
Mācību grāmatas, darba burtnīcas un mācību līdzekļi 3.a  klasei 2018./ 2019.m.g. 

Profesionāli orientētā virziena programmai (IP kods 11014111) 

 

Mācību 

priekšmets 

Autors, nosaukums Izdevuma 

veids 

Izdevniecība  Mācību līdzekļi 

Latviešu 

valoda  

Andersone G.u.c. Raibā pasaule. Latviešu 

valoda 3. klasei 1., 2. daļas 

 

Mācību grām. 

 

Zvaigzne ABC Rakstāmpiederumu komplekts:  

3 parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi (vismaz 12 

krāsas), zīmuļu asināmais, lineāli (15 cm un 30 

cm), 2 dzēšgumijas, 2 zilas pildspalvas. 

Sākumkomplekts burtnīcām:  

Līniju burtnīcas 3. klasei – 5 gab. 

Rūtiņu burtnīcas (mazās rūtis) – 5 gab. 

(ievērojo sānu līniju robežas) 

Nošu burtnīca (mazā A5 formāta). 

A4 spirāļmape ar caurspīdīgajām kabatiņām 

(veidosim skolēna portfolio, krājot tajos 

skolēna darbus) 

 

Matemātika  Valtasa I. Matemātika 3.klasei 1. N 2. daļas Mācību 

grāmata 

 

Pētergailis  

Dabaszinības  Izzini pasauli! Dabaszinības 3. klasei Mācību grām., 

DB 

Zvaigzne ABC 

Mūzika  Vilkārse I.u.c. Mūzika 3. Klasei  Mācību grām., 

DB 

Zvaigzne ABC 

Ētika  Ētika 3.klasei Darba burtnīca  Zvaigzne ABC 

Sociālās 

zinības  

Sociālās zinības 3.klasei 1. un 2. daļa  Darba 

burtnīcas  

Zvaigzne ABC 

Angļu 

valoda  

Incredible English 2e Class Book 2 

Incredible English 2e Activity Book 2 

Mācību 

grāmata, darba 

burtnīca  

Oxford 

Vizuālā 

māksla 

 

 

 

 

Darba mape A3 formāts 1 gab., zīmēšanas papīra bloks A4 2 gab., zīmēšanas papīra bloks A4 2 gab., akvareļu papīra bloks A3 un A4 katrs 2 

gab., krāsainais kartons A3 un A4 katrs 1 gab., parastais zīmulis (HB,B,B2), dzēšgumija, krāsu zīmuļi 24 krāsas, vaska krītiņi 12 krāsas, 

pasteļa krītiņi 25 krāsas, flomāsteri 16/18 krāsas, akvareļa krāsas otas 4 gab. (6,10,14,20), guaša krāsas otas 5 gab. (2,6,10,16,24), akvareļa 

krāsas (12 krāsas), guaša krāsas (12 krāsas), ūdens trauciņš, krāsu jaukšanas palete, galdauts – vaskadrāna (65x50 cm), plastilīns – 12/18 

krāsas, papīra šķīvīšu komplekts (800x600) 1 iepakojums (18 gab.), švammīte vai lupatiņa (4 gab.) 

Mājturība 

un 

tehnoloģijas 

Rokai ērtas šķēres, līmes zīmulis, PVA līme, otiņa līmei, abpusējs krāsainais papīrs (aplikāciju papīrs) 2 iepakojumi, vaska drāna vai paplāte  

galda apklāšanai (der no iepriekšējā gada), krāsainas A4 kartona loksnes (nepirkt glancēto, atsevišķas kartona loksnes var nopirkt Zvaigzne 

ABC un Freko), diegs šūšanai, Mulinē diegi izšūšanai ( 3 krāsas), audums izšūšanai 30 x 30 cm, šujamā adata ( ar tāda lieluma actiņu, ka 

bērns var ievērt diegu), pogas ( ar kājiņu un ar 2 un 4 caurumiem ), tamboradata.  

Krāsaini attēli no žurnāliem un kalendāriem ar dabas ainavām, ziediem, dzīvniekiem. Rudenī tiks vākti dabas materiāli. Vasarā krājam 

saldējuma kociņus. Darba gaitā var būt nepieciešami citi materiāli, par kuru iegādi tiks ziņots savlaicīgi.  

 

Jāiegādājas tie materiāli, kas atrodas iekrāsotajos laukumos. 

 

 


