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Miltone, Stefānija. Minecraft kartes : pētnieka ceļvedis "Minecraft"
pasaulē / sarakstījusi Stefānija Miltone ; Mahendras Singha
ilustrācijas ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ;
Mojang. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. , 2019. - 77 lpp. :
ilustrācijas ; 31 cm. - Izpēti "Minecraft" noslēpumaino pasauli skaistās
pētnieka mūža garumā zīmētās dažādu apvidu kartēs. Esi gatavs
varenam piedzīvojumam?. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Minecraft
Maps. - Tulkots no angļu valodas.
Miltone, Stefānija. Minecraft / sarakstījusi Stefānija Miltone ;
Raiena Mārša ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra
Jansone ; Mojang. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. , 2019. - 79 lpp.
: ilustrācijas ; 22 cm. - "Minecraft" okeānos var atrast dažnedažādus
krāsainus brīnumus un retus dārgumus, taču izdzīvot šajā krāšņajā, bet
bīstamajā vidē nebūt nav viegli. Oficiālais "Okeānu ceļvedis" palīdzēs
uzzināt, kā elpot zem ūdens, kā atrast dažādus vērtīgus labumus, kā
pieveikt sargus un citus dzelmes briesmoņus. Šajā izsmeļošajā
rokasgrāmatā iekļauti arī labākie "Mojang" ekspertu ieteikumi, kā arī
dažādi interesanti fakti. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Minecraft.
Guide to Ocean Survival. - Tulkots no angļu valodas. - "Padomi
jaunajiem spēlētājiem par drošību internetā" -- grāmatas
priekštitullapā.
. Okeānu ceļvedis.
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Purēns, Vilnis. Dabas pētnieka gudrību grāmata : metodiski materiāli
pirmsskolai / Vilnis Purēns ; zīmējumi: Rudīte Kravale. - Rīga : RaKa,
2019. - Rīga : SIA "Izdevniecība RaKa" tipogrāfija. , ©2019. - 111 lpp.
: ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Uz kompetenču attīstību balstītā pieeja
paredz to, ka bērni dabaszinību pamatus apgūst pēc iespējas reālā vidē,
tas ir - vērojot to, kas notiek viņu apkārtnē. Tomēr mācību process var
būt sekmīgs tikai un vienīgi tad, ja bērns izdara secinājumus no
novērotā. Lai tā notiktu, viņam ir nepieciešams arī grafiskais materiāls,
jo ne visas likumsakarības iespējams atklāt bērnam pieejamā vidē un
mācību laikā. - Metodiskie materiāli pirmsskolai vadlīnijās (MK
noteikumi Nr. 716, 21.11.2018.) noteikto dabaszinību jomas
sasniedzamo rezultātu apguvei. Balstīti uz projektā "Kompetenču
pieeja mācību saturā" izstrādāto pirmsskolas mācību programmu. . Ilustratīvo materiālu skolotājs pēc vajadzības var izmantot darbā 1.
posmā ar 1,5-3 gadus veciem bērniem, bet sistemātiski ar tiem var
strādāt rotaļnodarbībās 2. posmā (3-5 gadi) un 3. posmā (5-6 gadi).
Daba : pārsteidzoši un interesanti fakti, ko vienmēr esi vēlējies uzzināt!
/ tulkojusi Jana Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. - Rīga : Egmont
Publishing, 2019. - Malaizija. , 2019. - 33 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 31 cm. - (Atklājums). - Pārsteidzoši un interesanti fakti,
ko vienmēr esi vēlējies uzzināt! Te atradīsi atbildes uz tādiem
jautājumiem, kā: cik sver zilonis, cik liels ir Sahāras tuksnesis vai
kāpēc alās neaug koki un puķes!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Nature: amazing facts and interesting things you
always wanted to know!. - Tulkots no angļu valodas.
