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Latviešu valoda, matemātika, vēsture pamatskolai shēmās un
tabulās : rokasgrāmata / [sastādītāji: Inese Auziņa, Juris Goldmanis,
Valdis Klišāns, Rudīte Kriķe ; Vitas Lēnertes vāka dizains]. - Rīga
: Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 207 lpp. : il., tab. ; 25 cm. Rokasgrāmata paredzēta pamatskolas skolēniem, lai atkārtotu
mācību saturu, sistematizētu iegūtās zināšanas, viegli atrastu
nepieciešamo informāciju, sagatavotos 9. klases eksāmeniem.
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Cukura, Aija. Vispārējie vingrinājumi logoritmikā : speciālo
skolu jaunāko klašu audzēkņu valodas korekcijai un vispārējai
attīstībai / Aija Cukura, Daina Cukura-Akmene ; konsultante
Irēna Nelsone ; redaktores Gunta Lejniece, Māra Kalve. - Rīga :
Pētergailis, ©2016 (Imanta). - 63 lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogrāfija:
61. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Krājumā apkopoti vingrinājumi
valodas korekcijai un vispārējai attīstībai. Vingrinājumi palīdzēs
attīstīt delnu un pirkstu sīko muskulatūru, pareizu elpošanu,
skaņu artikulāciju, attīstīs valodu un runu. Tie paredzēti gan
vispārējo skolu audzēkņiem, gan bērniem ar intelektuālās
attīstības traucējumiem.
Brantevica, Adrija. Draiskie artikulācijas vingrinājumi : [ceļā
uz pareizu skaņu izrunu] / Adrija Brantevica ; Rudītes Kravales
datorgrafika un zīmējumi. - Rīga : RaKa, 2016. - 46 lpp. : il. Krājumā apkopoti vingrinājumi, kas palīdz bērniem sagatavoties
pareizai skaņu izrunai. Grāmatas pirmo daļu veido vingrinājumi
atsevišķu skaņu apguvei. Lai tie būtu vieglāk uztverami, autore
katrai burtu kopai piedāvā bērniem saprotamu ilustrētu stāstu.
Otro materiālu kopu veido pirkstu un delnu vingrinājumi. Arī tie
sekmē runas iemaņu attīstību. Grāmatā atrodamas arī kartītes,
kurās praktiski parādītas vingrinājumos izmantotās kustības. Ar
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tām var precīzi demonstrēt, kādas kustības vingrinājumu
pildītājiem jāveic. Ievada daļā izklāstīti padomi vingrinājumu
lietotājiem. Dota arī shēma, kas palīdz bērniem iepazīt savu runas
aparātu. Vingrinājumu krājums noderēs gan logopēdiem, gan
skolotājiem un vecākiem.
Latviešu tautas teikas / sastādījusi Inta Kalniņa ; mākslinieks
Andris Lamsters ; vāka noformējumam izmantota Julitas Klušas
fotogrāfija ; redaktore Ilze Čerņevska. - 2. pārstrādātais un
papildinātais izdevums. - Rīga : Izdevniecība Avots, 2016. - 300
lpp. : il. - Grāmatā apkopotas latviešu tautas teikas par dažādiem
Latvijas dabas objektiem, celtnēm un vēsturiskiem notikumiem.
Krājums noderēs visiem, kam interesē Latvijas vēsture un
kultūra.
Saturs: Akmeņi. Baznīcas. Kalni. Ezeri un salas. Upes un
avoti. Grāvji, gravas, alas un bedres. Purvi, pļavas un tīreļi. Moku
un soda vietas. Pilskalni un pilis.
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Mana pirkstiņzīmogu grāmata / no vācu valodas tulkojusi Eva
Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, [2016]. - 63 lpp. : il. ; 26 cm. Interesantus un jaukus, mīļus un smieklīgus zīmējumus var veidot
ne tikai ar krāsu zīmuļiem un flomāsteriem, bet arī ar pirkstiņiem.
Atliek vien krāsā vai zīmogspilvenā iemērkt pirkstiņu un uz papīra
“saštempelēt” kādas tik figūriņas vēlas – lauvas, žirafes, putnus,
puķes, kaķus, briesmoņus un fejas. Grāmata sniegs idejas radošiem
darbiņiem visa gada garumā. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Mein Fingerabdruck-Stempelbuch.
