
IR VĒRTS IZLASĪT:



LEVINA MARIJA

Vecpilsētas stāsti jeb pavisam patiesa 

Vecrīgas vēsture.

Grāmata ir labs ceļabiedrs, lai

iepazītu patiesos notikumus Rīgas

vēsturē, tajā ir arī karte un lasītājs var

iegrimt senās Rīgas vēstures

noslēpumainajās mistērijās.



Volkinšteine Zane, Grīnberga Baiba

Izklaidējošs stāsts par kolorītu

trīsbērnu ģimeni, kas apmeklē Rīgas

virsotnes un, risinot savas privātās

drāmas, daudz uzzina par Rīgas

arhitektūru, vēsturi un dažādām

jomām, kas saistītas ar attiecīgu

namu funkcijām.



VALDIS KLIŠĀNS, GUNDEGA MUZIKANTE

Kādas Rīgas pamatskolas skolēns

Matīss ar jauno izgudrojumu –

hrononavigatoru – dodas aizraujošā

ceļojumā pa Latvijas pagātni. Viņš

vēlas uzzināt, kad un kā radusies

Latvijas valsts.



KAŽE DAIGA

Grāmata paver iespējas iepazīt dzimto

zemi ne tikai caur informāciju, bet arī

caur sajūtām - vizuālām ainām,

skaņām, smaržām, garšu, tausti.

Grāmatu papildina dziesmas un dzejoļi.



DACE MARKOTA, GUNTA ŠUSTERE

Grāmatas autores aicina lasītājus

apmeklēt interesantākās pilsētas,

nacionālos un dabas parkus,

izstaigāt dabas takas un atklāt

daudz interesantu faktu. Kartes,

shēmas un zīmējumi palīdzēs

izprast Latvijas vietu pasaulē un

norises dabā. Grāmatā iekļauti arī

dažādi uzdevumi, ierosmes

pētījumiem un radošiem darbiņiem.



SĒJA GUNDEGA

Tu noteikti kopā ar ģimeni atzīmē

Latvijas Republikas Neatkarības

atjaunošanas dienu, bet varbūt nezini,

kā Latvija atkal tapa brīva.

Droši vien esi dzirdējis, kuru koku

dēvējam par Latvijas nacionālo koku,

bet nezini, kā radies tā vārds.

Ļoti iespējams, esi peldējies jūrā, bet

brīnies, kāpēc Baltijas jūru mēdz

dēvēt par Dzintarjūru.Pasaule ir

brīnumu pilna, un Latvija arī.



SĒJA GUNDEGA

Grāmata bērniem draudzīgā valodā uzrunā

gan bērnus, gan vecākus un vecvecākus,

aicinot vienas vasaras ceļojumā pa Latviju.

Grāmata nav ceļvedis, bet neuzbāzīgās,

dažkārt emocionālās sarunās balstīts

stāsts par vērtībām.



RUDOVICS ANDRIS, TENBERGS GINTS 

* Cik grauzēju un sikspārņu sugu

sastopams Latvijā;

* Kur atrodas Zilie kalni, klāni un randu

pļavas;

* Kura ir Latvijas vecākā pilsēta un kuru

uzskata par Sēlijas galvaspilsētu;

To un daudzus citus interesantus faktus

uzzināsiet šajā attēliem bagātajā izdevumā.



JAUTĀJUMU SPĒLE

Komplektā iekļautas 55

kartītes ar dažādiem

jautājumiem un 1 kartīte ar

spēles noteikumiem. Spēlēt

var arī pēc pašu izdomātiem

noteikumiem vai ...



MAĻINOVSKA NATĀLIJA

Darba burtnīcas galvenie varoņi cielavēni

Eva un Edžus iepazīstinās mazos

lasītājus ar svarīgākajiem Latvijas

simboliem - himnu, karogu, pilsētām,

dabu, svētkiem, kā arī Dziesmu

svētkiem, bibliotēku, mākslas muzeju,

folkloru.


