INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU SARAKSTS
2017./2018. MĀCĪBU GADAM
1.KLASE
MĀCĪBĀM NEPIECIEŠAMIE PALĪGLĪDZEKĻI:

pildspalvas, parastie un krāsainie zīmuļi, flomāsteri, lineāls, dzēšgumija, zīmuļu asināmais,
šķēres ar noapaļotiem galiem, līmes zīmulis.
INDIVIDUĀLI SKOLAS PIEDERUMI:

skolas soma, penālis, mapītes, dokumentu kabatiņas, vāciņi grāmatu apvākošanai, maiņas
apavi (auduma maisiņā), sporta apavi, sporta tērps.
Klases audzinātāja un skolēnu vecāki vienojas, kurus individuālos mācību piederumus
iegādāsies kopīgi.
N.P.K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mācību priekšmets
Dabaszinības
Ētika
Klases stunda
Kristīgā mācība
Latviešu valoda
Mājturība un
tehnoloģijas

7.

Matemātika

8.
9.
10.
11.
12.

Mūzika
Sociālās zinības
Angļu valoda
Sports
Vizuālā māksla

Individuālie mācību piederumi
A4 rūtiņu klade
A4 rūtiņu klade
3 līniju burtnīcas (1.klasei)
Aplikāciju papīrs un krāsainais kartons, līmes zīmulis,
šķēres, plastilīns, plastilīna dēlītis, dažādu krāsu mazi
dzijas kamoliņi, kreppapīrs, PVA līme, diegs, stieplītes.
Septembrī un oktobrī dabas
materiālinospiestas koku lapas, sausie ziedi.
Rūtiņu burtnīcas 1.klasei (lielās rūtiņas 2 gab., parastās
rūtiņas 2 gab.), ciparu kartītes
Nošu burtnīca
Sporta tērps, sporta apavi
A3 un A4 zīmēšanas bloks, A3 akvareļu papīrs,
kreppapīrs, pasteļkrītiņi, akvareļkrāsas, guašas krāsas
(jābūt baltajai krāsai), jaucamais trauciņš un trauciņš
ūdenim, paklājiņš galdam, lupatiņa otu un roku
slaucīšanai, priekšauts

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU SARAKSTS
2017./2018. MĀCĪBU GADAM
2.KLASE
MĀCĪBĀM NEPIECIEŠAMIE PALĪGLĪDZEKĻI:

pildspalvas, parastie un krāsainie zīmuļi, flomāsteri, lineāls, dzēšgumija, zīmuļu asināmais,
šķēres ar noapaļotiem galiem, līmes zīmulis.
INDIVIDUĀLI SKOLAS PIEDERUMI:

skolas soma, penālis, mapītes, dokumentu kabatiņas, vāciņi grāmatu apvākošanai, maiņas
apavi (auduma maisiņā), sporta apavi, sporta tērps.
Klases audzinātāja un skolēnu vecāki vienojas, kurus individuālos mācību piederumus
iegādāsies kopīgi.
Mācību priekšmets
Dabaszinības
Ētika
Klases stunda
Kristīgā mācība
Latviešu valoda
Mājturība un
tehnoloģijas

Individuālie mācību piederumi
Rūtiņu klade (48 lapas)

7.

Matemātika

8.
9.
10.
11.
12.

Mūzika
Sociālās zinības
Angļu valoda
Sports
Vizuālā māksla

Plānā rūtiņu klade (48 lapas), 4 rūtiņu burtnīcas,
uzstūris,
3 dažādu krāsu pildspalvas
Nošu burtnīca
A4 rakstāmpapīrs
Plānā rūtiņu klade (48 lapas), līniju burtnīca
Sporta tērps, sporta apavi
A3 un A4 zīmēšanas bloks, A4 akvareļu papīrs,
kreppapīrs, pasteļkrītiņi, akvareļkrāsas, guašas krāsas
(jābūt baltajai krāsai), jaucamais trauciņš un trauciņš
ūdenim, paklājiņš galdam, lupatiņa otu slaucīšanai,
priekšauts

N.P.K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A4 rūtiņu klade (turpina rakstīt 1.klases kladē)
A4 rūtiņu klade (turpina rakstīt 1.klases kladē)
Līniju klade (48 lapas), 5 līniju burtnīcas (2.klasei)
Aplikāciju papīrs un krāsainais kartons, līmes zīmulis,
šķēres, plastilīns, plastilīna dēlītis, dažādu krāsu mazi
dzijas kamoliņi, kreppapīrs, audumu atgriezumi, PVA
līme, pogas, diegs, augu sēklas, stieplītes.
Septembrī un oktobrī dabas
materiālinospiestas koku lapas, sausie ziedi.

