9789934159909
Anotācija: Iepazīsties: GUSTAVS SALMIŅŠ. Viņš katru otro dienu staigā basām
kājām, brokastīs ēd maizes šķēli ar desas fotogrāfiju un dzīvo kopā ar tēti, prusaku
baru un žurku, kura regulāri sagrauž viņa mājasdarbus. Gustava lielākā kaislība ir
basketbols, bet mīļākais basketbolists – Kristaps Bumbziņģis. Lai arī citi bērni
Gustavu izsmej un skolas lielākais kauslis pat sola izrēķināties, zēns nepārstāj
apmeklēt treniņus, jo viņam ir mērķis: pierādīt, ka arī viņš var lieliski spēlēt
basketbolu. Kas notiek, ja pie tevis nokļūst NBA līgas basketbolista botes. Un tad,
ja tu nepadodies un beidzot notici sev. Vai pretinieks vienmēr ir pelnījis tikt
satriekts, un vai veca mīlestība nerūsē. Atšķir grāmatu un uzzināsi!. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Hai, Magdalena. Šausmu veikaliņš un pazudušo zobu noslēpums. Rīga : Latvijas
Mediji, 2021. 58, [3] lpp.
ISBN 9789934159800
Anotācija: Ienāc šausmu veikaliņā – te garlaicīgi nebūs nekad! Ninija jau labi pazīst
veikalnieku Veco Dīvaini, draudzīgo spociņu Pēci un pārejos mošķus. Šoreiz
drosmīgajai meitenei jāpalīdz vampīram Lūkasam, kurš pazaudējis zobus. Bet
varbūt tie ir... nozagti. Lai arī grāmatas tēli ir baisi – vampīri, spoki, astoņkāji – tie
visi ir draudzīgi un jautri. Stāsts ir smieklīgs, tajā ir negaidīti sižeta pavērsieni. Īpaša
detaļa – grāmatas teksts daudz spēlējas par zobu tēmu, tiek veidotas vārdu spēles,

pielietoti sakāmvārdi ("zobs uz viņu", "ar zobiem un nagiem" utt.). Tiek attēloti
dažādu radījumu zobi. Var aicināt lasītājus arī radoši veidot un iepazīt dažādus
zobus, kā arī vienlaicīgi pieminēt zobu higiēnu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Hellanne Lāšena, Elīsabete. Es esmu Nāve. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. [44]
lpp.
ISBN 9789984238814
Anotācija: Grāmata vizuāli izteiksmīgā, poētiskā veidā pieskaras tēmām, kuras ne
tik bieži mēdzam pārrunāt. Tajā sastopam nāvi laipnas, atsaucīgas būtnes veidolā.
Viņas misija ir rūpēties par ikvienu, kam drīzumā jāmirst, - gan sīkiem kukaiņiem,
gan milzīgu ziloni, gan cilvēkbērniem, gan sirmgalvjiem. Bez nāves pasaule
nevarētu pastāvēt, jo nebūtu vietas jaunai dzīvībai. Nāve ir neatņemama dzīves
daļa. Bez tās mēs nebūtu mēs un nevarētu justies laimīgi. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Uz e-katalogu
Hellanne Lāšena, Elīsabete. Es esmu Dzīve. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. [44]
lpp.
ISBN 9789984238807
Anotācija: Grāmata vizuāli izteiksmīgā, poētiskā veidā pieskaras tēmām, kuras ne
tik bieži mēdzam pārrunāt. Tā iepazīstina ar dzīvi – laipnu un jauku būtni, kura
pasaulei un visām dzīvajām radībām liek kustēties un darboties, dāvā cilvēkiem
cerību un spēku izturēt visas grūtības un nelaimes – galu galā bez tām dzīve nemaz
nebūtu dzīve. Šī grāmata ir himna dzīvībai un mūsu apdzīvotajai zemei. Spilgtie
vizuālie tēli un poētiskais teksts atklāj visas dzīves un nāves izpausmes, stāsta par
esību šajā pasaulē, dzīvo radību un cilvēku kopību. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.