Papīra rokdarbi : bērniem no 3 gadiem : ar origami / no vācu
valodas tulkojis Kaspars Poikāns. - Rīga : Lauku Avīze, [2016]. 62, [1] lpp. : il. ; 26 cm. - No papīra var darināt, izlocīt vai salīmēt
visu, ko vien sirds kāro. Vienalga, vai tas būtu kartons, kreppapīrs,
origami papīrs vai zeltainā folija – vienā acumirklī top krāšņas
lietas, ko pēc sirds patikas var dažādot un pilnīgot. Grāmatā
atradīsiet lieliskas idejas dzimšanas dienas ballītēm, ikdienai un
svētku noformējumiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ.
nos.: Basteln mit Papier für Kinder ab 3 Jahren. Mit Origami.
Pasaules tautu dziesmas [notis]. - Rīga : RaKa, 2016. - 116 lpp.
1. daļa.
Saturā: Lietuviešu tautas dziesmas; Igauņu tautas dziesmas;
Zviedru tautas dziesmas; Somu tautas dziesmas; Norvēģu tautas
dziesmas; Islandiešu tautas dziesmas; Angļu tautas dziesmas; Vācu
tautas dziesmas; Tiroliešu tautas dziesmas; Čehu tautas dziesmas;
Holandiešu tautas dziesmas; Austriešu tautas dziesmas; Franču
tautas dziesmas; Spānu tautas dziesmas; Itāļu tautas dziesmas
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tautas dziesmas; Portugāļu tautas dziesmas; Baltkrievu tautas
dziesmas; Moldāvu tautas dziesmas; Ukraiņu tautas dziesmas; Poļu
tautas dziesmas; Morāvu tautas dziesmas; Slovāku tautas dziesmas;
Ungāru tautas dziesmas; Rumāņu tautas dziesmas.
Ripols, Oriols. Vienkārši izgatavojamu spēļu pasaulē / autori:
Oriols Ripols (Oriol Ripoll), Francisks Martins (Francesc Martin) ;
ilustrācijas un spēļlietu izgatavošana: Bernadete Kuksarta
(Bernadette Cuxart); no angļu valodas tulkojusi Sandra Skuja. –
[Rīga] : Biznesa augstskola Turība, ©2016. – 127 lpp. : il. ; 28 cm.
– Bibliogrāfija: 127. lpp. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ.
Nos.: Easy-to-build world toys.
Burvju māksla : vairāk nekā 100 triku, paņēmienu un ilūziju /
latviskojusi Diāna Alksne ; redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga :
Egmont Latvija, [2016]. - 64 lpp. : il. ; 26 cm. - Šī burvju triku
grāmata tev palīdzēs kļūt par izcilu iluzionistu! Tajā ir daudz
pārsteidzošu brīnumu, noderīgu padomu un aizraujošas
informācijas. Ar prieku apgūstot šīs prasmes, ikviens jaunais burvju
mākslinieks varēs izklaidēt ģimeni un draugus stundām ilgi!. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Grāmatai klāt pievienota burvju
nūjiņa.
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Žutaute, Lina. Kika Mika un lielā tumsa : [stāsts bērniem] / Lina
Žutaute ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore
Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija).
- [34] lpp. : il. ; 22 cm. - Tumsa. Tā piezogas katru vakaru, baida
mazos, dažkārt arī lielos. Tumsa ir - un viss! To nevar nekur nobāzt
vai aizbaidīt prom... Bet Kikai Mikai šķiet citādi. Viņa nolemj
padzīt nejauko Tumsu no mājām - uz Piparu zemi! Turklāt uz
visiem laikiem! Patiešām - tas, kurš rīkojas drosmīgi, veic neticami
brīnišķīgus atklājumus. Un biedējošās lietas pārvēršas un kļūst
skaistas un jaukas vai pat smieklīgas. Ir vajadzīgs tikai mazumiņš
fantāzijas... - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Kakė Makė
ir didelė tamsa. - Priekštitullapā nosaukums: Kornēlija un lielā
tumsa. Vārds "Kornēlija" pārsvītrots un labots uz Kika Mika.
