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100% neoficiāls Fortnite ceļvedis prasmīgajiem / teksta autors Daniel
Lipscombe ; mākslinieciskais noformējums: Joe Bolder ; redaktori:
Neil Kelly, Jane Riordan ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra
Jansone. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. , ©2019. - 64 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Tu esi labs "Fortnite: Battle Royale" spēlētājs,
bet gribi kļūt nepārspējams? Tālu nav jāmeklē! "Fortnite" ceļvedis
prasmīgajiem tev palīdzēs sasniegt jaunas virsotnes būvniecībā. Ja
vēlies izskatīties iespaidīgi kaujas laukā, varēsi izpētīt labākos tērpus
un interesantākos emotus, kas tev ļaus izcelties. Grāmatā ir pat
pārskats par mīlīgākajiem spēlē pieejamajiem dzīvnieciņiem, kas tavu
tēlu padarīs īpaši izteiksmīgu. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: 100%
Unofficial Fortnite Pro Guide. - Tulkots no angļu valodas.
Roblox labākās lomu spēles : vairāk nekā 40 lielisku spēļu / teksts:
Alex Cox, Alex Wiltshire ; ilustrācijas: John Stuckey, James Wood,
Ryan Marsh ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone. - Rīga
: Egmont Publishing, [2019]. - ES. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. (Spēļu ceļvedis / Roblox ; 2). - "Roblox" paver iespējas piedzīvot ko
jaunu un pārsteidzošu. Pirms doties aizraujošajā spēļu pasaulē, tev būs
nepieciešama gan drosme un iztēle, gan arī zināšanas. Grāmata kalpos
par izsmeļošu ceļvedi, lai izdzīvotu uz vientuļas salas un mestos
dārgumu medībās, lai atvērtu smalku restorānu un iejustos
veterinārārsta lomā, cīnītos ar dabas stihijām un vēl daudz ko citu.
Tajā ir daudz noderīgu faktu, padomu un knifu. - 4.-6.kl. - Teksts
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas, saturs un spēļu nosaukumi
angļu valodā.
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Montesori, Marija. Bērns ģimenē / Marija Montesori ; no angļu
valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska.
- Rīga : Jumava, 2019. , 2019. - 141, [3] lpp. - Šajā grāmatā izklāstītās
idejas radīs Jūsos cieņu pret bērnu un viesīs ticību viņa spējām. Ir
grāmatas, kuras gribas pārlasīt daudzkārt, atklājot arvien jaunus
horizontus.
"Bērns
ģimenē"
ir
viena
no
tām.
Saturā: Balta lapa ; Jaundzimušais bērns ; Garīgais embrijs ;
Mīlestības skolotāji ; Jaunā izglītība ; Mana metode vispārīgos
vilcienos ; Bērna raksturs ; Bērna vide ; Bērns ģimenē ; Jaunā skolotāja
; Pieaugušais un bērns.
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Pauls, Raimonds, 1936-. Dziesmas bērniem : notis, akordi, dziesmu
teksti / Raimonds Pauls ; autora rediģēts izdevums. - [Rīga] : MicRec,
[©2019]. - 110 lpp. : portrets, ilustrācijas ; 30 cm. - Priekšvārds
latviešu valodā / Guntars Račs. - Melodijas ar tekstiem un akordu
simboliem. . - Grāmata pieejama gan atsevišķi, gan komplektā ar CD
izlasi „20 instrumentālie pavadījumi". . - Uz vāka: Populārākās
dziesmas
bērniem.