Uz e-katalogu
Kasalisa, Anna. Pelēns Peksis negrib gulēt. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. [26] lpp.
ISBN 9984376389
Anotācija: Pelēns Peksis niķojas tāpat kā cilvēku bērni. Bet viņa mammai izdodas
tikt galā ar mazo niķupodu, un pelēns atkal kļūst labs un paklausīgs. Kā tas
izdevās?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Topo Tip non fa la nanna.

Uz e-katalogu
Lobels, Ārnolds. Vardes un Krupja piedzīvojumi. [Rīga] : Liels un mazs, 2021. 252,
[4] lpp.
ISBN 9789934574696
Anotācija: Amerikāņu bērnu grāmatu rakstnieks un ilustrators Ārnolds Lobels
savu nodarbošanos uzskatīja par labāko pasaulē un dēvēja sevi par sapņotāju.
Viņa grāmatas sarakstītas vienkāršā, bērniem viegli uztveramā valodā, taču stāsta
par svarīgām sajūtām, kas labi pazīstamas arī pieaugušajiem – vientulību, bailēm,
draudzību, mīlestību. Divus draugus – Vardi un Krupi iemīļojuši vairāku paaudžu
lasītāji. Varde ir aktīvs un dzīvespriecīgs piedzīvojumu meklētājs, Krupis –
neuzņēmīgāks un neveiklāks, bet draudzībā viņi papildina viens otru un nespēj
viens bez otra iztikt. Lobels sacījis, ka abus šos jaukos abiniekus viņš radījis,
atspoguļojot pats savu raksturu un emocijas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Mikija Ziemassvētku atmiņas. Rīga : Story House Egmont, 2021. 24, [4] lpp.
ISBN 9789934270031
Anotācija: Šajā grāmatā uzzināsi, cik brīnišķīgas Ziemassvētku tradīcijas ir Mikijam
un viņa draugiem. Sākot ar skaistākās egles izraudzīšanos, dziesmiņu dziedāšanu
līdz pat kopīgai svētku maltītei. Mikijs atzīst, ka vislielāko prieku viņam sagādā
svinības kopā ar draugiem. Un Ziemassvētki - tā ir lieliska iespēja!. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Mani sirsnīgie miedziņa stāsti. Rīga : Egmont Latvija, 2021. 96 lpp.
ISBN 9789934169724
Anotācija: Vienpadsmit sirsnīgi, draudzības un prieka piepildīti stāsti iepazīstinās
ar pērtiķēniem, kam allaž patīk sacensties, pastāstīs par žirafēnu, kas negrib iet
vannā, aizvedīs palūkoties ziemeļblāzmu kopā ar laduslācenīti un ļaus uzzināt par
vēl citiem jaukiem piedzīvojumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Kurš pirmais gultiņā? ; Kur lai guļ? ; Neizlēmīgā Karīna ; Jaunā gulta ; Hertas
pils ; Bena Sapnija ; Vai tu tici fejām? ; Pičiņu pačinu pirātam ; Krokodils Varis ;
Dubultraizes ; Ziemeļblāzma.
Uz e-katalogu
Oževiča, Tina. Ko dara jūtas? Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. 67 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984238784
Anotācija: Šī klusinātā, vizuāli atturīgā grāmata ir poētisks cilvēcisko attiecību
portretējums. Ar piemīlīgiem, asprātīgiem tēliem te metaforiski atklātas dažādas
cilvēkam pazīstamas jūtas un emocijas – mīlestība, bailes, dusmas, skumjas,
ziņkārība utt. Grāmata aicina domāt par to, kā cilvēks var justies un kādas jūtas

