1. klases skolēna 2019./2020.m.g.
mācību līdzekļu, piederumu un citu lietu saraksts.
Izmantos no skolas bibliotēkas mācību grāmatas:
Latviešu valodā - Anspoka, Zenta. Latviešu valoda 1. klasei, 1.d. un 2.d.: mācību grāmata / Zenta Anspoka.
Lielvārde : Lielvārds, 2013.
Dabaszinībās - R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece, G.Andersone. Izzini pasauli! Dabaszinības 1. klasei. Mācību
grāmata.
Matemātikā - Balode, Ineta. Matemātika 1. klasei, 1.d. un 2.d. : mācību grāmata / Ineta Helmane, Anita
Dāvīda. Lielvārde : Lielvārds, 2013.
Mūzikā I. Vasmanis. I. Vilkārse. Mūzika 1.kl. Mācību grāmata.
Kristīgajā mācībā - I. Gaile. Kristīgā mācība 1. kl. Mācību grāmata.
Angļu valodā Family and Friends. Starter. Classbook with MultiROM.

Mācību procesā izmantojamās darba burtnīcas:
Latviešu valodā – Zenta Anspoka Latviešu valoda 1. klasei Darba lapas Lielvārds, 2013.
Dabaszinībās - R. Arājs u.c. Izzini pasauli! Dabaszinību pētījumu burtnīca 1. klasei. Zvaigzne,ABC.
Matemātikā - Ineta Helmane, Anita Dāvīda Matemātika 1. klasei Darba lapas, Lielvārds, 2013
Ētikā - V. Golubova, I. Ikale. Ētika. Burtnīca 1.klasei. Zvaigzne, ABC.
Kristīgajā mācībā - I. Gaile. Kristīgā mācība 1.kl. Darba burtnīca. Zvaigzne, ABC

Individuālie mācību piederumi (iegādājas vecāki):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Skolas soma
Penālis, koka lineāls (15 un 30 cm), 2 parastie zīmuļi, zīmuļu asināmais ar tvertni, dzēšgumija
5 līniju burtnīcas (l. - 2. klasei), 5 rūtiņu burtnīcas (parastās rūtiņas), rūtiņu klade (48 lpp.)
10 plastmasas vāciņi burtnīcām
Akvareļu bloki (2 gb. A4 un 2 gb. A3 formāta)
Aplikāciju papīrs un krāsainā kartona komplekts, (nespīdīgs, neglancēts)
Krāsu zīmuļi (18 krāsas), pasteļkrītiņi (18 krāsas), guaša krāsa (noteikti ar balto krāsu, 12 krāsas)
Plakanās otas guašai (12.,8.,6. vai 4. izmērs), ūdens trauks, palete krāsu jaukšanai
PVA līme („Spodrības”) un līmes zīmulis
Šķēres (pārdomāt, vai bērns varēs griezt ar nopirktajām šķērēm), ar smailiem galiem; kreilīšiem – kreiļu
šķēres
Plastilīns (cietais)
Mape (no biezāka materiāla) A4 darba burtnīcām, grāmatām
2 mapes-stūrītis (A4 formāts) aplikāciju papīram un kartonam
1 mape ar podziņām (A4 formāts) bērnu darbiem
3 m sutaža (pīnīšu pīšanai)
Sporta tērps, apavi - auduma maisiņā, ritmikai češkas.
Maiņas apavi (auduma maisiņā)
Peldkostīms vai peldbikses, peldcepure, mazgāšanās piederumi (ūdens necaurlaidīgā maisiņā)
Vasarā vākt un „nospiest” nelielas lapiņas, nelielus ziediņus u.c. dabas materiālus.

Uz visiem mācību līdzekļiem jābūt uzrakstītam vai uzlīmētam bērna vārdam.
Individuālā saruna ____ augustā plkst. ______
Skolotājas mob. tālruņa numurs ______________________
Klases audzinātāja __________________________________