Ķerus, Viesturs. Meža meitene Maija : dabas stāsts / Viesturs Ķerus
; mākslinieks Didzis Upens ; redaktore Inese Zandere ; putnu balsu
ieskaņojuma autors Edmunds Račinskis. - [Rīga] : Liels un mazs, 2019.
- 94, [2] lpp. : ilustrācijas. - Grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni
dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas meitai
prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar putniem un dzīvniekiem,
ņem Maiju līdzi putnu skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Lai
gan ik rītu Maija dodas uz bērnudārzu pilsētā, viņas ikdienas pasaulē
ir gan koki un dažādu putnu dziesmas, gan dīķis ar zivīm un vardēm,
gan skudrupūznis, eži, āpsis un pat mežacūkas. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Putnu balsu ieraksti grāmatā iedrukātajā QR kodā.
- Vērtīgs papildinājums, kas paplašinās bērnu zināšanas par Latvijas
putniem, ir tipiskāko, dažādiem gadalaikiem raksturīgo putnu balsu
ieraksti, ko lasītāji var noklausīties, aktivizējot grāmatā iedrukāto QR
kodu. Putnu balsu ierakstu autors ir ornitologs, putnu balsu
ieskaņojumu speciālists Edmunds Račinskis.
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Cilvēka ķermenis : pārsteidzoši un interesanti fakti, ko vienmēr esi
vēlējies uzzināt! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Cilda Redliha. Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - Malaizija. , 2019. - 33
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - (Atklājums). - Cik kaulu ir
cilvēka ķermenī? Kurš ir visstiprākais muskulis? Kurš ir vislielākais
orgāns? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atradīsi šajā
interesantajā un bagātīgi ilustrētajā grāmatā. - Jaunākā skolas vecuma

bērniem. - Oriģinālnosaukums: The Human Body: amazing facts and
interesting things you always wanted to know!. - Tulkots no angļu
valodas.
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Griģe, Gunta. Jautras rotaļas kopā ar mazajiem : dziesmas un rotaļas
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem / Gunta Griģe ;
galvenais redaktors Vilnis Purēns ; datorgrafika: Jānis Liepiņš. - Rīga
: RaKa, 2019. - Rīga : SIA "Izdevniecība RaKa" tipogrāfija. , ©2019.
- 47 lpp. ; 28 cm. - Krājumā apkopotas četrdesmit autores radītās
muzikālās rotaļas. Autore pievērsusi īpašu uzmanību tam, lai katra
rotaļa būtu kā miniatūra mācību stunda. Līdz ar to rotaļas ne tikai trenē
muzikālas prasmes, bet arī aicina izzināt apkārtni, iepazīt dabas un
tehnoloģiskos procesus, apliecināt zināšanas literatūrā un vizuālajā
mākslā, fantazēt, tēlot, dejot un vingrot, attīstīt ātru reakciju un
domāšanu.
Ko tu zini par Latviju? : jautājumu spēle uzziņai un izklaidei junioriem
/ Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 1 spēle : 55 kartītes
+ 1 kartīte ar spēles noteikumiem. - "Ko tu zini par Latviju" ir
jautājumu spēle uzziņai un izklaidei. Spēles komplektā iekļautas 55
kartītes ar jautājumiem un 1 kartīte ar spēles noteikumiem. Uz katras
kartītes ir desmit jautājumi par dažādām tēmām – dabu, vēsturi,
kultūru, valodu, tradīcijām, sportu, tautsaimniecību un, protams, par
mūsu vislielāko bagātību – cilvēkiem. Spēle pieļauj brīvību – drīkst
spēlēt arī pēc pašu izdomātiem noteikumiem, izmantot kartītes kā
testu erudīcijas pārbaudei vai vienkārši lasīt kā aizraujošu grāmatu.
Kartītes veidotas 8–13 gadus veciem spēlētājiem, bet daudz kas būs
pa spēkam arī mazākiem jauniešiem; tāpat arī vecākiem junioriem un
pat senioriem atradīsies, par ko galvu palauzīt. Kur spēlēt? Mājās,
skolā, ballītē, ceļojumā – kur vien vēlaties!.

