
 

Mācību grāmatas, darba burtnīcas un mācību līdzekļi  4. b klasei 2019./2020.m.g. 

Vispārējās pamatizglītības (IP kods 21011111) programmai 

 

Mācību 

priekšmets 

Autors, nosaukums  Izdevuma veids  Izdevniecība  Mācību līdzekļi 

Latviešu 

valoda un 

literatūra  

Anspoka Z. Latviešu valoda un 

literatūra 4. klasei  

Mācību grāmata 1., 

2. Daļas,  soma.lv 

Lielvārds 3 līniju burtnīcas 4. klasei, 1 līniju klade, 

rakstāmpiederumu komplekts 

Matemātika  Valtasa I. Matemātika 4.klasei 

1. un 2. daļa  

Mācību grāmata Pētergailis  3 rūtiņu burtnīcas, 1 rūtiņu klade, lineāls, 

cirkulis, rakstāmpiederumu komplekts 

Angļu valoda  Incredible English, New Edition 

3 

Class Book  OXFORD Rakstāmpiederumu komplekts, rūtiņu vai līniju 

klade +  1 līniju burtnīca 

Incredible English, NE 3 Activity Book  

Dabaszinības  Vilks I. u.c. Dabaszinības 

4.klasei  

Mācību grāmata Lielvārds   

Mūzika  Vasmanis I. u.c. Mūzika 4. 

klasei 

Mācību grāmata Zvaigzne ABC  Nošu burtnīca, rūtiņu burtnīca, zīmulis, 

dzēšgumija, zila pildspalva 

Sociālās 

zinības  

Sociālās zinības 4.klasei 1. un 2. 

daļa  

Darba burtnīca  Zvaigzne ABC  Rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumu komplekts 

Vizuālā 

māksla 

  

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. 

 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Šķēres, PVA līme, plastilīns ( 1 kastīte), dabas materiāli ( lapas, kastaņi, zīles), pogas 10 gab. ( ar 2 caurumiem, ar 4 

caurumiem, ar kājiņu), dzijas kamoliņi 3 krāsās bērna dūres lielumā, audumu gabaliņi 4 ( apm. A4 papīra lielumā) 

vienkrāsaini un raibi, sutaža 2 ficītes dažādās krāsās, mulinē diegi dažādās krāsās, šujamadata, A4 formāta aplikāciju papīrs, 

A4 formāta krāsainais kartons, baltais papīrs.  

 

 

Jāiegādājas tie materiāli, kas atrodas iekrāsotajos laukumos. 

 

 

 

 