Žutaute, Lina. Kika Mika un aizbēgušās ausis : [stāsts bērniem] /
Lina Žutaute ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ;
redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - [34] lpp. : il. ; 22 cm. - Ak tā Kika Mika! Nedzirdēja
mammu, nedzirdēja tēti, neklausījās vecmāmiņā. Un tā katru dienu vismaz trīs reizes! Tāpēc nav nekāds brīnums, ka reiz notika kaut
kas pavisam neticams. Kikas Mikas ausis kā sarunājušas nolēca uz
grīdas, aizcilpoja pār virtuvi, gaitenī sacentās, kura ātrāka, un
izšāvās pa ārdurvīm pagalmā - pat neatskatīdamās!. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Kakė Makė ir pabėgusios ausys. -
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Priekštitullapā nosaukums: Kornēlija un aizbēgušās ausis. Vārds
"Kornēlija" pārsvītrots un labots uz Kika Mika.
Apšeniece, Leontīne, 1939-. Cipariņu rotaļas / Leontīne Apšeniece
; Renātes Zvirgzdiņas zīmējumi un vāka mākslinieciskais
noformējums. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 37, [1] lpp. : il. ; 24 cm. Lai ātrāk un veiksmīgāk iemācītos skaitļus, lasi jautrus un
asprātīgus skaitāmpantus par cipariņiem un to piedzīvojumiem. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Apškrūma, Kornēlija, 1937-. Soliste : [pasaka bērniem dzejā] /
Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Maija Brence ; Māras Alševskas
vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija).
- 44 lpp. : il. ; 30 cm. - Soliste ir neparasti apdāvināta dziedātāja –
varde, kurai gan nemitīgi gadās dažādi piedzīvojumi un ķibeles,
toties apkārt vienmēr ir jautri un atsaucīgi draugi. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Saturā: Soliste. Solistes jaunie piedzīvojumi. Solistes
dzimšanas diena.
Gulbe, Evija, 1979-. Koko un Riko : jaunie piedzīvojumi : [stāsti]
/ Evija Gulbe ; māksliniece Linda Lošina ; redaktore Māra Rune. Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 50, [2] lpp. : il.
- E. Gulbes un L. Lošinas grāmatā jūs sagaida žurkulēnu Koko un
Riko labestīgie joki, aizraujoši notikumi un arī dažas viņu
pastrādātas blēņas. Grāmatas beigās atradīsiet spēli, kuru spēlēt
kopā ar ģimeni vai draugiem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturā: Masku balle. Ābolvīrs. Makšķerēšana. Mazgāšanās.
Paslēpes. Garlaicība. Briesmas. Spoks. Spļaudu valoda. Pasaka.
Trauki. Vēlēšanās uz pusēm.
Samauska, Ieva, 1969-. Muša, kura gribēja būt lidmašīna : [stāsts
bērniem] / Ieva Samauska ; Katrīnas Avotiņas ilustrācijas ;
redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 53, [3]lpp.
: il. - No mazas sānu ieliņas ik dienu izspraucas 22. autobuss.
Katram ceļotājam zināms, ka tas aizvedīs uz pilsētas lidostu. Bet
tikai daži zina, ka lidostā dzīvo visuzticamākā lidmašīnu sagaidītāja
Muša, kura par lidostu zina teju visu. Un tikai Muša zina par savu
sapni – nolaisties kā lidmašīnai uz īsta lidlauka. Vai tas piepildīsies?
Lasiet šo skaņu, krāsu, smaržu un sajūtu piesātināto grāmatiņu un
uzziniet! Un atcerieties – lidmašīnas iedvesmo!. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Miedziņu gaidot : [sirsnīgi vakara stāsti jaukiem, krāsainiem
sapņiem] / latviskojis Edvīns Raups ; redaktore Ilze Collenkopfa. Rīga : Egmont Latvija, ©2016. - 176 lpp. : il. ; 28 cm. - Laiks pirms
gulētiešanas ir īpašs gan bērniem, gan viņu vecākiem! Izbaudiet to
kopā ar šo sirsnīgo stāstu un dzējoļu krājumu, kuru rotā burvīgas
ilustrācijas! Uzziniet, kā Nīnai klājās, pirmo reizi nakšņojot citā
istabā, ķiķiniet kopā ar jautrajām dvīnēm, kuras mēģina izjokot
auklīti, un traucieties kosmosa raķetē kopā ar Robertu un
citplanētieti Eino! Un tas nav viss – jūs gaida vēl daudz citu
aizraujošu notikumu!. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Pasakas pirms miedziņa / no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ;
redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 176
lpp. : il. ; 26 cm. - Kad debesīs iedegas zvaigznes, ir laiks palasīt
grāmatiņu. Un pēc tam laiks klusai sarunai - par prieku, drosmi,
atjautību, paļāvību, draudzību, mīļu ģimeni un labiem sapņiem - par
visu to, ko vēsta šīs grāmatas astoņas krāsainās pasakas. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: The Big Book of

B

821-93

821.111

821.111

821.111

Bedtime Stories.