Ai, vēja māt / Leons Briedis -- Ai, zeme, zemīte / Guntars Račs - Aicinājums / Aspazija -- Aijas strīpainais sapnis ; Aiz horizonta /
Guntars Račs -- Allaž un mūžam / Leons Briedis -- Amerika ; Anniņa
vanniņā / Guntars Račs -- Asniņu dziesma / Fricis Bārda -- Āzītis /
Guntars Račs -- Balts sniedziņš snieg uz skujiņām / Jānis Poruks -Banāns ; Brālis spēlē paslēpes ; Brālītis mācījās dziedāt / Guntars Račs
-- Brālītis un suns / Uģis Segliņš -- Cālīši / Laimonis Vāczemnieks -Cāļus skaita rudenī / Guntars Račs -- Cik skumji / Leons Briedis -Circenīša Ziemassvētki / Aspazija -- Dari tā / Guntars Račs -- Ding,
ding / Leons Briedis -- Dīvainā dziesmiņa ; Dulla diena / Guntars Račs
-- Dziesmiņa par Lapu Krišu / Leons Briedis -- Dziesmiņa par
pulksteņiem / Laimonis Vāczemnieks -- Ellē velnu daudz / Jānis
Peters -- Es cūkgans, avju gans / Leons Briedis -- Es vēlos ; Esi, kas
vēlies būt ; Ēriks sapnī lido / Guntars Račs -- Ginjola dziesma / Jans
Osņica, Jans Viļkovskis --. Hipopotams / Harijs Veidmanis -Jampadracis ; Jānītis Jurim bija grūta diena ; Kapteinis Reinis /
Guntars Račs -- Karlsona dziesma / Rainis -- Kautkurija / Harijs
Veidmanis -- Kā Didzis zeķi lāpīja / Imants Lasmanis -- Kāpsim kokā
; Kārlītis / Guntars Račs -- Kristus rokas / Leons Briedis -- Kurmis
Burmis / Guntars Račs -- Labā ziema / Rainis -- Lācis / Guntars Račs
-- Laupītāju dziesma / Jānis Peters -- Lauva padebešos / Jānis Poruks
-- Lecam pa vecam ; Lidojam ar gaisa balonu ; Lietus un saule ; Mafija
/ Guntars Račs -- Manai vecmāmiņai / Laimonis Vāczemnieks --

Masē, masē / Hermanis Paukšs -- Mazā Māra / Guntars Račs -- Maziņš
esmu es / Lērincs Sabo ; atdz. Laima Žihare ; Mēs neapstāsimies /
Guntars Račs -- Miega dziesmiņa / Imants Lasmanis -- Miega
vilcieniņš / Inese Zandere / Mieru, tikai mieru / Guntars Račs -- Murrā,
murrā, murr / Laimonis Purs -- Neprātīgs vēlējums / Rainis -Nīlzirdziņš / Harijs Veidmanis -- Pasaciņa / Aspazija -- Peļķu karalis
; Piena ceļš ; Pieneņpūka / Guntars Račs -- Policista kuplejas / Jans
Osņica, Jans Viļkovskis -- Pūpēdis / Guntars Račs -- Pūpoliņi / Vilis
Plūdonis --. Putniņš uz zara / Rainis --Rabarbers ar platām ausīm /
Imants Lasmanis -- Raudoša debess / Aspazija -- Rausis / Guntars
Račs -- Ritums / Imants Lasmanis -- Sarkanie ziedi / Rainis -- Saule,
saule / Guntars Račs -- Saules raibumiņi / Imants Lasmanis -- Senos
laikos bija / Jānis Peters -- Skudriņas / Imants Lasmanis -- Suņi /
Leons Briedis -- Suņuks Pifs / Cecīlija Dinere -- Šajā drūmajā vietā /
Guntars Račs -- Tur tālu Āfrikā / Leons Briedis -- Uz redzēšanos /
Guntars Račs -- Vai jūs zināt / Leons Briedis -- Vai tas var būt / Imants
Lasmanis -- Vai tu zini / Guntars Račs -- Vaska pils / Aspazija -Vecais burvis ; Vēja krāsa / Guntars Račs -- Vientuļais namiņš /
Moriss Karēns -- Visi vēji ; Visu cauru dieniņu ; Vīle vaļā / Rainis -Zagļu dziesma / Uģis Segliņš -- Zanzibāra / Pēteris Brūveris -- Zebra
/ Guntars Račs -- Zeltītas vasaras / Rainis -- Zemes virsū jātiek mums
/ Jānis Peters -- Zip - zip / Guntars Račs.
