
 

 

 

 

Individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.    

pamatizglītības programmas apguvei 

 

MATEMĀTIKA 4 rūtiņu burtnīcas (3.kl.) var arī kladi, lineāls, 

dzēšgumija, parastais zīmulis, pildspalva. 

LATVIEŠU VALODA 4 līniju burtnīcas (3.kl). 

SPORTS Sporta tērps – atbilstošs laikapstākļiem, apavi, 

auduma maisiņš tērpa ievietošanai. 

VIZUĀLĀ MĀKSLA Zīmuļi-parastie, krāsainie, akvareļzīmuļi, zīmuļu 

asināmais, dzēšgumija. 

Krītiņi- vaska, pasteļu 

Flomāsteri 

Guaša krāsas, akvareļkrāsas, dažāda lieluma otas, 

palete krāsu jaukšanai 

Salvetes otu un roku susināšanai 

Papīrs-zīmēšanas, akvareļu, aplikāciju  

Lineāli, šķēres, līme 

Pārskatiet jau esošos piederumus vizuālai mākslai un 

papildiniet nākošajam mācību gadam! 

Piedzīvojumiem bagātu vasaru! 

MĀJTURĪBA UN 

TEHNOLOĢIJAS 

Plastilīns, krāsainais kartons, aplikācijas kartons. 

Krāsainas koku lapas un ziedi (izžāvēti), dzija. Šķēres, 

PVA līme, līmes rullītis, pogas- dažāda lieluma un 

krāsas, salvetes. Papīra šķīvji. 2 adāmadatas, dažādas 

krāsas dzijas. 

ANGĻU VALODA Līniju burtnīca, A4 mape kopētajiem materiāliem, 

krāsainie zīmuļi vai flomāsteri, līmes zīmulis, šķēres 

DABASZINĪBAS Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, 

dzēšgumija 

SOCIĀLĀS ZINĪBAS Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, 

dzēšgumija 

ĒTIKA / KRISTĪGĀ 

MĀCĪBA 

Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, 

dzēšgumija 

 

3.klase 



 

MŪZIKA Nošu burtnīca Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais 

zīmulis, dzēšgumija 

  
Individuālos mācību piederumus lūgums iegādāties skolēna vecākiem (Izglītības likuma 

1.panta 12.4 punkta „k” apakšpunkts). 

 

Tā kā individuālie mācību līdzekļi mācību priekšmetos atkārtojas, lūgums 

iegādājoties izvērtēt to daudzumu. 

 

Papildus: 

·         Apvākojumi visām mācību grāmatām (izmantosim tapetes) un 

burtnīcām. 

·         Penālī - lineāls 20-30cm, 2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, 

dzēšgumija, zīmuļu asināmais, uzasināti krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, labas 

šķēres. 

·         Sagādāt maiņas apavus un auduma maisiņu apavu glabāšanai. 

 

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolā! 

Ieteicamā literatūra 3. klasei  
jāizlasa 5 grāmatas pēc izvēles un jāpapildina sava ārpusklases 

lasīšanas klade pēc dotā parauga; 

. I.Ziedonis „Krāsainās pasakas” 

. O. Vācieša dzejoļi 

. Viks ‘’Sarežģītais zvirbulēns’’ 

. Ē. Kūlis „Nikniķa jaunie un 

jocīgie stiķi” vai c. 

. A. Lingrēna „Grāmata par Pepiju 

Garzeķi” 

. Jānis Baltvilks. „Divpadsmit 

pastaigas dabā” vai „Stāsti par 

ceļojumiem”. 

. K.Skalbe Kaķīša dzirnavas. 

. Ē.Kūlis „Niķa un Riķa stiķi” 

. O.Vācietis „Viens pa ceļu gāja” 

. A.Kronenbrgs „Jērādiņa” 

. J.Širmanis „Kriksis” 

. Lindgrēne „Grāmata par Pepiju 

Garzeķi” vai „Ronja – laupītāja 

meita” 

. M.Kļava „Vāverēns Toms un un 

viņa draugi” 

. V.Belševica „Zem zilās debesu 

bļodas” 

. M.Cielēnas Pasakas 

 

Nr.p.k. Darba 

nosaukums, 

autors 

Galvenie varoņi Galvenā doma. 

Iss darba 

apraksts. 

Zīmējums 

 

 

Vēlam veiksmi mācībās!  


