Jaunās grāmatas maijā
Grāmatas pirmskolas vecuma bērniem un līdz 4.klasei
Latviešu autoru grāmatas
Felkere, Anete; Marts, Andris. Kas notika
pirms “Reiz bija”
Grāmata ''Kas notika pirms ''Reiz bija'''' ir
saistīta ar fantastikas žanra triloģijas
''Neparastā misija'' notikumiem. Grāmatas
galvenie varoņi ir trešās paaudzes Citplanētieši divi dvīņi, kuri kā vienkārši, parasti cilvēki dzīvo uz
Zemes. Zemes iedzīvotāji nedrīkst nojaust, ka viņi
ir citas planētas sūtņi. Tas ir stāsts par Leldes un
Sandra bērnības dienu piedzīvojumiem. Šie
piedzīvojumi ir ļoti neparasti, jo abi bērni ir
apveltīti ar pārdabiskām spējām. Tieši Lelde un
Sandris būs tie, kuri sasniedzot pilngadību, atklāti
paziņos, ka viņi ir Citplanētieši, un stāsies
kontaktos ar Zemes iedzīvotājiem.

Ārzemju autoru grāmatas
Kucēni glābj pērtiķēnus
Kapteinis Turbo kopā ar brālēnu ir devies vērot
pērtiķus, kad pēkšņi sākas vulkāna izvirdums! Vai Ķepu
patruļa pratīs likt lietā savus jaunos lidtērpus un spēs
izglābt visus, arī pērtiķēnus, no verdošās lavas?

Štefensmeijers, Aleksandrs. Līzelote negrib
mazgāties
Bagātīgi ilustrēta jautra pasaka bērniem par gotiņas
Līzelotes piedzīvojumiem. Līzelote un viņas lauku sētas
draugi spēlējoties ir pamatīgi nosmulējušies. Tāpēc
pirms došanās pie miera saimniece visiem uzsauc:
“Marš vannā!” Vienīgi Līzelote negrib mazgāties.
“Pietiks, ja es nomazgāšos tā, kā to dara kaķi,” viņa
domā. Taču saimniece to nepieļauj un mēģina nomazgāt
Līzeloti ar dārza šļūteni. Vai Līzelotei šāda
mazgāšanās sagādās prieku?
Grāmata piemērota bērniem vecumgrupā no 4-9 gadi.

Kinnijs, Džefs. Īsta drauga dienasgrāmata
Uzmanību! Uzmanību! Jauns papildinājums Džefa
Kinnija radīto dienasgrāmatu klāstā! Lūdzu
iepazīstieties ar jaunu autoru – Rouliju
Džefersonu!Roulija labākais draugs Gregs Heflijs ir
dokumentējis savus pamatskolas gadus jau daudzās
dienasgrāmatās. Un nu beidzot ir pienācis laiks
lasītājiem kaut ko uzzināt arī no Roulija. “Īsta drauga
dienasgrāmatā” Roulijs raksta par piedzīvoto kopā ar
Gregu un ir ar mieru uzņemties drauga pastāvīgā
biogrāfa pienākumus. (Galu galā, kādu dienu Gregs kļūs
bagāts un slavens un ikviens alks uzzināt viņa
dzīvesstāstu.) Tomēr šī loma Roulijam nav gluži
piemērota, viņa rakstītā Grega “biogrāfija” ir īsts
juceklis.
“Roulija Džefersona grāmata” piedāvā lasītājam jaunu
ieskatu Grega pasaulē – īstens fans to nedrīkst palaist
garām!

