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PRIVALOMA: 
Mergaitėms: mėlynos spalvos švarkas,
languotas raudonas sarafanas, mokyklos-
darželio emblema.
Berniukams: mėlynos spalvos švarkas,
tamsiai mėlynos spalvos kelnės, mokyklos-
darželio emblema.

LAUKIAME 
RUGSĖJO 1-ĄJA!



 
PRIEMONĖS DAILĖS IR

TECHNOLOGIJŲ PAMOKOMS

1. Piešimo popierius A4, A3 (storesnis - 
 tapybos/akvarelinis) – po 1 vnt.;
2. Piešimo popierius A4 (paprastas);
3. Spalvotas popierius A4  (dvipusis) –
po 2-3 vnt., spalvotas kartonas A4
(dvipusis) – 1 vnt.;
4. Flomasteriai, spalvoti pieštukai,
vaškinės kreidelės, akvarelė, guašas,
plastelinas (minkštesnis);
5. Drožtukas;
6. Trintukas;
7. Paletė dažams maišyti;
8. Indelis vandeniui;
9. Užtiesalas stalui;
10.  Žirklės apvalintais galais;
11. Pieštukiniai klijai;
12. Teptukai (įvairių storių);
13. Dėklas piešiniams A3
14.Skaidraus plastiko vardo kortelė -
indentifikatorius, su žiogeliu ar segtuku.
Our Program

 NEUŽMIRŠKITE:

 1. Kuprinės (tuščia pradinių klasių
mokinio kuprinė turi sverti ne
daugiau kaip 700g, nešamos
kuprinės apačia neturi būti žemiau
mokinio juosmens)
 2.  Pasirūpinti sveikatos
pažymėjimu. (iki rugsėjo 15 d.) 

 
MOKYMO PRIEMONĖS

1.Vadovėliai (aprūpina mokykla);
2.  Pratybų sąsiuviniai (bus perkami už
tėvelių pinigus rugsėjo mėn. pirmomis
dienomis ); 
3. Paprasti linijomis ir langeliais
sąsiuviniai I klasei – po 4 vnt.;
4.  Natų sąsiuvinis A5;
5. Aplankalai knygoms;
6. Penalas;
7. Dėklas sąsiuviniams A5 (kietas);
8. Liniuotė iki 20 cm;
 

RAŠYMO PRIEMONĖS

1. Kapsulinis rašiklis (plunksnakotis);
2. Rašalo kapsulės (mėlynos);
3. Paprastas pieštukas (vidutinio
kietumo su trintuku kitame gale  HB/B –
2 vnt.).

PASTABA. Nepirkite pratybų
sąsiuvinių ir vadovėlių. Vadovėliais
aprūpins mokykla, o pratybų
sąsiuvinius centralizuotai užsako klasės
mokytoja.

APRANGA 
(ant visų šių daiktų turi būti 

Jūsų vaiko inicialai)

1. Sportinė apranga ir avalynė fizinio
ugdymo pamokoms: pagal metų
sezoną ir oro sąlygas (salės, lauko);
2. Šokio pamokai:  šokio bateliai
(čežutės);
3. Maišelis aprangai sudėti
(medžiaginis);
4. Mokyklinė uniforma;
5. Antrinės avalynės (persiauti
klasėje);
6. Laisvalaikio drabužiai
(persirengimui po pamokų).


