1.klases skolēna individuālai lietošanai gādā vecāki
( visiem mācību līdzekļiem uzrakstīt bērna vārdu)
Nr
1.

Mācību
priekšmets
Latviešu valoda

2.
3.
4.

Matemātika
Mūzika
Sportā

5.

Dizains un
tehnoloģijas

6.

Vizuālā māksla

7.

Rakstāmpiederumi
(penālī)
Ikdienai

Nosaukums

skaits

Līnijburtnīcas 1.klasei, burtnīcu vāciņi
A4 mapīte darba lapām
Rūtiņburtnīcas, burtnīcu vāciņi
A5 formāta nošu burtnīca
Īsais, garais sporta tērps, sporta apavi (maisiņā)
Auduma maisiņš sporta tērpam ar bērna vārdu

5
2
10
1

Līmzīmulis, PVA līme, šķēres ar taisniem galiem
Abpusējs A4 aplikāciju papīrs, A4 abpusējs krāsainais kartons
A4 zīmēšanas bloki, A3 zīmēšanas bloks
( par pārējiem mācību materiāliem vienosimies mācību procesa laikā)
Kaste mācību līdzekļu glabāšanai ~ 35 x 20 x15
Otas (guaša, akvareļu) – ar uzrakstītu bērna vārdu
12 toņi akvareļu krāsas, palete, 12 toņu guaša krāsas + 1 baltā
Vaska krītiņi, eļļas krītiņi, krāsainie zīmuļi, ūdens trauks
Flomasteri ( mazā pac.), melnais marķieris,
A3 akvareļu albums, plastilīns ( Jovi), līmzīmulis,
Vaska drāna 50 x70 cm, klāšanai uz sola; papīra dvielis

1 + 1+ 1
2+1
2+1
1
1
2+2
1+1
1+ 1 +1
1+1
1+ 1+1
1+1 rullis

Zilas krāsas lodīšu pildspalvas, zaļas krāsas lodīšu pildspalva
parastais zīmulis, 6 krāsu zīmuļi, lineāls (uz kura ir cm)
Dzēšgumija, zīmuļu asināmais
Ērti maiņas apavi
Būs jāapvāko skolas mācību grāmatas!

2+ 1
1 +1+1
1+1

______________________________________________________________________________________________

2.klases skolēna individuālai lietošanai gādā vecāki
( visiem mācību līdzekļiem uzrakstīt bērna vārdu)
Nr
1.

Mācību priekšmets
Latviešu valoda

2.
3.
4.

Matemātika
Mūzika
Sportā

5.

Dizains un
tehnoloģijas

6.

Vizuālā māksla

7.

Rakstāmpiederumi
(penālī)
Ikdienai

Nosaukums
Līnijburtnīcas 3.klasei (ar punktiņiem),
Rūtiņu kladi (lasīšanai)
Ātršuvēja mape
Rūtiņburtnīcas, burtnīcu vāciņi
A5 formāta nošu burtnīca
Īsais, garais sporta tērps, sporta apavi (maisiņā)
Auduma maisiņš sporta tērpam ar bērna vārdu
Peldēšanai: peldkostīms/peldbikses, cepurīte, gumijas čības, dvielis,
dušas piederumus, ūdensbrilles
Līmzīmulis, PVA līme, šķēres ar taisniem galiem
Abpusējs A4 aplikāciju papīrs, A4 zīmēšanas bloki, A4 abpusējs
krāsainais kartons
( par pārējiem mācību materiāliem vienosimies mācību procesa laikā)
Kaste mācību līdzekļu glabāšanai ~ 35 x 20 x15
Otas (guaša, akvareļu) – ar uzrakstītu bērna vārdu
12 toņi akvareļu krāsas, palete, 12 toņu guaša krāsas + 1 baltā
Eļļas krītiņi, krāsainie zīmuļi, plastilīns ( Jovi)
Flomasteri ( mazā pac.), melnais marķieris, A3 akvareļu albūmi,
Vaska drāna 50 x70 cm, klāšanai uz sola, papīra dvielis
Zilas krāsas lodīšu pildspalvas, zaļas krāsas lodīšu pildspalva
parastais zīmulis, 6 krāsu zīmuļi, lineāls (uz kura ir cm),
Dzēšgumija, zīmuļu asināmais
Ērti maiņas apavi
Būs jāapvāko skolas mācību grāmatas!

skaits
10
1
2
10
1

1 + 1+ 1
1+ 2+ 1

1
2+2
1+ 1+ 1
1+ 1+1
1 + 1+2
1+1rullis
2+1
1 + 1+1
1+1
1

3.klases skolēna individuālai lietošanai gādā vecāki
( visiem mācību līdzekļiem uzrakstīt bērna vārdu)
Nr
1.

