klase

Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošās pamatskolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēna Darba kastes saturs.

1.

1. Guaškrāsas( komplekts -12.krāsas)- gada laikā nepieciešami 2
komplekti.
2. Otas (parastās cietās dažāda lieluma, vismaz 3 gab.)(Apaļās akvareļu
dažāda lieluma, vismaz 3 gab.)
3. krāsu zīmuļu komplekts( 12 krāsas)
4. krāsu paleti
5. dzēšgumija
6. zīmuļu asināmais
7. parastie grafīta zīmuļi (dažādas cietības)
8. plastmasas ūdens trauks( stingri 0,5l.)
9. lupatiņu otas slaucīšanai.
10. Ogle zīmēšanai
11. Nazītis papīra griešanai (ar maināmiem asmeņiem);
12. Šujamās adatas,
13. Izšujamās adatas (tapestry)
14. 2 filcējamās adatas
15. Filca audums (3xA4)
16. Aplikāciju papīrs
17. Metāla lineāls 30 cm
18. veidošanas kociņi(6.gab dažādus)
19. Šķēres,
20. PVA- līme.
21. A3 formāta zīmēšanas papīrs- 2bloki.
22. A3 formāta akvareļu papīrs- 2bloki.

Šie materiāli jāiegādājas līdz 10.09.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

pasteļkrāsu ( krītiņu) komplekts, vēlams arī vaska krītiņus.
flomāsteru komplektu( 20 krāsas)
Melna gēla pildspalva;
Smalkais melnais flomāsters (0,5mm);
Spolīšu diegi (balts, melns, u.c. krāsas)
Mulinē diegi (dažādas krāsas)
Vienreizējie papīra šķīvīši (4)
Krāsaina dzija,
Paliktnis papīra griešanai,
koka paliktnis –veidošana.

Materiāli jāiegādājas vienojoties ar priekšmeta skolotajiem.

klase
2.

Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošās pamatskolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēna Darba kastes saturs.
1. Guaškrāsas( komplekts -12.krāsas)- gada laikā nepieciešami
23. pasteļkrāsu ( krītiņu) komplekts, vēlams arī vaska krītiņus.
2 komplekti.
24. flomāsteru komplektu( 20 krāsas)
2. Otas (parastās cietās dažāda lieluma, vismaz 3 gab.)(Apaļās
25. Melna gēla pildspalva;
akvareļu dažāda lieluma, vismaz 3 gab.)
26. Smalkais melnais flomāsters (0,5mm);
3. krāsu zīmuļu komplekts( 12 krāsas)
27. Spolīšu diegi (balts, melns, u.c. krāsas)
4. krāsu paleti
28. Mulinē diegi (dažādas krāsas)
5. dzēšgumija
29. Vienreizējie papīra šķīvīši (4)
6. zīmuļu asināmais
30. Krāsaina dzija,
7. parastie grafīta zīmuļi (dažādas cietības)
31. Paliktnis papīra griešanai,
8. plastmasas ūdens trauks( stingri 0,5l.)
32. koka paliktnis –veidošana.
9. lupatiņu otas slaucīšanai.
10. Ogle zīmēšanai
Materiāli jāiegādājas vienojoties ar priekšmeta skolotajiem.
11. Nazītis papīra griešanai (ar maināmiem asmeņiem);
12. Šujamās adatas,
13. Izšujamās adatas (tapestry)
14. 2 filcējamās adatas
15. Filca audums (3xA4)
16. Aplikāciju papīrs
17. Metāla lineāls 30 cm
18. veidošanas kociņi(6.gab dažādus)
19. Šķēres,
20. PVA- līme.
21. A3 formāta zīmēšanas papīrs- 2bloki.
22. A3 formāta akvareļu papīrs- 2bloki
Šie materiāli jāiegādājas līdz 10.09.

klase
3.

Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošās pamatskolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēna Darba kastes saturs.
1. Guaškrāsas( komplekts -12.krāsas)- gada laikā nepieciešami
2 komplekti.
2. Otas (parastās cietās dažāda lieluma, vismaz 3 gab.)(Apaļās
akvareļu dažāda lieluma, vismaz 3 gab.)
3. krāsu zīmuļu komplekts( 12 krāsas)
4. dzēšgumija
5. zīmuļu asināmais
6. parastie grafīta zīmuļi (dažādas cietības)
7. plastmasas ūdens trauks( stingri 0,5l.)
8. lupatiņu otas slaucīšanai.
9. Ogle zīmēšanai
10. Nazītis papīra griešanai (ar maināmiem asmeņiem);
11. Šujamās adatas,
12. Izšujamās adatas (tapestry)
13. 2 filcējamās adatas
14. Filca audums (3xA4)
15. Aplikāciju papīrs
16. Metāla lineāls 30 cm
17. veidošanas kociņi(6.gab dažādus)
18. Šķēres,
19. PVA- līme.
20. divus balonus.
21. A3 formāta zīmēšanas papīrs- 2bloki.
22. A3 formāta akvareļu papīrs- 2bloki
Šie materiāli jāiegādājas līdz 10.09.

