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Mācību priekšmets Nepieciešamie mācību līdzekļi 

Latviešu valoda 
10 līniju burtnīcas ar apvākojumu 2.klasei, A4 rūtiņu klade ārpusklases lasīšanai (izmantojam iepriekšējā gada) , grāmatzīme latviešu 

valodas grāmatai, dzeltenais luminiscējošais flomāsters- marķieris. 

Angļu valoda 
A4 mape ar gumiju, kurā atradīsies burtnīcas un grāmatas( var izmantot iepriekšējo gadu), mape ātršuvējs (darba lapām), līniju burtnīca, 

krāsainie rakstāmpiederumi, līme, šķēres.  

Matemātika 
10 rūtiņu burtnīcas ar apvākojumu, grāmatzīme grāmatai, A4 mapīte ātršuvējs darba lapu sakārtošanai, lineāls- 20 cm, trijstūra lineāls, 

parastais zīmulis,  

Dabas zinības 
A4 rūtiņu klade (izmantojam iepriekšējā gada), grāmatzīme grāmatai, krāsu zīmuļi, flomāsteri, mape (A4) ar gumiju kolekcijas 

veidošanai. 

Sociālās zinības A4 rūtiņu klade (izmantojam iepriekšējā gada), grāmatzīme grāmatai, krāsu zīmuļi, flomāsteri, krāsainas pildspalvas. 

Dizains un 

tehnoloģijas 

Priekšauts, galvassega, šķēres, līmes otiņa, lupatiņa, dažādu veidu papīrs (krāsains kartons, aplikāciju papīrs, kreppapīrs), dažādu veidu 

līme (līmes zīmulis, PVA līme), tukši tualetes papīra rullīšu serdeņi, vienreizlietojamie papīra šķīvji, veidošanas nazītis, kociņš, 

ķemmīte, dakšiņa, irbulītis, rullis, otas krāsošanai un lakas uzklāšanai, trauks ūdenim, dēlītis; pārtikas plēve, metāla vai plastmasas 

bļodiņa formas veidošanai, A5 lapa, balta lapa skicei, rūtiņu lapa vienam vai vairākiem šabloniem; 

diegs, mīksts, plāns filcs vismaz divās krāsās, vairākas pogas ar 2 caurumiem, mulinē diegi, atbilstoša adata ar lielu aci, dzija, krāsains 

kartons,: dažādi materiāli ielūgumu, apsveikumu, rotājumu gatavošanai – dabas materiāli, tekstilmateriāli, veidošanas materiāli, 30 cm 

lineāls (metāla) 

Sports un veselība 

Sporta apavi nodarbībām telpās un ārā, sporta apģērbs nodarbībām telpās un ārā, maisiņi apaviem un sporta tērpam. Peldēšanas brilles, 

gumijas cepurīte, gumijas čības, peldēšanas tērps, dvielis, dušas želeja, šampūns,  

ķemme, mazgāšanās sūklis. 

Mūzika A4 mape ar gumiju, kurā atradīsies burtnīca un grāmata (var izmantot iepriekšējo gadu), nošu burtnīca. Zīmulis, dzēšgumija 

Vizuālā māksla 

Vaska drāna galda apklāšanai, ūdens trauks, palete krāsu jaukšanai, zīmēšanas papīrs A5,A4,A3, dažādi (dažādas cietības un krāsu) 

zīmuļi, flomāsteri, tuša, krāsas (guaša, akrils), dažāda lieluma otas, dažādi materiāli faktūru attēlošanai, dažādi līmējamie materiāli – 

PVA līme, līmes zīmulis, līmes pistole ar stobriņiem, abpusējā līmlente, kartons kolāžas pamatnei, mazais papīra nazis, šķēres, spalva 

tušai, materiāli spiedogiem (dzēšgumija, korķis, kartupelis, putuplasts, gumija, kartons u. c.), plastilīns, irbulīši veidošanai un 

stiprinājumam, mape ar gumiju (A4) darbu kolekcijas veidošanai, zīmuļu asināmais, dzēšgumija. 

Citi piederumi 

Maiņas apavi, kabatlakats, roku dvielis, penālis ( zīmuļi, dzēšgumija, asināmais, krāsainās pildspalvas, šķēres, 20 cm lineāls, (tāds, kas 

ieiet penālī) līmes zīmulis). Lai Jūsu bērnam piederošie māc. u.c. piederumi nepazustu, pēc iespējas visam jābūt iezīmētam ar 

vārdu vai citu pazīšanas zīmi! 

 