VALODNIECĪBA.VALODAS. LITERATŪRA
Kā rakstīt radoši / redaktore Inese Auziņa ; tulkojums latviešu valodā:
Meldra Āboliņa ; ilustratori: Lusila Gomesa, Pols Hope, Brionija Meja
Smita, Pols Tērblijs ; dizaineri: Lora Vuda, Freja Harisone ; redaktore
Rūta Broklerhērsta. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. - 96 lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. - "Kā rakstīt radoši" ir padomu grāmata
pamatskolas skolēniem patstāvīgai rakstīšanai. Grāmatā sniegti
padomi, kā rakstīt dzeju, komiksus, apskatus, stāstus, blogus,
scenārijus un daudz ko citu. Grāmata atraktīvā un saprotamā veidā
rosina izprast, ko nozīmē rakstīt tēlaini; kā ģenerēt stāsta un dzejoļa
radīšanas idejas; kā veidot ticamus un interesantus tēlus un to dialogus;
kā veidot dzejoļa ritmu u.tml. Īpaša uzmanība pievērsta darbam ar
valodu – kā izvēlēties atbilstošus izteiksmes līdzekļus izvēlētajam
rakstīšanas stilam un žanram. Kad skolēns ir apguvis rakstīšanas
visdažādākās nianses, viņš savā radošo darbu grāmatā var uzrakstīt
atšķirīgu žanra darbus piedāvātajās tukšajās līnijās. Šī grāmatiņa būs
noderīga gan latviešu valodas stundās, gan individuālai rakstīšanai, ja
pusaudzis interesējas par rakstīšanas noslēpumiem. Tā ir lielisks palīgs
fantāzijas, valodas un rakstītprasmes attīstīšanai.
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Kucēns : Jautrs stāstiņš mazajām rociņām / no angļu valodas tulkojusi
Skaidrīte Naumova. - Rīga : Madris, [2019]. - 8 nenumurētas lpp. Kucēns meklē rotaļu biedru. Pievienojies viņam un dodies burvīgā
piedzīvojumā. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Nosaukums uz grāmatas
muguriņas.
Lāčuks : Jauks stāstiņš mazajām rociņām / no angļu valodas tulkojusi
Skaidrīte Naumova. - Rīga : Madris, [2019]. - 8 nenumurētas lpp. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Nosaukums uz grāmatas muguriņas.
Plūdons, Vilis. Rūķīši un Mežavecis : dzejoļi bērniem / Vilis Plūdons ;
Initas Zērietes ilustrācijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais
noformējums ; sastādījusi Inta Kalniņa. - Rīga : Izdevniecība Avots,
[2019]. - 24, [3] lpp. + ilustrācijas. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturs: Pirmais sniegs ; Sniega vīrs ; Bērni un Ziemassvētku eglīte ;
Rūķīši un Mežavecis ; Suns un vilks.
Vāģi 3 : vakara pasaciņa / tulkojis Mārtiņš Brūders ; redaktore Linda
Kalna ; Disney, Pixar. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. , 2019. - 48 lpp.
: ilustrācijas ; 23 cm. - (Vakara pasaciņa). (Zelta klasika). - Disneja
studijas klasisko stāstu varoņi iepriecinās tevi, ieaijājot sapņu valstībā ar
saviem aizraujošajiem piedzīvojumiem. Zibens Makkvīns vēlas pierādīt
jaunās paaudzes braucējiem, ka viņš vēl joprojām ir labākā sacīkšu
automašīna pasaulē.
- Pirmsskolas
vecuma
bērniem.
Oriģinālnosaukums: Sogni d'ora. Cars 3: storie classiche della
buonanotte. - Tulkots no itāļu valodas.
