1.klase
Mācību
priekšmets
Matemātika

Individuālie mācību piederumi**


6 rūtiņu burtnīcas (parastās rūtiņas )

Latviešu
valoda
Angļu valoda



6-8 līniju burtnīcas 1.- 2. klasei



1 līniju burtnīca 1.-2. klasei

Ētika vai
Kristīgā
mācība
Sociālās
zinības
Vizuālā
māksla




Mape vāciņi + 20 kabatiņas
1 rūtiņu burtnīca





















1 rūtiņu burtnīca
Mape-vāciņi + 20 kabatiņas
1 zīmēšanas papīra biezais bloks (biezās lapas)
krāsainie zīmuļi (ļoti labi un koši ir zīmola „Maped” zīmuļi)
eļļas pasteļkrītiņi
guašas krāsas (6 toņi)
3 otas (liela - plakana, vidēja, maza ar spicu galiņu)
Plastmasas ūdens trauks ( ne mazāks kā 500 ml)
Vēlams papīra roku dvielis
Gluds plastmasas paliknītis un avīze
aplikāciju papīrs (divpusējais A4 formāts)
PVA līme, līmes zīmulis
plastilīns, adata šūšanai ar lielu aci, auduma gabaliņi, diegs, pogas ar 2 caurumiņiem
šķēres (kreiļiem –vēlamas kreiļu šķēres)
30 cm lineāls (paredzēts arī matemātikai)
garais, īsais sporta tērps
sporta apavi, zeķītes
vēlams auduma maisiņš sporta tērpam
individuālie rakstāmpiederumi (penālis – pildspalvas zilā krāsā, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšamgumija,
lineāls, šķēres)
apvākotas grāmatas un burtnīcas
maiņas apavi
zēniem vēlams balts krekls, tumšas bikses, tumši apavi
meitenēm vēlama balta blūze, tumši svārki, piemēroti apavi

Mājturība

Sports

Ikdienai

Svētkiem






2.klase
Mācību
priekšmets
Matemātika
Latviešu valoda
Dabaszinības
Mūzika
Ētika
Kristīgā mācība
Sociālās zinības
Angļu valoda
Sports

Vizuālā māksla

Mājturība un
tehnoloģijas

Ikdienai

Svētkiem

Individuālie mācību piederumi**



































1 rūtiņu klade
4 rūtiņu burtnīcas (gadam)
6 līniju burtnīcas gadam (1 un 2.klasei, tādas pašas kā 1.klasē)
1 rūtiņu burtnīca
1 nošu burtnīca – izmērs kā parastai burtnīcai
1 rūtiņu burtnīca
1 rūtiņu burtnīca
1 mape-vāciņi
1.klases mape-vāciņi ar 1.klases darba lapām + 20 jaunas kabatiņas
1 rūtiņu burtnīca
1 mape-vāciņi
1 līniju burtnīca (1. un 2.klasei domātās)
Īsais un garais sporta tērps
piemēroti sporta apavi
maisiņš sporta tērpam
guaša (kastē 12 krāsas ar skrūvējamiem vāciņiem)
3 otas (liela - plakana, maza ar spicu galu, vidēja )
plastmasas, ūdens trauks
akvareļu krāsas (12 toņi – ļoti labas ir Krievijas ražojuma krāsas)
flomasteri
eļļas pasteļkrītiņi 12 krāsas
krāsainie zīmuļi 12 krāsas
biezais zīmēšanas bloks 3 gab.( A 4 biezās lapas)
vēlams papīra roku dvielis
materiāli šūšanai - adata, diegs, auduma gabali, pogas
aplikāciju papīrs (A 4), plānais kartons (A 4 )
līmes zīmulis un PVA
šķēres, 30 cm lineāls, plastilīns
dzija un sutažas diegi
individuālie rakstāmpiederumi (penālis - pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšamgumija, lineāls,
šķēres)
apvākotas grāmatas
maiņas apavi
zēniem vēlams balts krekls, tumšas bikses, tumšas kurpes
meitenēm vēlama balta blūze, tumši svārki, kurpes