Mācību priekšmets
Latviešu valoda

Nosaukums
Līnijburtnīcas 3.klasei (ar punktiņiem), burtnīcu vāciņi
Plānās rūtiņu klades,
Plānā līniju klade (angļu val.), ātršuvēja mapes
Rūtiņburtnīcas
A5 formāta nošu burtnīca
Īsais, garais sporta tērps, sporta apavi (maisiņā)
Auduma maisiņš sporta tērpam ar bērna vārdu
Peldēšanai: peldkostīms/peldbikses, cepurīte, gumijas čības, dvielis,
dušas piederumus, ūdensbrilles
Līmzīmulis, PVA līme, šķēres ar taisniem galiem
Abpusējs A4 aplikāciju papīrs, abpusējs A4 krāsainais kartons
A4 zīmēšanas bloks, A3 zīmēšanas bloks
( par pārējiem mācību materiāliem vienosimies mācību procesa laikā)
Kaste mācību līdzekļu glabāšanai ~ 35 x 20 x15
Otas (guaša, akvareļu) – ar uzrakstītu bērna vārdu
12 toņi akvareļu krāsas, palete, 12 toņu guaša krāsas + 1 baltā
Eļļas krītiņi, krāsainie zīmuļi, plastilīns (Jovi) A3 akvareļu albumi,
Flomasteri ( mazā pac.), melnais marķieris, līmzīmulis
Vaska drāna 50 x70 cm, klāšanai uz sola, papīra dvielis

2.
3.
4.

Matemātika
Mūzika
Sportā

5.

Dizains un
tehnoloģijas

6.

Vizuālā māksla

7

Rakstāmpiederumi
(penālī)

Zilas krāsas lodīšu pildspalvas, zaļas krāsas lodīšu pildspalva
parastais zīmulis, 6 krāsu zīmuļi, lineāls
Lineāls, līmzīmulis, šķēres, dzēšgumija, zīmuļu asināmais

Ikdienai

Ērti maiņas apavi

skaits
10
2
1+2
10
1

1 + 1+1
2+1
1+1
1
2+2
1+ 1+1
1+ 1
1 + 1+ 1
1+1rullis
2+1
1 +1+1
1+1+1

Būs jāapvāko skolas mācību grāmatas!
______________________________________________________________________________________

4.klases skolēna individuālai lietošanai gādā vecāki
( visiem mācību līdzekļiem uzrakstīt bērna vārdu)
Nr
1.

Mācību priekšmets
Latviešu valoda

2.
3.
4.

Matemātika
Mūzika
Sportā

5.

Dizains un tehnoloģijas

6.

Vizuālā māksla

7

Rakstāmpiederumi
(penālī)
Ikdienai

Nosaukums
Līnijburtnīcas 4.klasei, burtnīcu vāciņi
Rūtiņu plānās kladītes, plānā līniju klade (angļu valodai)
Rūtiņburtnīcas, burtnīcu vāciņi, cirkulis
A5 formāta nošu burtnīca
Īsais, garais sporta tērps, zeķītes, sporta apavi (maisiņā)
Auduma maisiņš sporta tērpam ar bērna vārdu
Peldēšanai: peldkostīms/peldbikses, cepurīte, gumijas čības, dvielis,
dušas piederumus.
Līmzīmulis, PVA līme, šķēres ar taisniem galiem
Abpusējs A4 aplikāciju papīrs, abpusējs A4 krāsainais kartons
A4 zīmēšanas bloks, A3 zīmēšanas bloks
(par pārējiem mācību materiāliem vienosimies mācību procesa laikā)
Kaste mācību līdzekļu glabāšanai ~ 35 x 20 x15
Otas (guaša, akvareļu) – ar uzrakstītu b.vārdu
12 toņi akvareļu krāsas, palete, 12 toņu guaša krāsas + 1 baltā
Eļļas krītiņi, krāsainie zīmuļi, plastilīns (Jovi), PVA līme
Flomasteri ( mazā pac.) , melnais marķieris, līmzīmulis
A3 akvareļu albumi
Papīra dvielis, trauku mazg.,švammītes, vaska drāna 50 x70 cm
Zilas krāsas lodīšu pildspalvas, zaļas krāsas lodīšu pildspalva
parastais zīmulis, 6 krāsu zīmuļi, lineāls
Dzēšgumija, zīmuļu asināmais
Maiņas apavi
Būs jāapvāko skolas mācību grāmatas!

skaits
10
3+ 1
10+1
1

1+1+1
2+ 1
1+ 1
1
2+2
1 + 1+ 1
1 + 1+1
1 + 1+ 1
2
1rullis +2+1
2+1
1+1
1+1