Saturā: Ūdrēns, kuram patika sadoties ķepās / Heidija un
Dāniels Hovārti. Vāverēna rosīgā diena / Lūsija Bārnarda. Pēc
minūtītes, mamm! / H. Bendžamins un Niks Īsts. Kurmis un
Garausis / Malekijs Doils un Dāniels Hovārts. Mans draugs laika
mošķis / Stīvs Smolmens un Bruno Merzs. Lācēns un tauriņi /
Sūzena un Kerolaina Pedlere. Aiziet! / Malahijs Doils un Džilla
Maklīna. Es esmu vispriecīgākais! / Anna Šatlvuda.
Ziņkārīgais pīlēns / [Džekijas Īstas ilustrācijas]. - Rīga : Egmont
Latvija, [2015] (Ķīna). - [20] lpp. : il. ; 13 x 15 cm. - Šī skanošā
grāmatiņa-rotaļlieta noteikti iepatiksies jūsu mazulim! Paņemiet
grāmatiņu rokā tā, kā parādīts zīmējumā, un pakratiet uz augšu un
uz leju – radīsies jauka skaņa!. - Pirmskolas vecuma bērniem. Aprakstīts pēc vāka. . - Grāmata ar skaņas efektiem.
Ledus sirds : mazais romāns / tulkojusi Agija Krasta ; redaktore
Ilze Collenkopfa ; Disney. - Rīga : EGMONT PUBLISHING, 2016
(Polija). - 120 lpp. : il. - Labu ceļavēju, Anna un Elza! Olafam ir
svarīgi jaunumi par kādas zemes karalieni, kurai piemīt vasaras
burvestība – kas līdzīgs Elzas spējām, tikai sniega un ledus vietā
viņa valda pār uguni un karstumu. Iespējams, šo karaļvalsti
pārņēmusi mūzīga vasara... Sniegavīriņš prāto, ka tas izklausās
lieliski, un nespēj vien sagaidīt, kad varēs baudīt spožo sauli un
sastapt vasaras karalieni. Bet Elza un Anna uzskata,ka Eldoras
valdniecei droši vien vajadzīga viņu palīdzība. Lai nu kā – viss vēstī
par to, ka gaidāms tāls ceļojums!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
- Oriģ. nos.: Anna&Elsa. A Warm Welcome.
Bleka, Holija. Maģistrija : stāsts / Holija Bleka, Kasandra Klēra ;
Skota Fišera ilustrācijas ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktores: Ilze
Collenkopfa, Antra Jansone. - Rīga : Egmont, [2016]. - 295, [2] lpp.
: il. ; 22 cm. - Lielākā daļa bērnu būtu gatavi uz visu, lai uzturētu
Dzelzs pārbaudījumu. Tikai ne Kolums Hants. Viņš grib izgāzties,
jo tēvs allaž lūdzis zēnu izvairīties no burvestībām. Ja Kols nokārtos
šo pirmo eksāmenu un tiks uzņemts Maģistrijā, nekas labs puisi
negaida. Tāpēc viņš dara visu, lai izkristu, taču tas neizdodas. - 7.9.kl. - Oriģ. nos.: Magisterium. The iron trial.
1. grāmata. Dzelzs pārbaudījums.
Greja, Dženifera. Kaķis Stiķis un bīstamais niķis / Dženifera
Greja ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; redaktore Anda
Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 215, [9]
lpp. : il. ; 21 cm. - Iepazīstieties - kaķis Stiķis Gramatiķis, pasaulē
lielākais kaķuzaglis! Viņš ir mincis, kura vārds vien jau nozīmē
nepatikšanas. Zaglīgais žagatēns Džimijs nolīgst Kaķi Stiķi, lai tas
nolaupītu visas dārglietas jaukajā piejūras pilsētiņā Litltonā. Stiķim
ir vajadzīgas pagaidu mājas - vēlams, tādas, kurās ir pieejams
lērums sardīņu. Bet, kad runci pie sevis uzņem policijas inspektora
Čedara ģimene, viņš sāk prātot, vai tiešām zagļa dzīve ir tik laba. 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Atticus Claw Breaks The Law.