lolot, ļauj labāk saprast gan pašam sevi, gan apkārtējos līdzcilvēkus un veicina
empātijas spējas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Pulmans, Filips. Putekļu grāmata. Otrā daļa Slepenā kopiena. Rīga : Zvaigzne
ABC, 2021. 750, [1] lpp.
ISBN 9789934093357
Anotācija: Ir pagājuši divdesmit gadi kopš pirmajā grāmatā attēlotajiem
notikumiem. Lira Sudrabmēle vairs nav bērns, bet jauna sieviete, kura mācās
Oksfordā Svētās Sofijas koledžā, tomēr ap viņu atkal negaidot savijas intrigas. Liras
dēmons Panteleimons kļūst par slepkavības aculiecinieku, un mirstošais vīrietis
uztic viņam noslēpumu, kas atbalso Liras un Panteleimona pagātnes notikumus.
Lira un Panteleimons dodas tālu ārpus Oksfordas robežām – pāri Eiropai uz
Levanti, meklējo dēmonu apsēsto pilsētu un tuksnesi, kurā rodama patiesība par
Putekļiem. - 4.-6.kl.
Otrā daļa. Slepenā kopiena.
Uz e-katalogu
Roulinga, Dž. K. Ziemassvētku Cūks. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 319 lpp.
ISBN 9789934096617
Anotācija: Džekam ir mīļa rotaļlieta - Tas Cūks. TC vienmēr ir bijis Džekam līdzās.
Taču Ziemassvētku priekšvakarā notiek kaut kas briesmīgs – TC tiek pazaudēts.
Nakts pirms Ziemassvētkiem ir brīnumu nakts, kurā spēj atdzīvoties visas lietas.
Arī rotaļlietas. Džeks un Ziemassvētku Cūks (TC aizstājējs, kurš Džekam nemaz
nepatīk) dodas aizraujošā un bīstamā ceļojumā pa maģisko Pazudušo Zemi. Ar
runājošas Pusdienkārbas, drosmīga Kompasa un spārnotas Cerības palīdzību viņi
dodas glābt Džeka labāko draugu no briesmīgā rotaļlietu rijēja Zaudētāja nagiem.
- 4.-6.kl.
Uz e-katalogu
Starobiņeca, Anna. Plūktiņš. 4. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 223, [1] lpp.
ISBN 9789934093777
Anotācija: Šī ir ceturtā grāmata par noziegumiem, kurus izmeklē Tālmeža policists
Āpsis Vecākais. Viņam ir jāatrisina pati dīvainākā lieta karjeras laikā – Tālmežā ir
uzradies maniaks, kas noplūc putnus un sadedzina viņu spalvas. Un ļaunākais ir
tas, ka galvenais aizdomās turētais ir viņa audžudēls un bijušais palīgs Āpškāns.
Āpsis Vecākais ir pārliecināts, ka Āpškāns nevar būt Plūcējs. Bet kurš tad ir vainīgs
uzbrukumos?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
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Uz e-katalogu
Tomusks, Ilmars. Datordullā skola. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 157, [2] lpp.
ISBN 9789934095658
Anotācija: Ārzemju uzņēmēji skolas datorklasē ierauga senlaicīgus datorus un
lūdz tos uzdāvināt datortehnikas muzejam Japānā, pretī apsolot vismodernāko
digitālās skolas aprīkojumu. Ilgi nedomājot, direktors Marguss Mednis sāk
organizēt pāreju uz digitālajām mācībām – viņam ļoti kārojas kļūt par valsts
modernākās skolas vadītāju. 1. septembrī pirmklasnieki ierastās ābeces vietā
saņem planšetdatoru ar elektronisko ābeci, atjautības spēlēm un piekļuvi
digitāliem mācību materiāliem. Arī citu klašu skolēniem drukātās mācību
grāmatas un darba burtnīcas vairs nav nepieciešamas. Visas mācības notiek, tikai
izmantojot datorus un internetu. Bet vai viss norit tik gludi, kā sākotnēji plānots?.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Ziņas par autoru: [159.] lpp.
Uz e-katalogu
Valjamss, Deivids. Pasaulē briesmīgākie bērni. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 288 lpp.
ISBN 9789934092596
Anotācija: Sargieties! Grāmatā ir desmit pilnīgi nedzirdēti stāsti par piecām
drausmīgām meitenēm un pieciem šaušalīgiem puikām. Līdz ar citiem iepazīsiet
badīgo bēbi Brenci, kurš vārda tiešā nozīmē izēda savus vecākus no mājām, un
nepatikā saviebsieties, uzzinot par baiso Bertu, kura skolā labprāt izāzēja ikvienu
ar savu briesmīgo ložņu kolekciju, kas ideāli piemērota, lai to paslēptu skolas
direktores biksītēs. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The World's Worst Children 2.
- Šis ir turpinājums bestselleru autora Deivida Valjamsa grāmatai “Pasaulē
briesmīgākie bērni” – desmit trakoti neganti stāsti ar krāšņām talantīgā
mākslinieka Tonija Rosa ilustrācijām.
2.

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