Nilsone, Frīda. Pērtiķa zvaigzne
Romāns bērniem stāsta par mazo bāreni Jonnu,
bērnunama “Biškrēsliņi” audzēkni, kuru adoptē gorilla.
Jonna visu mūžu sapņojusi par mammu, kas eleganti
ģērbsies un smaržos pēc parfīma, taču nonāk pie
atbaidošas, lempīgas gorillas, kas staigā apkārt
nošļukušās biksēs un dzīvo lūžņiem piegāztā pagalmā.
Taču ne viss ir tā, kā sākumā izskatās. Gorilla un Jonna
iemīļo viena otru, un dzīve pat būtu tīri skaista, ja vien
zemiskajam un alkatīgajam pilsētas galvam Tordam
nebūtu savi savtīgi plāni. Vai Jonnu tiešām sūtīs
atpakaļ uz bērnunamu?
Nupat izdotā “Pērtiķa zvaigzne” būs aizraujoša
lasāmviela gan bērniem, gan vecākiem, turklāt tā
pievēršas pašlaik ļoti aktuālai tēmai – bērnunama
audzēkņiem. Tieši šobrīd sabiedrībā norit spraigas
diskusijas par to, kā vislabāk nodrošināt bez vecāku
aprūpes palikušajiem cieņpilnu dzīvi, kā paglābt viņus
no graujošās sistēmas un dot mīlestību, bez kuras
neviens nevar pilnvērtīgi izaugt.
Orloņs, Marians.Detektīva Snīpja pēdējā dēka
"Detektīva Snīpja pēdējā dēka" lasītājus iepazīstinās
ar detektīvu Snīpi un viņa uzticamo palīgu – sunīti
Kubu, kā arī ar pirmā nozieguma izmeklēšanu.
"No pulksteņmeistara Brateka darbnīcas pazudusi
vērtīga mūzikas kastīte. Vai zādzībā vainojams
noslēpumains bārdainis, kurš nesen uzradies Pilsētiņā?
Detektīvs Ambrozijs Snīpis un viņa uzticamais draugs,
runājošais suns Kuba, sāk izmeklēšanu."
Marians Orloņs ir radījis daudzus neaizmirstamus
tēlus bērnu un jauniešu literatūrā, taču detektīvs
Snīpis ir viņa vispazīstamākais grāmatu tēls. Šī
detektīvstāstu sērija, ko pazīst daudzās valstīs un
valodās, ļauj skolas vecuma bērniem sadraudzēties ar
suni Kubu un detektīvu Snīpi, kā arī palīdz attīstīt
vērību, loģiku un spriestspēju. Lasītājam ir iespēja
patstāvīgi piedalīties nozieguma atklāšanā, vērīgi lasot
un atceroties dažādus faktus noziegumu var atklāt
patstāvīgi.

Izzinošās grāmatas

Veinholda, Angela. Dinozauri
Ko dinozauri ēda?
Cik liela ir dinozaura ola?
Kā dinozauri aizsargājās?
Grāmata sniegs atbildes uz pirmajiem kāpēc?
(2-4 GADI)

Martina, Ruta. Kosmoss

Trauksimies kosmosā līdz mūsu Saules sistēmas
robežai un vēl tālāk. Atver atlokus un iepazīsti
kaimiņu planētas, uzzini, kas notiek uz Saules un kā ir
ceļot izplatījumā - tur vēl var daudz ko atklāt!

100 veidi, kā Tu vari palīdzēt zemei
Šajā grāmatā bērniem tiek piedāvāti 100 padomi un
vienkārši paņēmieni, kā aizsargāt dabu, vidi un
klimatu. Ja ģimene taupa elektrību, saprātīgi
iepērkas, radoši otrreizēji izmanto lietas, tā palīdz
zemes ekosistēmai. Turklāt tas viss sagādā prieku.
Tādā veidā klimata un apkārtējās vides aizsardzība
kļūst par kopīgu izaicinājumu labākas pasaules
radīšanai. Grāmatas lasīšanu vēl vērtīgāku padara
aizraujošais izziņas materiāls un fakti par vidi un
dabu.
Grāmata būs noderīgs pavadonis lieliem un maziem
dabas mīļiem, vides sargātājiem un visiem, kas vēlas
tajā piedalīties!
Piemērota bērniem no 8 gadu vecuma.

Grāmatas pusaudžiem 5.-9. klasei
Latviešu autoru grāmatas

Māmiņ, tev
Negaidītu un mīļu pārsteigumu savām māmiņām Mātes
dienā ir sagatavojuši Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas 2.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Santu
Ustinoviču, piedaloties izdevniecības “Ezerrozes
grāmata” projektā, kura idejas autore un vadītāja ir
Agnese Piļāne. Skolēnu sacerētie un iesūtītie dzejoļi,
tika apkopoti skaistā grāmatā “Māmiņ, Tev!”
Dzejoļu krājumā iekļauti dažādu Latvijas skolu 284
jauno autoru mīlestības pilnie dzejoļi, veltīti viņu
māmiņām.