Medousa, Deizija. Burvju meža iemītnieki : [stāsts bērniem] /
Deizija Medousa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ;
redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 172, [4] lpp. : il. - Lilija un Džesika nevar vien
sagaidīt atgriešanos Draudzības mežā - maģiskajā vietā, kur viņas
var sarunāties ar zvēriem. Bet, kad ļaunā ragana Grizelda uzliek
lāstu mazajam kucēnam Plankumiņam Jandāliņam, ir pienākusi
kārta viņa māsai Rozītei, Lilijai un Džesikai pašām nodarboties ar
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burvestībām!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Magic
Animal Friends. Poppy Muddlepup's Daring Rescue.
4. Rozīte Jandāliņa.
Smits, Alekss T. Leo pilsētā / Alekss T. Smits [teksts, ilustrācijas]
; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Guna Pitkevica. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 95, [1] lpp. : il. ; 19
cm. - Iepazīsties ar Leo – viņš nav parasts suns! Izbraukumā uz
pilsētu Leo kļūst par varoni, novēršot laupīšanu mākslas galerijā.
Kopā ar savu draugu seru Strīpiņzeķi viņš dodas uz slimnīcu, un arī
tur neiztiek bez piedzīvojumiem... Īstie piedzīvojumi sākas tad, kad
pieaugušo nav līdzās! Labestīgs galvenais varonis, nebēdnīgs
humors un asprātīgas ilustrācijas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
- Oriģ. nos.: Claude in the City. - "Neparastā suņuka, neparastā
dzīve"--Uz vāka.
Smits, Alekss T. Leo laukos / Alekss T. Smits [teksts, ilustrācijas]
; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Guna Pitkevica. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 95, [1] lpp. : il. ; 19
cm. - Iepazīsties ar Leo – viņš nav nekāds parasts suns! Mierīga
pastaiga laukos izvēršas īstā piedzīvojumā: Leo baro vistas un gana
aitas, vanno sušķīgas cūciņas, jāj ar zirgu un pat savalda baisu bulli!
Īstie piedzīvojumi sākas tad, kad pieaugušo nav līdzās! Labestīgs
galvenais varonis, nebēdnīgs humors un asprātīgas ilustrācijas. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Claude in the
Country. - "Neparastā suņuka, neparastā dzīve"--Uz vāka.
Treversa, Pamela L. Mērija Popinsa : [stāsts] / Pamela L.
Treversa ; no angļu valodas tulkojušas: Vizma Belševica, Ieva
Elsberga ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Marika Taube. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 187, [2] lpp. : il. ; 21
cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
- Oriģ. nos.: Mary Poppins.
Rigss, Rensoms. Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem : [romāns] /
Rensoms Rigss ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ;
Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 399, [1]
lpp. : il. - 1940. gada septembris. Desmit brīnumaini bērni bēg no
briesmoņu armijas. Viņiem var palīdzēt tikai viens cilvēks, bet šī
sieviete ir iesprostota putna ādā. Džeikoba Portmena neparastais
ceļojums turpinās. Viņš kopā ar jauniegūtajiem draugiem dodas ceļā
uz Londonu – pasaules brīnumu galvaspilsētu. Tur viņi cer izārstēt
savu iemīļoto direktori mis Peregrīni. Tomēr šajā kara plosītajā
pilsētā viņiem uz katra stūra uzglūn baisi pārsteigumi. Turklāt
Džeikobam nākas pieņemt nozīmīgu lēmumu par savām jūtām pret
Emmu Blūmu. “Pilsēta bez dvēseles” ievilina lasītājus fantāzijas
bagātā pasaulē, kur sastopama telepātija un laika cilpas, ērmu
izrādes un būtnes, kas spēj mainīt veidolu. Šo pasauli apdzīvo
pieauguši īpatņi un slepkavnieciskas nebūtnes, tur atrodas zvērnīca
ar savādiem un noslēpumainiem dzīvniekiem. Tāpat kā pirmajā
romānā no sērijas par brīnumbērniem, arī šajā grāmatā apvienota
aizraujoša fantāzija un vēl nekad nepublicētas fotogrāfijas, radot
lasītājiem neatkārtojamu piedzīvojumu. - 7. - 9. klase. - Oriģ. nos.:
Miss Peregrine's Peculiar Children. Hollow City. - "New Yourk
Times Bestsellers" -- uz pirmā vāka.
[2.daļa]. Pilsēta bez dvēseles.
