5. klases skolēna 2019./2020.m.g.
mācību līdzekļu, piederumu un citu lietu saraksts (zēni)
No skolas bibliotēkas
Mācību
priekšm.
Latviešu val.

Individuālie mācību līdzekļi (iegādājas vecāki)

Mācību gŗāmatas un darba burtnīcas
L.Veckāgana. Latviešu valoda. 5.kl.Mācību grāmata. Lielvārds

2 līniju burtnīcas, 10 līniju A4 lapas, 1 plānā līniju klade (burtnīcas izmēra, iesieta ar
skavām)
1 rūtiņu klade (burtnīcas izmēra, iesieta ar skavām)

Literatūra

S. Ābola, I. Zemīte Literatūra 5.kl.+CD. Mācību grāmata. 1.2. daļa
Zvaigzne ABC

Angļu val.

Family and Friends.(2nd edition) Level4. Classbook with
MultiROM
Family and Friends. Level4(2nd Edition) Workbook

1 plānā līniju klade (burtnīcas izmēra, iesieta ar skavām).

Matemātika

I.Lude, J.Lapiņa. Matemātika 5. klasei. Mācību grāmata.

Dabas zinības

I. Vilks u.c. Dabaszinības 5. kl. Mācību grāmata. Lielvārds
I.Vilks u.c. Dabaszinības 5. klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
I. M. Rubana. Sociālās zinības 5. kl. Mācību grāmata. Raka

3 rūtiņu burtnīcas, 1 rūtiņu klade (ne mazāk kā 48 lpp., burtnīcas izmēra, iesieta ar
skavām), transportieris, parastais zīmulis, cirkulis, dzēšgumija, zīmuļu spicējamais.
1 plānā rūtiņu klade, 1 rūtiņu burtnīca

Sociālās
zinības
Mūzika
Informātika
Mājturība un
tehnoloģijas

1 biezā rūtiņu klade

I. Vasmanis, I. Vilkārse. Mūzika 5. kl. Mācību grāmata. Zvaigzne
ABC
K.Veiss. Informātika pamatskolai 5.klasei.Zvaigzne, ABC.

Nošu burtnīca, 1 plānā rūtiņu klade

M. Kulakova u.c. Mājturība 5.kl. Zvaigzne ABC.

A4 milimetru papīrs, cirkulis, 30 cm. lineāls, trīsstūra lineāls, ciets un mīksts
zīmulis, dzēšgumija.

1 plānā rūtiņu klade

Vizuālā
māksla

Rūtiņu burtnīca- pierakstiem. Zīmēšanas albums A4 un A3. Zīmulis, dzēšgumija,
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, vidēja biezuma melns marķieris, eļļas krītiņi, PVA līme,
līmes zīmulis, šķēres papīra griešanai. Guašas (6 krāsas), trīs dažāda lieluma otas,
ūdens trauks, palete- krāsu jaukšanai ( padomāt par avīzi vai cita materiāla paliktni uz
galda virsmas, strādājot ar guašām, kā arī par roku, otu un izmantoto trauku slaukāmo
materiālu). 3 krāsainie kartoni (A4 formāts). Žurnāls ar krāsainiem attēliem- plēšanai.
Krāsainais papīrs, tapešu atgriezumi u.c. krāsaini papīru atgriezumi. 3 dažādi A5
formāta auduma gabaliņi

Sports,
peldēšana

Sporta tērps ( sportošanai āra apstākļos un iekšā), sporta apavi, peldkostīms, peldcepurīte,
dvielis, gumijas čības, mazgāšanās piederumi.

