Apstiprināts ar direktora rīkojumu Nr.46, 23.04.2018.

Mācību līdzekļi 5. klasei 2018./2019.m.g.
Mūzika
Angļu valoda
Deju pamati
Latviešu valoda

Literatūra

Dabaszinības
Meiteņu
Mājturība

• Nošu līniju burtnīca un pierakstu klade.
• Klade pierakstiem;
• mapīte kopētiem materiāliem.
češkas un pieguļošs apģērbs, kas nav sporta tērps.
• Pierakstu klade
• Vāciņi vai mapīte ar kabatiņām darbiņiem;
• Zila pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi vai krītiņi, līmes
zīmulis, lineāls, šķēres
• Darbu mapīte;
• Vāciņi vai mapīte ar kabatiņām;
• Zila pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi vai krītiņi, līmes
zīmulis, lineāls, šķēres.
• Marķieris vai krāsaina pildspalva (tekstā izcelt svarīgāko),
• Pildspalva, zīmulis, Lineāls, krāsu zīmuļi, dzēšgumija.
Mapīte –pierakstu lapām, darba lapām,
- krāsainie zīmuļi,
-rakstāmpiederumi, lineāls,
-līmes zīmulis,
-kanvas audums izšūšanai-paraudziņiem un sedziņai ar labi saskatāmiem, skaitāmiem
diegiem (lina , kokvilnas, vilnas vai sintētiska audums). Skolotāja nopirks visām meitenēm
(būs jāsamaksā par audumu), apm. 30X40 cm,
-krāsaino dūrienu izšūšanai – mulinē diegi 2 krāsas – vēlams saskaņotās krāsās,
-asas grieznes,
-šujamā adata ar vidēja lieluma ‘aci”, lai nav veca, aprūsējusi,
- tamboradata, vidēja lieluma, piemērota vidēji rupjas dzijas tamborēšanai,
- dzija paraudziņu un iecerētā tamborējuma darināšanai,
-daži nelieli auduma gabaliņi šūšanas darbiem ( ar šujmašīnu),
-produkti ēdienu gatavošanai, uztura mācībā-vienosimies darba procesā par
nepieciešamo.
Mājturībā nepieciešamos materiālus ieteicams iegādāties veikalā XL Salā –
KUMODE. Vai Liepājā Zivju ielā ir veikals –Audumi (netālu no Zinātniskās bibliotēkas, uz
tirgus pusi).

figūrzāģis ar asmeņiem (apmēram 20 gab.)
Zēnu mājturībai:
Angļu valoda
• klade pierakstiem ( var turpināt iepriekšējo gadu) un mape kopētiem materiāliem.
Sociālās zinības • A 4 formāta klades (kniedēta vai iešūta, bet ne spirāle, jo tā ātri izjūk, un kladi
izmantosim arī 6.kl.)
Sports
• sporta tērps (īsais un garais), atbilstoši apavi.
Matemātika
• klade4A formātā ar cietiem vākiem, lineāls, zīmulis, krāsu zīmuļi,uzstūris,
transportieris, cirkuli, 2 rūtiņu burtnīcas - apvākotas
Vizuālā māksla
Guaša krāsas, akvareļkrāsas, pasteļkrītiņi, zīmuļkrāsas, flomasteri, krāsu
pidspalvas, melna tušveidīga pildspalva, lielais A3 zīmēšanas bloks, A4 zīmēšanas
bloks, otas – 3 dažāda lieluma akvareļu, 3 dažāda lieluma guaša, pierakstu burtnīca
Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar sava bērna ________________________
izmantojamās literatūras sarakstu (nodrošina skola) un individuālo mācību līdzekļu sarakstu (iegādājas
vecāki).
Datums:____________________/
Paraksts: ___________________/