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU SARAKSTS
2017./2018. MĀCĪBU GADAM
3.KLASE
MĀCĪBĀM NEPIECIEŠAMIE PALĪGLĪDZEKĻI:

pildspalvas, parastie un krāsainie zīmuļi, flomāsteri, lineāls, dzēšgumija, zīmuļu asināmais,
šķēres ar noapaļotiem galiem, līmes zīmulis.
INDIVIDUĀLI SKOLAS PIEDERUMI:

skolas soma, penālis, mapītes, dokumentu kabatiņas, vāciņi grāmatu apvākošanai, maiņas
apavi (auduma maisiņā), sporta apavi, sporta tērps.
Klases audzinātāja un skolēnu vecāki vienojas, kurus individuālos mācību piederumus
iegādāsies kopīgi.
Mācību priekšmets
Angļu valoda
Dabaszinības
Ētika
Klases stunda
Kristīgā mācība
Latviešu valoda
Mājturība un
tehnoloģijas

Individuālie mācību piederumi
Rūtiņu klade (48 lapas), līniju burtnīca
Rūtiņu klade (48 lapas)

8.

Matemātika

9.
10.
11.
12.

Mūzika
Sociālās zinības
Sports
Vizuālā māksla

Rūtiņu klade (48 lapas), 4 rūtiņu burtnīcas, uzstūris,
3 dažādu krāsu pildspalvas
Nošu burtnīca
A4 rakstāmpapīrs
Sporta tērps, sporta apavi
A3 un A4 zīmēšanas bloki,
A3 akvareļu papīrs, pasteļkrītiņi, akvareļkrāsas, guašas
krāsas (jābūt baltajai krāsai), palete un trauciņš
ūdenim, paklājiņš galdam, lupatiņa otu slaucīšanai,
priekšauts

N.P.K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A4 rūtiņu klade (turpina rakstīt 1.kl. un 2.kl. kladē)
A4 rūtiņu klade (turpina rakstīt 1.kl. un 2.kl. kladē)
Līniju klade (48 lapas), 5 līniju burtnīcas
Aplikāciju papīrs un krāsainais kartons, līmes zīmulis,
šķēres, plastilīns, plastilīna dēlītis, dažādu krāsu mazi
dzijas kamoliņi, kreppapīrs, audumu atgriezumi, PVA
līme, mulinē diegi izšūšanai, kanva audums izšūšanai,
pogas, diegi.
Septembrī un oktobrī dabas
materiālinospiestas koku lapas, sausie ziedi, salmi, zīles, kastaņi
u.c.

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU SARAKSTS
2017./2018.MĀCĪBU GADAM
4.KLASE
MĀCĪBĀM NEPIECIEŠAMIE PALĪGLĪDZEKĻI:

pildspalvas, parastie un krāsainie zīmuļi, flomāsteri, lineāls, dzēšgumija, zīmuļu asināmais,
šķēres ar noapaļotiem galiem, līmes zīmulis.
INDIVIDUĀLI SKOLAS PIEDERUMI:

skolas soma, penālis, mapītes, dokumentu kabatiņas, vāciņi grāmatu apvākošanai, maiņas
apavi (auduma maisiņā), sporta apavi, sporta tērps.
Klases audzinātāja un skolēnu vecāki vienojas, kurus individuālos mācību piederumus
iegādāsies kopīgi.
N.P.K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Mācību priekšmets
Angļu valoda
Dabaszinības
Klases stunda
Latviešu valoda
Literatūra
Mājturība un
tehnoloģijas

Matemātika
Mūzika
Sociālās zinības
Sports
Vizuālā māksla

Individuālie mācību piederumi
Rūtiņu klade (48 lapas), līniju burtnīca
Rūtiņu klade (48 lapas)
A4 rūtiņu klade (turpina rakstīt 1., 2. un 3.kl. kladē)
Plānā līniju klade (48 lapas), 4 līniju burtnīcas
Plānā līniju klade (48 lapas)
Aplikāciju papīrs un krāsainais kartons, līmes zīmulis,
šķēres, dažādu krāsu mazi dzijas kamoliņi, kreppapīrs,
audumu atgriezumi, PVA līme, mulinē diegi izšūšanai,
kanva audums izšūšanai, sutaža.
Septembrī un oktobrī dabas
materiālinospiestas koku lapas, sausie ziedi, salmi, zīles, kastaņi
u.c.
Rūtiņu klade (96 lapas), 3 rūtiņu burtnīcas, uzstūris
Nošu burtnīca
A4 rakstāmpapīrs
Sporta tērps, sporta apavi
A3 un A4 zīmēšanas bloks, A3 akvareļu papīrs,
pasteļkrītiņi, akvareļkrāsas, guašas krāsas (jābūt baltajai
krāsai), palete un trauciņš ūdenim, paklājiņš galdam,
lupatiņa otu slaucīšanai, priekšauts