3.klase
Mācību
priekšmets
Matemātika
Latviešu valoda
Mūzika
Angļu valoda

Kristīgā mācība
Sports

Vizuālā māksla

Mājturība un
tehnoloģijas

Ikdienai

Svētkiem

Individuālie mācību piederumi**










4 rūtiņu burtnīcas
1 rūtiņu klade
6 līniju burtnīcas 3. klasei (ar punktiņiem )
1 nošu burtnīca – izmērs kā parastai burtnīcai
1 rūtiņu burtnīca
1 līniju burtnīca 3. klasei + 1 plānā klade
flomāsteri, līmes zīmulis
mape ar kabatiņām radošajiem darbiem
1., 2.klases mape/vāciņi ar 1., 2.klases darba lapām + 20 jaunas kabatiņas

















īsais un garais sporta tērps
piemēroti sporta apavi
maisiņš sporta tērpam
guaša (kastē 12 krāsas ar skrūvējamiem vāciņiem)
3 otas (liela-plakanā, maza ar spicu galu, vidēja )
plastmasas, ūdens trauks
eļļas pasteļkrītiņi 12 krāsas
krāsainie zīmuļi 12 krāsas, flomāsteri
biezais zīmēšanas bloks 3 gab.( A 4 biezās lapas)
vēlams papīra roku dvielis (pēc izvēles)
materiāli šūšanai - adata, diegs, auduma gabali, pogas
aplikāciju papīrs (A 4 ), plānais kartons (A 4 )
līmes zīmulis un PVA līme
šķēres, 30 cm lineāls, avīze (viena līdzi uz katru stundu)
individuālie rakstāmpiederumi (penālis - pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšamgumija, lineāls,
šķēres)
apvākotas grāmatas
maiņas apavi
zēniem vēlams balts krekls, tumšas bikses, tumšas kurpes
meitenēm vēlama balta blūze, tumši svārki, kurpes






4.klase
Mācību
priekšmets
Matemātika

Latviešu valoda
Mūzika
Angļu valoda

Sports

Vizuālā māksla

Mājturība un
tehnoloģijas

Ikdienai

Svētkiem

Individuālie mācību piederumi


































4 rūtiņu burtnīcas
1 rūtiņu klade
lineāls ( 20 cm), lineāls – trijstūris, cirkulis
6 līniju burtnīcas 4.klasei
1 rūtiņu klade
1 rūtiņu burtnīca
1 līniju burtnīca
plānā klade (var turpināt iepriekšējā mācību gadā iesākto)
mape ar kabatiņām radošajiem darbiem
krāsu zīmuļi/ flomāsteri, līmes zīmulis
īsais un garais sporta tērps
piemēroti sporta apavi
maisiņš sporta tērpam
guaša (kastē 12 krāsas ar skrūvējamiem vāciņiem)
3 otas (liela-plakanā, maza ar spicu galu, vidēja )
plastmasas, ūdens trauks
akvareļu krāsas (12 toņi – ļoti labas ir Krievijas ražojuma krāsas)
flomasteri,
eļļas pasteļkrītiņi 12 krāsas
krāsainie zīmuļi 12 krāsas
biezais zīmēšanas bloks 3 gab.( A 4 biezās lapas)
vēlams papīra roku dvielis (pēc izvēles)
3. vai 4. izmēra metāla tamboradata
piemērota resnuma savērpta dzija
materiāli šūšanai - adata, diegs, auduma gabali, pogas
aplikāciju papīrs (A 4 ), plānais kartons (A 4 )
līmes zīmulis un PVA līme
šķēres, 30 cm lineāls, avīze (viena līdzi uz katru stundu)
individuālie rakstāmpiederumi (penālis - pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšamgumija, lineāls,
šķēres)
apvākotas grāmatas
maiņas apavi
zēniem vēlams balts krekls, tumšas bikses, tumšas kurpes
meitenēm vēlama balta blūze, tumši svārki, kurpes