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Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff
Kinney, author and illustrator. - Great Britain : Puffin Books, 2018. - 217,
[17] p. : il. - The pressure's really piling up on Greg Heffley. His mom
thinks video games are turning his brain to mush, so she wants her son to
put down the controller and explore his 'creative side'. As if that's not
scary enough, Halloween's just around the corner and the frights are
coming at Greg from every angle. When Greg discovers a bag of gummy
worms, it sparks an idea. Can he get his mom off his back by making a
movie . . . and will he become rich and famous in the process? Or will
doubling down on this plan just double Greg's troubles?. - 4.-6. klase. uz
vāka
International
Bestseller.
. [11.].
Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid : [a novel in cartoons] / Jeff
Kinney, author and illustrator. - Great Britain : Puffin Books, 2018. - 217,
[1] p. : il. - Greg Heffley and his family are getting out of town in the
twelfth instalment of Jeff Kinney's bestselling series. With the cold
weather setting in and the stress of the Christmas holiday approaching,
the Heffleys decide to escape to a tropical island resort for some muchneeded rest and relaxation. A few days in paradise should do wonders for
Greg and his frazzled family. But they soon discover that paradise isn't
everything it's cracked up to be. Sun-poisoning, stomach troubles and
venomous creatures all threaten to ruin the family's vacation. Can their
trip be saved, or will this island getaway end in disaster?. - 4.-6. klase. uz
vāka
International
Bestseller.
. [12.].
Harker, Jillian. I love you, Daddy : playful story / Jillian Harker ;
illustrated by Kristina Stephensen. – United Kingdom : Parragon, 2017.
– [32] p. : illustration. – Little Bear is ready for some grown-up
adventures – at least, Daddy Bear thinks so. But they soon discover that
Little Bear needs a helping hand. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
auf, Onjali Q. The Boy at the Back of the Class : story / Onjali Q. Rauf
; illustrated by Pippa Curnick. – Great Britain : Orion, 2018. – 297, [15]
p. : illustration. – There used to be an empty chair at the back of my class,
but now a new boy called Ahmet is sitting in it. He’s nine years old (just
like me), but he’s very strange. He never talks and never smiles and
doesn’t like sweets – not even lemon 4erbets, which are my favourite!
But then I learned the truth: Ahmet really isn’t very strange at all. He’s a
refugee who’s run away from a War. A real one. With bombs and fires
and bullies that hurt people. And the more I find out about him, the more
I want to help. That’s where my best friends Josie, Michael and Tom
come in. Because you see, together we’ve come up with a plan. .
Rundell, Katherine. The Explorer : story / Katherine Rundell. - London
: Bloomsbury, 2017. - 407, [1] p. : illustration. - From his seat in the tiny
aeroplane, Fred watches as the mysteries of the Amazon jungle pass by
below him. He has always dreamed of becoming an explorer, of making
history and of reading his name amongst the lists of great discoveries. If
only he could land and look about him. As the plane crashes into the
canopy, Fred is suddenly left without a choice. He and the three other
children may be alive, but the jungle is a vast, untamed place. With no
hope of rescue, the chance of getting home feels impossibly small.
Except, it seems, someone has been there before them ….
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Taunzenda, Džesika. Nekadbija / Džesika Taunzenda ; no angļu
valodas tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Alīna
Melngaile ; literārā redaktore Lilita Vīksna. - Rīga : Latvijas Mediji,
2019. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 493, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - Moriganas Kraukles piedzīvojumi, kuri aizsākās "Nekadbijā",
turpinās. Izsprukusi no nāvējoša lāsta un iekļuvusi prestižā maģiskā
skolā, 12 gadus vecā Morigana Kraukle ir pārliecināta, ka tagad dzīve ies
tikai uz augšu. Tomēr slepenajā Nekadbijas pilsētā mīklainos apstākļos
sāk pazust iedzīvotāji un Moriganas jaunos draugus šantažē nezināmi
ļaundari, draudot atklāt visiem Moriganas noslēpumu – viņa ir pirmā
zināmā Brīnamkale kopš bēdīgi slavenā ļaundara Ezras Skvalla... - 4.6.kl. - Oriģinālnosaukums: Nevermoor. Wundersmith. The Calling of
Morrigan Crow. - "Nekadbija" sērijas par Moriganu Kraukli 2. grāmata.
