
Ieteicamās literatūras saraksts 
 

1.klasēm 
 

 Bārenīte un mātesmeita pie Laimesmātes. Latviešu tautas pasaka 

 Cepu, cepu kukulīti. Latviešu tautasdziesmas, skaitāmie panti un pasakas 

 Garā pupa. Latviešu tautas pasaka 

 Lācis latviešu tautas pasakās un teikās 

 Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem 

 Sprīdītis  

 M.Gūtmane “Minkāns” 

 I.Indrāne "Tipsis , Topsis un Tedis" 

 J.Zvirgzdiņš "Cekulaina zīle dzied" 

 K.Skalbe „Kaķīša dzirnavas” 

 A.Sakse „Puķu zirnītis” 

 M.Stāraste „Pelēkais namiņš” 

 „200 vakara stāsti”, tulkojusi D.Alksne 

 L.Kerols „Alises piedzīvojumi Brīnumzemē”  

  



2.klasēm 
 

 G.Sēja „Kā es ar Opi braucu Latviju lūkoties” 

 V.Štelmahere „Piglas stāsti” 

 E.Gulbe „Lilallā un viņas pigoriņi” 

 E.Kūlis „Niķa un Riķa stiķi” 

 E.Kūlis „Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi” 

 V.Landsberģis „Sliņķu pasakas” 

 T.Jansone „Mazie troļļi un Lielie plūdi” 

 T.Jansone „Komēta nāk” 

 M.Cielēna pasakas un dzejoļi 

 I.Indrāne „Tipsis, Topsis un Tedis” 

 M.Kļava „Mazās pasaciņas” vai citi autores darbi 

 V.Ļūdēns „Nosapņotās murrādziesmiņas” 

 M.Stāraste „Kas notiek dižmežā” 

 O.Vācietis „Astoņi kustoņi” 

 T.Jansone „Komēta nāk”, „Mumins un jaunais draugs” u.c. 

 “200 vakara stāsti”, tulkojusi D.Alksne 

 I.Zanderes dzejoļi 

 Latviešu tautas pasakas (par dzīvniekiem, par ūdeņiem, par pilsētām, joku pasakas u.c..) 

  



3. klasēm 
 

 E.Kūlis “Niķa un Riķa stiķi” 

 E.Kūlis “Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi” 

 I.Ziedonis “Krāsainās pasakas” 

 V.Belševica “Bille” 

 V.Belševica „Zem zilās debesu bļodas” 

 J.Baltvilks “Stāsti par ceļojumiem” 

 J.Baltvilks „Divpadsmit pastaigas dabā” 

 M.Cielēna “Mūsu mājas”, „Pasakas” 

 M.Rungulis „Pēterītis un Anniņa” 

 M.Kļava „Vāverēns Toms un viņa draugi” 

 U.Auseklis „Man ir runcis Francis” 

 L.Pastore „Pazudušais pērtiķis” 

 O.Vācietis „Viens pa ceļu gāja” 

 O.Vācieša dzejoļi 

 Viks „Sarežģītais zvirbulēns” 

 K.Skalbe „Kaķīša dzirnavas” 

 A.Kronenbrgs „Jērādiņa” 

 J.Šīrmanis „Kriksis” 

 A.Lindgrēna”Trokšņu ciema bērni” 

 A.Lindgrēna “Pepija Garzeķe” 

 A.Lindgrēna “Ronja -  laupītāja meita” 

 Ē.Kestners „Punktiņa un Antons” 

 Dž.Nadīna „Klapatu Penija ir ķibeļu magnēts” 

 E.Uspenskis „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis” 

 K.Ridels „Ada un peles rēgs” 

 K.Lāgerkranca „Mana laimīgā dzīve” 

 S.Nopola, T.Nopola „Tā stunda ir situsi, Risto Reperi!” 



 

4.klasēm 
 

 V.Belševica “Bille” 

 V.Belševica „Zem zilās debesu bļodas” 

 J.Zvirgzdiņš “Tobiasa blēņu stāsti” 

 M.Gūtmane “Minkāns” 

 E.Kūlis “Niķa un Riķa stiķi” 

 M.Rungulis “Vardes kurkst kabatās” 

 M.Cielēna “Ņau Murr” 

 A.Sakse „Pasakas par ziediem” 

 Valdis „Staburaga bērni” 

 M.Gūtmane „Minkāns” 

 G.Birgers „Minhauzena piedzīvojumi” 

 R.Dāls “Matilde” 

 A.A.Milns “Vinnijs Pūks un viņa draugi” 

 A.Lindgrēna “Pepija Garzeķe” 

 A.Lindgrēna “Ronja -  laupītāja meita” 

 A.Lindgrēna”Trokšņu ciema bērni” 

 K.Boije “Skolascūciņa Kingkongs” 

 Dž. Rodari „Sīpoliņa piedzīvojumi” 

 


