Mācību grāmatas, darba burtnīcas un mācību līdzekļi 1.b klasei 2018./ 2019. m. g.
Vispārējās pamatizglītības programmai ( IP kods 21011111)
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priekšmets
Latviešu
valoda

Autors, nosaukums
Andersone G. u.c. Raibā pasaule 1.
klasei. Latviešu valoda 1
Andersone G. u.c. Raibā pasaule 1.
Klasei. Latviešu valoda 2
Latviešu valodas burtnīca 1, 2

Matemātika

Valtasa I. Matemātika 1.klasei

Dabaszinības
Mūzika

Arājs R.u.c. Izzini pasauli! Dabaszin. 1.
Vilkārse I. u.c. Mūzika 1.klasei
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Sociālās
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Angļu valoda

Golubova V.u.c. Ētika
Sociālās zinības 1.klasei 1. un 2. daļas
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Mācību līdzekļi

Mācību grāmata ar
pielikumu “Lasīsim”
Mācību grāmata ar
pielikumu “Lasīsim”
Darba burtnīcas 1.,
2. daļas
Mācību grāmata 1.
un 2.daļas

ZvaigzneABC

3 līniju burtnīcas 1. – 2. klasei,
rakstāmpiederumu komplekts
(penālis)

Pētergailis

Mācību grāmata un DB

Zvaigzne ABC
Zvaigzne ABC

2 rūtiņu burtnīcas, lineāls +
rakstāmpiederumu komplekts
Rakstāmpiederumi
Nošu burtnīca, zīmulis,
dzēšgumija
Rakstāmpiederumi, A 4 lapas
Rakstāmpiederumi, A4 lapas

Mācību grāmata un
DB
Burtnīca 1.klasei
Darba burtnīca 1.,2.d.

Zvaigzne ABC
Zvaigzne ABC

Mācību grāmata, DB

OXFORD

Rakstāmpiederumi, 1 līniju
burtnīca
Darba mape A3 1 gab., zīmēšanas papīra bloki A3 un A4, akvareļu papīra bloki A3 un A4 formāti, krāsainais kartons A4
formāts, parastais zīmulis (HB, B), dzēšgumija, krāsu zīmuļi 18 vai 24 krāsas, flomāsteri 12/16 krāsas, akvareļa krāsas
otas 3 gab. (10,14,20), guaša krāsas otas 3 gab. (6,10,24), akvareļa krāsas, guaša krāsas, ūdens trauciņš, krāsu jaukšanas
palete, galdauts – vaskadrāna (65x50 cm), plastilīns 6 krāsas, papīra šķīvīšu komplekts (800x600) 1 iepakojums ( 12
gab.), švammīte vai lupatiņa 2 gab., eļlas pasteļkrītiņi 12.gb.kastītē. Ieteicams iegādāties Krievijā ražotos materiālus.
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Sutaža vai rupja saimniecības aukla pīšanai (apm. 3m), dzija – 3 krāsas, rupja (dūres lieluma kamoliņi), filca audums A4, vidēji
biezs, 2 adatas ar lielu un mazāku actiņu, grieznes, vidēji lielas pogas ar caurumiņiem (8 – 12 gab.), dabas materiāli – koku lapas,
A4 formāta abpusējs krāsainais kartons, līmes zīmulis, PVA līme, abpusējs krāsainais papīrs, zīmēšanas papīrs, interesantas formas
pudeles vai trauciņi no stikla, saldējuma kociņi (10 gb.)

Jāiegādājas tie materiāli, kas atrodas iekrāsotajos laukumos.