23. pasteļkrāsu ( krītiņu) komplekts, vēlams arī vaska krītiņus.
24. flomāsteru komplektu( 20 krāsas)
25. krāsu paleti
26. Smalkie flomāsteri ( rapidogrāfi -0,3, 0,5, 0,8, 1,0mm0
27. melni un krāsaini marķieri.
28. baltie korektori (pildspalvu veida)
29. Melna gēla pildspalva;
30. Smalkais melnais flomāsters (0,5mm);
31. Spolīšu diegi (balts, melns, u.c. krāsas)
32. Mulinē diegi (dažādas krāsas)
33. Vienreizējie papīra šķīvīši (4)
34. Krāsaina dzija,
35. Paliktnis papīra griešanai,
36. koka paliktnis –veidošana.
Materiāli jāiegādājas vienojoties ar priekšmeta skolotajiem.

Klase
4

Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošās pamatskolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēna Darba kastes saturs.
1. Guaškrāsas( komplekts -12.krāsas)- gada laikā nepieciešami
2 komplekti.
2. Otas (parastās cietās dažāda lieluma, vismaz 3 gab.) (Apaļās
akvareļu dažāda lieluma, vismaz 3 gab.)
3. krāsu zīmuļu komplekts( 12 krāsas)
4. dzēšgumija
5. zīmuļu asināmais
6. parastie grafīta zīmuļi (dažādas cietības)
7. plastmasas ūdens trauks( stingri 0,5l.)
8. lupatiņu otas slaucīšanai.
9. Ogle zīmēšanai
10. Nazītis papīra griešanai (ar maināmiem asmeņiem);
11. Šujamās adatas,
12. Izšujamās adatas (tapestry)
13. 2 filcējamās adatas
14. Filca audums (3xA4)
15. Aplikāciju papīrs
16. Metāla lineāls 30 cm
17. veidošanas kociņi(6.gab dažādus)
18. Šķēres,
19. PVA- līme.
20. Pāris gumijas cimdi,
21. Dažādi auduma atgriezumi(Lielāks un mazi), Auduma krīts
22. A3 formāta zīmēšanas papīrs- 2bloki.
23. A3 formāta akvareļu papīrs- 2bloki
Šie materiāli jāiegādājas līdz 10.09.

1. pasteļkrāsu ( krītiņu) komplekts, vēlams arī vaska krītiņus.
2. flomāsteru komplektu( 20 krāsas)
3. krāsu paleti
4. Smalkie flomāsteri ( rapidogrāfi -0,3, 0,5, 0,8, 1,0mm0
5. melni un krāsaini marķieri.
6. baltie korektori (pildspalvu veida)
7. Melna gēla pildspalva;
8. Smalkais melnais flomāsters (0,5mm);
9. Spolīšu diegi (balts, melns, u.c. krāsas)
10. Mulinē diegi (dažādas krāsas)
11. Vienreizējie papīra šķīvīši (4)
12. Krāsaina dzija,
13. Paliktnis papīra griešanai,
14. koka paliktnis –veidošana.
Materiāli jāiegādājas vienojoties ar priekšmeta skolotajiem.

klase
5./
6./
7.

Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošās pamatskolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēna Darba kastes saturs.
1. Guaškrāsas( komplekts -12.krāsas)- gada laikā nepieciešami 2 komplekti.
2. Otas (parastās cietās dažāda lieluma, vismaz 3 gab.)(Apaļās akvareļu dažāda lieluma,
vismaz 3 gab.)
3. krāsu zīmuļu komplekts( 12 krāsas)
4. dzēšgumija
5. zīmuļu asināmais
6. parastie grafīta zīmuļi (dažādas cietības)
7. plastmasas ūdens trauks( stingri 0,5l.)
8. lupatiņu otas slaucīšanai.
9. Ogle zīmēšanai
10. Nazītis papīra griešanai (ar maināmiem asmeņiem);
11. Šujamās adatas,
12. Izšujamās adatas (tapestry)
13. 2 filcējamās adatas
14. Spolīšu diegi (balts, melns, u.c. krāsas)
15. Mulinē diegi (dažādas krāsas)
16. Vienreizējie papīra šķīvīši (4)
17. Krāsaina dzija,
18. Filca audums (3xA4)
19. Aplikāciju papīrs
20. Šķēres,
21. PVA- līme
22. Pāris gumijas cimdi,
23. Krāsains kartons,
24. Tuša;
25. Velce;
26. Lineāls ar „pacelto malu” (zīmēšanai ar velci);
Spalvas kāts ar dažādiem uzgaļiem.
27. A3 formāta zīmēšanas papīrs- 2bloki.
28. A3 formāta akvareļu papīrs- 2bloki

Šie materiāli jāiegādājas līdz 10.09.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

pasteļkrāsu ( krītiņu) komplekts, vēlams arī vaska krītiņus.
flomāsteru komplektu( 20 krāsas)
krāsu paleti
Smalkie flomāsteri ( rapidogrāfi -0,3, 0,5, 0,8, 1,0mm0
melni un krāsaini marķieri.
baltie korektori (pildspalvu veida)
Melna gēla pildspalva;
Smalkais melnais flomāsters (0,5mm);
Metāla lineāls 30 cm
Paliktnis papīra griešanai,
veidošanas kociņi(6.gab dažādus)koka paliktnis veidošana,
40. sveces -3.gab.

Materiāli jāiegādājas vienojoties ar priekšmeta
skolotajiem.