2. grāmata. Brīnamkale. Moriganas Kraukles aicinājums.
Keizerlinka, Linde fon. Stāsti bērna dvēselei : grāmata visai ģimenei /
Linde fon Keizerlinka ; no vācu valodas tulkojusi Vija Brangule ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : Jumava, 2019. , 2019. 182, [2] lpp. - "Stāsti par draudzību" ir sērijas "Stāsti bērna dvēselei"
pēdējā — ceturtā grāmata. Šie stāsti vēstī par draudzību un saticību, par
to, kā celt uzticēšanās tiltus pār šķietami nepārvaramām aizām. Oriģinālnosaukums:
Geschichten
uber
Freundschaft.
4.grāmata. Stāsti par draudzību.
Wyss, Johann Rudolf. The Swiss Family Robinson : story / Johann
Rudolf Wyss. - Great Britain : Wordsworth Editions Limited, [2000]. 190, [2] p. : illustration. - (Wordsworth Classics). - The Swiss Family
Robinson is a story of the happy discovery of the wonders of natural
history by a family shipwrecked on a desert island, who remain united
through all the adversities they encounter. Inspired by Robinson Crusoe,
this joyful narrative by a Swiss pastor remains a classic tale to be enjoyed
by all.
uponss, Žaume. Aguss un mošķi : stāsts / Žaume Kuponss [teksts] un
Liliana Furtuņa [ilustrācijas] ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere
; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Māris Salējs.
- Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. 259, [8] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - "Priecīgus Ziemassvētkus, mīļie
mošķi!" ir sērijas ceturtā Latvijā iznākusī grāmata. Lasītāju tā ierauj
dinamiskā Ziemassvētku glābšanas misijā. Stāstu papildina gaumīgs,
asprātīgs komikss, kas ne tikai izklaidē, bet arī bagātina iztēli. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Bon Nadal, estimats
monstres!.
4. Priecīgus Ziemassvētkus, mīļie mošķi!.
Epnere, Gunta. Kāda vārdam galotnīte? : metodiski materiāli lietvārdu
locīšanas apguvei / Gunta Epnere ; redaktors Vilnis Purēns ; māksliniece
Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, 2019. - Rīga : "Izdevniecība RaKa"
tipogrāfija. , 2019. - 72 lpp. : ilustrācijas. - Krājumā apkopoti
vingrinājumi un mācību materiāli, kas palīdz apgūt lietvārdu locīšanu.
Autore tos veidojusi tā, lai palīdzētu skolēniem izprast katra locījuma
jēgu un tad dotu iespēju izmantot zināšanas praktiskā vidē. Tas atbilst
pieejai, kādu valodu apguvē rosina jaunie uz kompetences jeb lietpratības
attīstību balstītie mācību priekšmetu standarti. - Grāmatu var izmantot
latviešu valodas skolotāji, logopēdi un vecāki. Tā īpaši aktuāla ģimenēs,
kur bērni mācās latviešu valodu kā svešvalodu vai ir ilgstošu uzturējušies
vidē,
kur
vairāk
tiek
izmantotas
citas
valodas.
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Saturā: Ko piedāvā šī grāmata? ; Kā apgūt locījumu izmantošanu? ;
Kā veidota grāmata? ; 1.Iepazīstam locījumus! ; 2.Brīnumainās pasakas!.
Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem. / sastādītāja un redaktore,
komentāri un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Rūta Briede ;
dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - [Rīga] : Ascendum, 2019. - [Rīga]
: Dardedze. , ©2019. - 207 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - 4.-6.kl. - Teksts
latviešu un latgaliešu rakstu valodā. - Autori: Uldis Auseklis, Eduards
Aivars, Andris Akmentiņš, Ineta Atpile-Jugane, Antons Austriņš,
Arnolds Auziņš, Jānis Baltvilks, Anna Belkovska, Ērika Bērziņa,
Rūdolfs Blaumanis, Leons Briedis, Indra Brūvere-Daruliene, Zane
Brūvere-Kvēpa, Māra Cielēna, Dagnija Dreika, Valts Ernštreits, Inga
Gaile, Guntars Godiņš, Jānis Jaunsudrabiņš, Nikolajs Kalniņš, Mirdza
Kerliņa, Valdis Krāslavietis, Juris Kronbergs, Edvards F. Kuks, Maija
Laukmane, Vidvuds Medenis, Aivars Neibarts, Līga A. Neilande,
Vladimirs Novikovs, Jāzeps Osmanis, Inese Paklone, Marts Pujāts,
Ziedonis Purvs, Rainis, Anna Rancāne, Valdis Rūmnieks, Aivars Ruņģis,
Māris Salējs, Ieva Samauska, Kārlis Skalbe, Iveta Skapste, Rūta Skujiņa,
Dzintars Sodums, Gunta Šnipke, Ruta Štelmahere, Toms Triebergs,
Ojārs Vācietis, Laimonis Vāczemnieks, Nora Valtere, Sandra Vensko,
Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Viks, Kārlis Vērdiņš, Inese Zandere, Egīls
Zirnis
u.c.
2019.
Manfelde, Andra. Ceriņslotas zīmējumi : Kuldīgas pasaka bērniem un
vecākiem / Andra Manfelde, teksts, ilustrācijas ; atbildīgā redaktore
Renāte Neimane ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas
Mediji, 2019. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. - 142, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - "Ceriņslotas zīmējumi" ir autores draudzīgais
sveiciens viņas dzimtās pilsētas Kuldīgas māksliniekiem un mazajiem
lasītājiem. Grāmatā iekļautās ilustrācijas ir pašas autores Kuldīgas ieliņās
tapušas skices. Kuldīga ir pilsēta – mākslas darbs, skaista, baisa un
noslēpumaina. Grāmata ir stāsts par divām draudzenēm - kārtīgo Annu
ar gaišajām bizēm un rudmati Katrīnu. Kādu dienu, abām bizojot apkārt
pa pilsētu, viņas pamana, ka lietām pazudušas ēnas, mājām nav visu sienu
- tās ir kā dekorācijas, turklāt pazuduši pieaugušie! Bet tad rēgainajā
pilsētā, braucot uz asfalta ruļļa, ierodas Karr...Karmen un ar sakaltušu
ceriņzaru uz kādas mājas sienas uzzīmē melnu traipu, kas pamazām
plešas lielāks un tumšāks, un kā upe aizvirpuļo pa pilsētu, pārklājot visu
tumšā putekļu mākonī... - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Margēviča, Inese. Kā dundurs, muša, lapsenis un ods gandrīz atklāja
Ziemeļpolu / Inese Margēviča, teksts un ilustrācijas ; redaktore Māra
Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 47
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Grāmata par kukaiņu piedzīvojumiem, kuri
nejauši atrod lapiņu ar tekstu. Tajā minētais Ziemeļpols iekvēlina viņu
prātus un kļūst par mērķi, kurš noteikti jāsasniedz, kaut arī varētu mierīgi
gulēt puķēs un skatīties mākoņos. Kā viņiem klājas, dodoties pretim
mērķim? Ceļā ir jāsastopas ar grūtībām un pārpratumiem. Tur ir bīstama,
mušu sadedzināt kāra lampa, mulsinošs izkusis saldējums, staigns,
slepkavniecisks rūgušpiens un arī neciešams sals. Te parādās ceļotāju
atšķirīgie raksturi – ne tikai ziņkārība, slavaskāre, ēdelība, bet arī drosme
un izpalīdzība. Kopā viņi lieliski tiek galā. Galvenais – viņi nav
vienaldzīgi viens pret otru. Ceļotāji jau gandrīz atklāj Ziemeļpolu,
pietrūkst pavisam nedaudz, bet – viņi aizmieg ziemas miegā. Tomēr
pavasarī viņi turpinās iesākto!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