Bleka, Holija. Maģistrija / Holija Bleka, Kasandra Klēra ; Skota Fišera
ilustrācijas ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone. - Rīga :
Egmont, 2016. - 264, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - 7.-9.kl.
2. grām. Vara bruņu cimds.
Meijere, Merisa. Mēness hronikas : romāns / Merisa Meijere ; no angļu
valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 830,
[1] lpp. ; 21 cm. - Klāt ilgi gaidītais “Mēness hroniku” atrisinājums!
Mēnesieši vienmēr ir apbrīnojuši princesi Vinteru, novērtēdami viņas
laipno izturēšanos, atsaucību un sirsnību. Par spīti rētām, kas vijas pār
meitenes seju, jaunā princese allaž bijusi skaistāka nekā viņas pamāte
karaliene Levana... - Oriģinālnosaukums: The Lunar Chronicles. Cress.
4. grāmata. Vintera.
Blaitona, Enida. Slavenais piecnieks / Enida Blaitona ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; [māksliniece Una Leitāne ; redaktore
Māra Rune]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 197, [2] lpp.
: ilustrācijas ; 21 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - Lieldienu brīvdienās
Džuliāns, Diks, Anna un Džordžs kopā ar suni Timiju dodas uz
Kontrabandistu smaili un jau pavisam drīz sāk šķetināt jaunu mīklu.
Kontrabandistu smaile ir sens nams ar slepenām ejām un augstu torni, no
kura naktīs tiek raidīti neizprotami gaismas signāli. Izrādās, ka no nama
iespējams nokļūt sazarotā pazemes tuneļu labirintā, taču bērni nav
vienīgie, kas to atklājuši... Tuneļus izmanto vēl kāds! Kas viņš ir un ko
te meklē? Slavenajam piecniekam jāatrod atbildes. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: The famous five. Five go to smuggler's top.
4. Piedzīvojumi Kontrabandistu smailē.
Pračets, Terijs. Tifānijas Smelgas piedzīvojumi / Terijs Pračets ; no
angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; [ilustrācijas]: Paul Kidby ;
redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] :
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Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 348, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Diska
pasaule / Terijs Pračets ; [41]). (Tifānijas Smelgas piedzīvojumi / Terijs
Pračets ; 5). - Terija Pračeta pēdējais romāns par Diska pasauli. Dziļi
Krītu novadā kaut kas mostas. To sajūt lapsas un pūces, un Tifānija to jūt
savos zābakos. Senais ienaidnieks uzkrāj spēkus. Šis ir beigu un
iesākumu laiks, laiks veciem un jauniem draugiem, robežu saplūšanas un
varas maiņas laiks. Tifānija stāv starp gaismu un tumsu. Kamēr elfu
karaspēks gatavojas cīņai, Tifānijai jāsauc palīgā visi spēki, lai aizsargātu
savu zemi. Te būs rēķini... - 4.-6.kl. - Ziņas par autoru priekštitullapā. . Piektā grāmata romānu sērijā par Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem.
5. grāmata. Gana kronis.
Valjamss, Deivids. Šausmīgā tante / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; [redaktore Guna
Pitkevica]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 410, [3] lpp. :
il. ; 21 cm. - Stella Saksbija ir vienīgā Saksbijholas mantiniece. Taču
briesmīgā Albertas tante un viņas milzu pūce, vārdā Vāgners, darīs jebko,
lai tikai Stellai atņemtu mājas. Par laimi, meitenei ir kāds visai spocīgs
noslēpums, un viņa nepadosies. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Awful Auntie.
Bēma, Anna. Emma & vienradžruksis : stāsts / Anna Bēma ; ar
Zuzannes Gēlihas ilustrācijām ; no vācu valodas tulkojusi Gita Hofmane.