Rouela, Reinbova. Fanīte : stāsts / Reinbova Rouela ; no angļu
valodas tulkojusi Laura Dreiže ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains
; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
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"Poligrāfists"). - 496 lpp. ; 21 cm. - Stāsts par pieaugšanu, fanu
dzīvi, ģimeni un pirmo mīlestību. - 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: Fangirl.
Poznanski, Urzula. Saeculum : spriedzes romāns / Urzula
Poznanski ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; Kristiana
Kellera vāka dizains ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 398, [2] lpp. : il. ; 22 cm. Bastianam nepavisam nešķiet aizraujoši pavadīt piecas dienas dziļā
mežā, kilometriem tālu no tuvākās apdzīvotās vietas un dzīvot kā
viduslaikos - bez elektrības un mobilā telefona. Larpā - brīvdabas
lomu spēlē - viņš piedalās tikai Sandras dēļ... Īsi pirms
prombraukšanas, kad dalībnieki vairāk uzzina par slepeno spēles
norises vietu, atklājas pirmās larpa organizatoru kļūdas. Nomaļais
kalnu apgabals, kurā norisinās krāšņā spēle, acīmredzot ir nolādēts.
Leģenda, ko sākumā gandrīz neviens neuztver nopietni, tomēr
izrādās patiesa. Nevainīgs ceļojums pagātnē pēkšņi izvēršas par
nāvējošu cīņu ar laiku. Vai mežs patiesi ir nolādēts?. - Oriģ. nos.:
Saeculum.
Lāgerkranca, Rūse. Kad pēdējoreiz es biju vislaimīgākā : trešā
grāmata par Dunni : [stāsts] / Rūse Lāgerkranca, Ēva Eriksone ; no
zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Gundega
Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists"). - 116, [4]
lpp. : il. ; 21 cm. - Nu ir pienākusi Dunnes pēdējā diena pirmajā
klasē. Klase ir izrotāta mācību gada noslēgumam. Tad pie durvīm
atskan klauvējiens un Dunne tiek izsaukta gaitenī. Ir notikusi
nelaime. Dunnei sametas auksti. Ledusauksti... - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Raikovs, Nikola. Mazā mežgariņa lielais piedzīvojums : spēlējamā
pasaka / Nikola Raikovs ; tulkojusi Dzintra Kalniņa. - Rīga : Avots,
2016. - [105] lpp. - Mežgariņš Edgariņš ir labestīga un bērnišķi
nevainīga meža radība, kam patīk piedzīvojumi, īpaši, ja to laikā var
pamieloties gardām ogām un uzdziedāt pašsacerētas dziesmas.
“Mazā mežgariņa lielais piedzīvojums” ir pasaka – spēle mazajiem,
kur katrs lasītājs vai klausītājs pats var izraudzīties, kā ritēs
notikumi un kā stāstiņš beigsies. Aizraujošās lasāmrotaļas mērķis ir
parādīt bērnam, ka dzīvē ik uz soļa viņam ir iespēja izvēlēties un
ietekmēt turpmākās norises. Tās gaitā mēs satiekam gan Pūķu
vecmāmiņu, gan skaistu mežgariņu meiteni, gan laumiņas, gan
svešzemju mežgaru (kas izrādās gotiņa), gan tiesnesi zirgu, kā arī
susurbumbuli un citus savdabīgus meža iemītniekus. Savukārt tiem
vecākiem vai bērnudārzu un skolu audzinātājiem, kas labprāt
iesaistās bērnu rotaļās, ir iespēja izspēlēt pasakas ainas kopā ar
mazajiem – grāmatas beigās meklējamas arī norādes, kā tas darāms.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Приказка игра:
Голямото приключение на малкото таласъмче.
Deģis, Arvīds Dinijs, 1972-. Supergovs fantāziņi / Arvīds un Elīza
Deģi ; māksliniece Anita Rupeika ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Jumava, 2016. 68, [3]lpp. : il. ; 24 cm. - Šajā tehnoloģiju laikmetā, kurā valda
datori, planšetes un viedtālruņi, bērni nereti pazaudē pašu svarīgāko
- iztēli. Viņi vairs neprot sapņot vaļā acīm un netic brīnumiem, pat
apšauba tos. Grāmata palīdzēs bērniem un viņu vecākiem apjaust to,
ka pasakas mīt mūsos un ka brīnumus savās dzīvēs radām mēs paši.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem.
1. daļa. Paula, Emerantīnas un Bunga piedzīvojumi.

