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8 VALODNIECĪBA. VALODAS. LITERATŪRA
LATVIEŠU VALODA

Uz e-katalogu
Noķer vārdu! [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2020. 79, [1] lpp.
ISBN 9789984829791
Anotācija: Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi mīļu, asprātīgu, jautru un noderīgu
vārdu pilnu grāmatu pašiem mazākajiem. Tie, kas paši vēl neprot visu izlasīt, var kļūt par
brīnišķīgiem klausītājiem. Grāmata māca izrunāt vārdu un saprast vārda nozīmi, māca
ieraudzīt lietas un dzīvas būtnes, raksturot, salīdzināt, saskaitīt tās un pateikt, ko tās
dara. Grāmatā vārdi virknējas dzejoļos, komiksos, pasakās, mīklās un pat ēdienu
receptēs. Un kas tad tie? Arī Tutas draugi Lapsa un Feneks ir gatavi "ķert vārdus" kopā
ar jums. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Marts, Andris. Noslēpumainās upes stāsti. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. 74 lpp.
ISBN 9789934600227
Anotācija: Krājumā iekļautas dziesmas ar Ata Priedīša mūziku un vārdiem.

Uz e-katalogu
Mielava, Iveta. Alfabēts atbrauc ar auto. [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, [2020].
66, [1] lpp.
ISBN 9789934895715
Anotācija: Burtu grāmatā "Alfabēts Atbrauc Ar Auto" katrs alfabēta burts ilustrē
kādu braucamo vai citādi "kustošos" auto. Arī pavadošais teksts izceļ attiecīgo
burtu. Grāmata nav ābece tās klasiskajā izpratnē, bet gan veids burtu
iegaumēšanai ar vizuālās izteiksmes palīdzību. Paredzēts agrīnā pirmskolas
vecuma bērniem. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Puķe, Elita Ieva. Literārās pasakas un stāsti. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. 94
lpp.
ISBN 9789934600210
Anotācija: Lielā ozolu - mīlestības grava ; Saulcerītes un Saulveža brīnumzeme ;
Margrietiņas un Almanta saldais auglis ; Putnu vērotāja ; Lilijas dārzs ; Vārava ;
Kurzemes māls.

Uz e-katalogu
Puķe, Elita Ieva. Tava zvaigznīte. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. 104 lpp.
ISBN 9789934600258
Anotācija: Bērnu dzeja, latviešu. Jaunākā skolas vecuma bērniem.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Barder, Gemma. Mani pirmie dzīvnieku stāsti. [Rīga] : Egmont Publishing, [2021]. 96
lpp.
ISBN 9789934168765
Anotācija: Laipni aicināti sirsnīgajā uz aizraujošajā dzīvnieku pasaulē! Jaukie stāsti, kas
papildināti ar skaistām ilustrācijām, ielīksmos sirdi gan lieliem, gan maziem. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.
Pārsteigums Žanetei ; Kraukšķītes pirmā skolas diena ; Marīnas brīnišķīgā dāvana ;
Lidojošais pingvīns ; Ziloņpērtiķis ; Varonis Varis ; Salas parāde ; Lielā, ļaunā pele ;
Paulam nepatīk peldēt ; Pēddzinis Pipars ; Visskaļākais lauva.

Uz e-katalogu
Bakše, Ilona. Mārīte Punktīte meklē draugus un mājas. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 31,
[1] lpp.
ISBN 9789934154430
Anotācija: Mārīte Punktīte dodas piedzīvojumos un iepazīst citus pļavas iemītniekus.
Viņa iemācās, ka ir svarīgi novērtēt īstu draudzību un saprot, ka ikvienam savas mājas ir
vismīļākās. Kopā ar Punktīti kaut ko skaistu iemācīsies gan lielie, gan mazie lasītāji un
klausītāji. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Erne, Andrea. Ko darām pavasarī? Rīga : Madris, [2021u]. 16 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984316161
Anotācija: Kā svin Lieldienas? Ko dzīvnieki dara pavasarī? Ko mēs darām, kad ārā
ir skaists laiks?. - 2-4 gadi. - Grāmatas ar atveramiem lodziņiem.

Uz e-katalogu
Erne, Andrea. Viss par pirātiem. Rīga : Madris, [2021u]. 16 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984316406
Anotācija: Kāpēc vispār bija pirātir Kā tika sagūstīts kuģisu Kur pirāti sļēpās Kas notika ar
laupījumur. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmatas ar atveramiem lodziņiem.

Uz e-katalogu
Kuno, Sabīne. Kad mazuļi ir noguruši. Rīga : Madris, [2021u]. 22 nenumurētas lpp.
ISBN 9789984316048
Anotācija: Īsi, sirsnīgi pantiņi un rosinoši attēli stāsta, kā mazie lāčuki, suņuki, kaķēni un
citu dzīvnieku mazuļi guļ. Uzklausot, kā guļ dzīvnieku mazuļi, bērniem kopā ar savām
rotaļlietām būs viegli aizmigt un jauki sapņot. Grāmatiņa palīdzēs izveidot gulētiešanas
ieradumus. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Moss, Stephanie. Lauku stāsti. Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 48 lpp.
ISBN 9789934168772
Anotācija: Katru vakaru noklausies vienu jaunu, aizraujošu stāstu! Pievienojies
dzīvnieciņiem sporta dienas sacīkstēs, iepazīsti lauku sētas skaļāko zirgu un
atklāj aitiņas noslēpumu. Septiņi sirsnīgi stāsti patiks gan lieliem, gan maziem!. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.
Uz e-katalogu
Mūsu mīluļi. Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 48 lpp.
ISBN 9789934168789
Anotācija: Katru vakaru noklausies vienu jaunu, aizraujošu stāstu! Uzspēlē paslēpes
kopā ar dzīvnieciņiem, dodies burbuļu medībās ar akvārija zivtiņām uz uzzini, kā kucēns
ieguva jaunus draugus. Septiņi jaukie stāsti patiks gan lieliem, gan maziem!. Pirmsskolas vecuma bērniem.

Uz e-katalogu
Princeses. Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 187, [4] lpp.
ISBN 9789934169168
Anotācija: Princeses allaž ir ļoti aizņemtas. Pelnrušķīte darina skaistas kleitas.
Sniegbaltīte rīko viesības rūķīšiem un milžiem. Salātlapiņa mācās gleznot un
audzē zemenes. Arī Arielai, Jasmīnai, Rozei un Tiānai netrūkst darāmā. Tomēr
pirmajā vietā vienmēr ir rūpes par draugiem. Šajā krājumā apkopotie sirsnīgie
stāsti mudina ļauties sapņiem un novērtēt draudzību!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Tulkots no angļu valodas.
Uz e-katalogu
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un mūmijas noslēpums. [15.] grām Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2021. 66, [7] lpp.
ISBN 9789984238401
Anotācija: Kādu dienu Pūķu salā ar divplāksni nolaižas dīvains vīriņš. Tas izrādās
slavenais Senās Ēģiptes pētnieks profesors Šampinjons. Viņš pastāsta par savu jauno
teoriju: viņaprāt, vienā no piramīdām atrodas vēl neatklāts kambaris, kas ir pilns ar
dārgumiem! Kokosrieksts un viņa draugi dzeloņcūka Matilde un aszobu pūķītis Oskars
nolemj doties līdzi profesoram ekspedīcijā uz Ēģipti. Taču par faraonu zeltu interesējas
arī divi neģēlīgi laupītāji... - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Ziņas par autoru: [71.]
lpp. [15.] grāmata.

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

