
3. klases skolēnam nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2021./2022.m.g. 

  
Mācību 

priekšmets 
Nepieciešamie mācību līdzekļi 

Latviešu valoda 
5 apvākotas līniju burtnīcas 3.klasei (kad aizpildītas, tad papildina), plānā rūtiņu klade ārpusklases lasīšanai, 

grāmatzīme mācību grāmatai 

Angļu valoda Līniju klade, līniju burtnīca 3. klasei, A4 mape ātršuvējs  

Matemātika 
3 apvākotas rūtiņu burtnīcas (kad aizpildītas, tad papildina), biezā rūtiņu klade pierakstiem, grāmatzīme mācību 

grāmatai, lineāls 30 cm 

Dabas zinības Plānā rūtiņu klade pierakstiem (var turpināt 2.klasē iesākto), grāmatzīme mācību grāmatai 

Sociālās zinības Rūtiņu burtnīca vai pierakstu klade (var turpināt 2.klasē iesākto), grāmatzīme mācību grāmatai. 

Ētika Grāmatzīme darba burtnīcai 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Aplikāciju papīrs (mapē), krāsains kartons (A4), līmes zīmulis, PVA līme, šķēres, auduma atgriezumi, lielā lāpāmā 

adata, krāsainas dzijas kamoliņi ( izmantojam pārpalikumus, kādi ir mājās) Biezs kartons pamatnei, krāsainais 

kartons, zīmēšanas papīrs; cimds vai zeķe; filca auduma atgriezumi, vairākas pogas (poga ar 4 caurumiņiem un poga 

ar kājiņu), dzija, diegs, guaša krāsas/krītiņi/zīmuļi kartona kaste, dažādu koku lapas un zari, čiekuri, smilgas, 

akmentiņi, sēklas, zīles, kastaņi, gliemežvāki, pīlādžogas, rieksti, sūnas, kaltēti ziedi u. c.; dekoratīvas putnu spalvas; 

plastilīns, stieplītes, pielīmējamas actiņas, dzija, sērkociņi vai zobu bakstāmie kociņi, galdauts vai avīze. 

Sports 
Sporta tērps un sporta apavi nodarbībām telpā (tīri, ar zoli, kura uz grīdas „neatstāj” melnas švīkas) un ārā (izturīgā 

auduma maisiņā), krekliņš, šorti, garās bikses, āra sporta tērps, cepure, cimdi, vējjaka, meitenēm – matu gumija 

Mūzika Nošu līniju burtnīca, zīmulis, dzēšgumija. 

Vizuālā māksla 

Zīmēšanas papīrs A4 un A3 formātā, Krāsu zīmuļi (vienmēr uzasināti), Guašas krāsas (arī baltā), Otiņas (3 dažāda 

lieluma), Vaska vai pasteļa krītiņi, Ūdens un krāsu jaucamie trauciņi, Lupatiņa (vēlams flaneļa apm. 25x25), vaska 

drāna vai cits ūdens necaurlaidīgs materiāls (apm. 60x60), Ieteicams priekšauts vai vecs krekls (apģērba saudzēšanai 

strādājot ar krāsām), Aplikāciju papīrs (izturīgā mapē), Šķēres (uzasinātas), Līmes zīmulis 

Peldēšana 
Peldēšanas brilles, gumijas cepurīte, gumijas čības, peldēšanas tērps (meitenēm ieteicams kopējais), dvielis, dušas 

želeja, šampūns, ķemme, mazgāšanās sūklis. 2.  

Citi piederumi 

Penālis ar piederumiem (2 zilas pildspalvas, 2 uzasināti parastie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais), piezīmju 

blociņš vai lapiņas, uzasinātas šķēres, pāraujamie apavi (izturīgā maisiņā), ķemme, galda spēles, konstruktori, 

krāsojamās grāmatas, daiļliteratūras grāmatas u.c. sīkas lietiņas nodarbēm brīvajos brīžos 

Lai Jūsu bērnam piederošie māc. u.c. piederumi nepazustu, pēc iespējas visam jābūt iezīmētam ar vārdu vai 

citu pazīšanas zīmi! 
 