- Sirdī varonis!. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. - 215 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Emmas un vienradžrukša
piedzīvojumi turpinās! Kopš Antonijas un Bokela kunga brīnumbūtnes –
nāriņa Alva un siekaltārps Siekaliņniekaliņš – tika samainītas vietām, visi
ir nelaimīgi, tāpēc Emma ar vienradžruksi nolemj brīnumbūtnes atkal
atgriezt īstajās rokās. Viņi dodas draugiem palīgā un atklāj ne tikai
Siekaliņniekaliņa īpašās spējas, bet arī Bokelu ģimenes tumšos
noslēpumus.
Jaunākā
skolas
vecuma
bērniem.
[2.]. Sirdī varonis!.
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts Spoku pilī / Ingo Zīgners ; no
vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019.
- 66, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Mazais pūķis Kokosrieksts un viņa
draudzene dzeloņcūka Matilde brīvdienās nolemj peldēt ar plostu uz
Rupučsalu, bet – kas to būtu gaidījis! – viņus ceļā pārsteidz pirāti.
Ļaunais pirātu kapteinis Džims iesloga abus draugus uz sava kuģa
“Draiskā Berta”. Taču drīz vien uz kuģa izceļas dumpis, un visi trīs tiek
izsēdināti uz vietuļas salas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokossnuss im Spukschloss.
. [11.] grāmata.
Samauska, Ieva. Pavasaris lapsas alā : dzejoļi / Ieva Samauska ;
māksliniece Liene Mackus ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un
mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 52, [6] lpp. :
ilustrācijas. - Krājuma "Pavasaris lapsas alā" dzejoļi veido stāstu par divu
gadalaiku – ziemas un pavasara nomaiņu, pievēršoties poētiskam dabas
norišu vērojumam. Taču abi gadalaiki šoreiz rakstāmi ar lielo burtu –
Ziema un Pavasaris, jo vienlaikus tās ir arī divu būtņu, divu raksturu
attiecības, kas līdzinās reālu bērnu attiecībām bērnudārzā un skolā:
konkurencei, kautrībai, simpātijām, pāridarījumiem, kopīgiem
piedzīvojumiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Simts un vēl : dzejoļu izlase bērniem / māksliniece Alise Landsberga ;
sakārtotāja un redaktore Guna Pitkevica ; mākslinieciskā redaktore Māra
Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
, ©2019. - 141, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Tematiskais rādītājs: [144.]
lpp. - Izlasē ievietoti Leontīnes Apšenieces, Aspazijas, Ulda Ausekļa,
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Jāņa Baltausa, Jāņa Baltvilka, Friča Bārdas, Māras Cielēnas, Māra Čaklā,
Evijas Gulbes, Vijas Gunes, Pētera Jurciņa, Anitas Karlisones, Vitauta
Ļūdēna, Aivara Neibarta, Jāzepa Osmaņa, Viļa Plūdoņa, Raiņa, Māra
Runguļa, Ojāra Vācieša, Ineses Zanderes dzejoļi. Konkrētu dzejoļu
meklēšana atvieglo sakārtojums pēc autoru uzvārdiem alfabēta secībā un
tematiskais rādītājs. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Simts un vēl.
Dzejas izlase bērniem--nosaukums titullapā.
Tilaks, Dzintars. Papus Tru : patiesos notikumos balstīts stāsts /
Dzintars Tilaks, teksts, ilustrācijas ; Vitas Lēnertes vāka dizains ;
redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2019. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - "Man ir
pierādījumi, pat fotogrāfijas, ka tā visa ir īstenība! Protams, ne jau pilnīgi
viss mats matā ir bijis tā, kā aprakstīts grāmatā. Lai veidotos aizraujošs
stāsts, es, būdams rakstnieks, iztēlojos un papildināju zināmos faktus,"
raksta grāmatas autors Dzintars Tilaks. Tas ir stāsts par kāda truša dzīvi
un viņa neparasto piedzīvojumu. Par līdzjūtību, atbildību, par drosmi un
daudz ko citu, kas, izrādās, piemitusi vienam neparastam trusim. Tāpēc
viņš ir Papus Tru, grāmatas galvenais varonis. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.

