
BŪSIMO TREČIOKO KRAITELĖ 

 

  

Priemonės  

 

Pastabos  

Sąsiuviniai 3 klasei.  Rašymo paprastomis linijomis, 

Matematikai langeliais.  

Stenkitės pirkti tokius sąsiuvinius, kurie nelieja ir 

nepersispaudžia dėl storesniŲ puslapių popieriaus, 

pasižymi ryškesnėmis linijomis ir kokybiškai 

sužymėtomis paraštėmis.  

Aplankalų komplektai knygoms ir sąsiuviniams  Per mokslo metus trečikai pakeis 9 vadovėlius, todėl 

pirkite kietesnius. Jie ilgiau laikys.  

Du parkeriai  Rašaliniai, kapsuliniai.  

Rašalo kapsulės  Mėlynos.  

Du pieštukai  Geros kokybės. Pageidautina, su trintuku ant galo.  

Drožtukas  

Trintukas  

Dvi liniuotės  Viena 10-15 cm (bus laikoma pieštukinėje, Kita ~20-

30 cm (bus naudojama rimtesniems braižybos 

darbams ir projektams. Bus laikoma spintoje, 

dėžutėje.).  

Piešimo sąsiuvinis  A4 formato, geros kokybės, storesnis popierius.  

Piešimo sąsiuvinis  A4 formato, AKVARELINIS popierius.  

Spalvoti pieštukai  Pageidautina, aukštos kokybės, ryškių spalvų, 

patogūs laikyti mažoje rankutėje. Su jais spalvinama 

daug.  

Flomasteriai  Storu ir plonu galu (dvipusiai) būtų privalumas.  

Guašas  Geros kokybės (Labiausiai pasitvirtino gaminti 

Rusijoje).  

Akvarelė  Nepirkti!!!  

Teptukų rinkinys  Keli plonesni ir keli storesni.  



Puodelis teptukų skalavimui  

Užtiesaliukas ant suolo  Užtiesalas ant suolo turi būti ne mažesnis 80x80 cm. 

Geriausiai tinka minkšta klijuotė, skirta virtuviniam 

stalui.  

Spalvotas popierius  DVIPUSIS. Visada patogiau, jei tai būna atskiri lapai 

(vaikams lengviau juos pasiimti, nereikia plėšyti iš 

sąsiuvinių).  

Spalvotas kartonas  DVIPUSIS. Visada patogiau, jei tai būna atskiri lapai 

(vaikams lengviau juos pasiimti, nereikia plėšyti iš 

sąsiuvinių).  

Klijai 2 vnt.  Pieštukiniai, geros kokybės. 

Lipalas (skysti).  

Žirklės  Patogios, ne visai bukais galais. Įsigiję, būtinai 

pabandykite patys Tėveliai pakirpti storesnį ir 

plonesnį popierių.).  

Pieštukinė  Sukomplektuokite ją taip, kad pieštukinėje būtų:  

2 parkeliai;  

2 pieštukai;  

Trintukas;  

Drožtukas;  

Trumpoji liniuotė;  

Spalvotų pieštukų ar flomasterių rinkinys 

(pagrindinės spalvos);  

Žirklės.  

Visa kita (flomasteriai ar spalvoti pieštukai, klijai, ir 

t.t. ) sudėkite į papildomą dėkliuką ar pieštukinę.  

Kuprinė  ERGONOMIŠKA, atitinkanti vaiko amžiaus tarpsnį ir 

sudėjimą. Kuprines vaikai (siekiant mokyti 

atsakomybės, lavinti organizacinius gebėjimus) 

nešiojasi, todėl tai turi būti funkcionalus, o ne tik 

gražus ar madingas daiktas.  



Sportinė apranga  Marškinėliai;  

Patogi sportinė avalynė, kurią antrokas jau turi 

mokėti apsiauti ir užsirišti savarankiškai;  

Patogios sportinės kelnės.  

Viskas turi būti sudėta į sportinį maišelį. Jokiu būdu 

ne į polietileninį krepšį.  

Mokyklinė dūdelė  

Natų sąsiuvinis 

Mokyklinis džemperis 

Muzikos pamokoms  

Mažo formato. Nepirkite A4 formato. 

   

REKOMENDUOJU, KIEK ĮMANOMA, ANT VISŲ PRIEMONIŲ (ypač kurios bus laikomos spintoje) UŽKLIJUOTI / 

UŽRAŠYTI VAIKO VARDĄ. 

Jei iškils klausimų, rašykite, skambinkite. 


