
4. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g. 

  
Mācību 

priekšmets 
 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas, 2 līniju klades - 1 klade - likumiem, 1 - literatūras 

pierakstiem un ārpusklases lasīšanai  
Angļu valoda Līniju klade, līniju burtnīca, A4 mape (ātršuvējs)  
Krievu valoda Līniju klade  
Matemātika 8 rūtiņu burtnīcas, biezā rūtiņu klade 

  
Dabaszinības A 4 plāna mape, pierakstu klade  
Sociālās zinības 

un vēsture A4 ātršuvēja mapīte, A4 rūtiņu lapu bloks 

Datorika 
 

Dizains un 

tehnoloģijas 

Līme (zīmulis un PVA), krāsainais papīrs un krāsainais kartons. 

Tamboradata (nr. 2,5 vai lielāka), lāpāmadata, šujamadata, šķēres; 

lineāls; krāsu zīmuļi vai flomāsteri skicēšanai; dzija vairākās krāsās, 

materiāls pildījumam (vilnas kārsums, sintapons, griķi u. tml.), 

pogas ar kājiņu, diegs; A4 papīrs vai kartons, līmlente, sveču masa, 

izdegušu sveču gali, krāsošanai – vaska krītiņi, lūpu krāsa, pārtikas 

krāsviela u. tml., papīrs (ar vaskotu pārklājumu), dakts, rotāšanas 

elementi (gliemežvāki, mazi akmentiņi, salvetes dekupāžai u. c.). 

Sports un 

veselība 

1. Sporta tērps un sporta apavi nodarbībām telpā (ar zoli, kura uz 

grīdas „neatstāj” melnas švīkas) un ārā (izturīgā auduma maisiņā); 

2. Peldēšanas brilles, gumijas cepurīte, gumijas čības, peldēšanas 

tērps(meitenēm ieteicams kopējais), dvielis, dušas želeja, šampūns, 

ķemme, mazgāšanās sūklis 

Mūzika Nošu burtnīca, A4 mapīte. 

Vizuālā māksla A3 un A4 bloks, skiču bloks, rūtiņu burtnīca teorijai, skicēm, 

krāsains papīrs, kartons, guašas 12 kr., 3 dažāda lieluma otiņas, 

krāsains papīrs, kartons, zīmuļi dažādas cietības, dzēšgumija, 

zīmuļu asināmais un krāsu zīmuļi, flomāsteri, vaska vai 

pasteļkrītiņi, līme, līmes zīmulis, otas, salvetes, 30 cm. lineāls, 

trijstūra lineāls, digitālie rīki-ierīce fotografēšanai, video filmēšanai; 

plastilīns un dažādi apjomu veidojoši materiāli, stieple, t.sk. dabas 

materiāli, šķēres, papīra nazītis u.c., dažādu bukletu piemēri 

pētīšanai, salīdzināšanai (labi un slikti) Izmantojam mācību 

līdzekļus no iepriekšējā mācību gada! 

Citi piederumi Penālis ar rakstāmpiederumiem- 2 parastie zīmuļi, 2 zilas lodīšu 

pildspalvas, krāsu zīmuļi, flomāsteri, šķēres, zīmuļu asināmais, 

līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls- 20 cm, piezīmju blociņš, 

grāmatzīmes grāmatām. 
 


