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JAUNUMI  

Metodiskie materiāli dabaszinībās un matemātikā 

 

Interaktīvā pusložu karte 

Izmērs: 70cm x 50cm, Karte stiprināma ar 

magnētiem pie tāfeles, kā arī kontinenti atsevišķi 

pieliekami vai piestiprināmi ar magnētiem.  

. 

CENA: 30.25 (ar PVN) 

 

Pusložu karte 

70 x 50cm Pusložu karte bez nosaukumiem. 

Piekarama pie tāfeles vai piestiprināma ar 

magnētiem.  

 

CENA: 14.52 (ar PVN) 

 

Pusložu kontūrkarte 

Daudzkārt lietojama 4A plastikāta darba lapa,  

kurā ar marķieri iespējams veikt kā arī dzēst 

piezīmes.  

.  

CENA: 3.63 (ar PVN) 
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Interaktīvs saules sistēmas modelis 

Komplektā ietilpst pamatne un pieliekami 

planētu modeļi. Iespējami sekojoši veicamie 

uzdevumi: planētu kustības (rotācijas) ap Sauli 

modelēšana, planētu parādes modelēšana un 

planētu grupēšana pēc dažādiem parametriem 

u.c. 

CENA: 84.70 (ar PVN) 

 

Telūrijs 

Saules, Zemes lodes un Mēness savstarpējo 

rotācijas kustību makets. 

CENA: 48.40 (ar PVN) 

 

Sēņu paraugi 

Komplektā ietilpst trīs gabali.  

 

CENA: 6.05 (ar PVN) 

 

Sēņu paraugi 

Komplektā ietilpst trīs gabali. Stiprināmi ar 

magnētiem pie tāfeles.  

CENA: 8.47 (ar PVN) 
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Ciparu diski 

Stiprināmi ar magnētiem pie tāfeles. Interaktīvi. 

Griežot diskus attiecībā vienam pret otru, 

iespējams liels skaits dažādu aritmētikas 

uzdevumu veikšanai (saskaitīšana,  

atņemšana, reizināšana, dalīšana, divu un trīs  

ciparu skaitļu veidošana u.c.).  

 

 

CENA: 30.25 (ar PVN) 

 

Aritmētikas atgādne 

Plastikāta A4 darba laba, kurā iespējams veikt 

aritmētikas uzdevumus (reizināšanu, saskaitīšanu 

u.c.). Izmantojot tāfeles marķieri vai flomāsteru 

rakstot un dzēšot daudz reizes. 

 

 

CENA: 3.63 (ar PVN) 

 

Dalīšanas tabula 

Daudzkārt lietojama plastikāta darba lapa, A4 

formāta, kurā iespējams ar tāfeles marķieri vai 

flomāsteru rakstīt un dzēst neskaitāmi daudz 

reizes.  

 

 

CENA: 3.63 (ar PVN) 
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Dalīšanas tabula 

Izmērs 70cm x 50cm.  

 

 

CENA: 14.52 (ar PVN) 

 

Reizināšanas tabula 

Izmērs 70cm x 50cm.  

 

 

CENA: 14.52 (ar PVN) 

 

Ozols (makets) 

 

CENA: 24.20 (ar PVN) 
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VALODA 

 

Zilbju Muzle (LV, RU, ENG) 

Zilbju muzle ir didaktisks materiāls latviešu 

valodas burtu, skaņu un to savienojumu 

apgūšanai. Komplektā ietilpst 80 kauliņi ar 

burtiem (visi patskaņi, divskaņi, līdzskaņi un 

biežāk lietojamie līdzskaņu savienojumi), kā arī 

tāfelīte ar divām paralēlām slejām kauliņu 

ievietošanai.  

CENA: 16.94 (ar PVN) 

 

Burtu šūnas (LV, RU, ENG) 

Burtu šūnas ir valodas spēle. Spēle sastāv no 150 

regulāra sešstūra formas spēles kauliņiem. Spēlē 

iespējami dažādi burtu formāti: lielie drukātie 

(LD), mazie drukātie (MD), lielie rakstītie (LR) 

un mazie rakstītie (MR). Materiāls tapis 

sadarbībā ar speciālo pedagogu Antru Krauci. 

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Skanošo kluču alfabēts (LV, RU, 

ENG) 
Skanošo kluču alfabēts ir valodas spēle, kas sastāv 

no 33 alfabēta klucīšiem, uz katra kluča 6 

skaldnēm ir attēlots: lielais drukātais burts, 

mazais drukātais burts, lielais rakstītais burts, 

mazais rakstītais burts un zīmējums, kura 

nosaukumā attiecīgā burta skaņa ir pirmā kā arī 

kārtas skaitlis alfabētā. 

CENA: 35.09 (ar PVN) 

 

Alfabēts MR (LV, RU, ENG) 

Mazo rakstīto burtu alfabēts ir materiāls mazo 

rakstīto burtu apguvei. Katram burtam ir 

precīza forma, kas to ļauj apgūt gan vizuāli, gan 

ar sensorās atmiņas palīdzību. Komplektā ir 70 

burti. 

CENA: 17.54 (ar PVN)  
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Burtu slejas (LV, RU, ENG) 

Piecas paralēli bīdāmas slejas ar burtiem ir 

piemērots palīgmateriāls lasītprasmes apguves 

sākumposmā. Komplektā katra sleja ir 2 

eksemplāros, līdz ar to ir lielas variāciju 

iespējas dažādu burtu salikumu un vārdu 

veidošanai. Slejas pieejamas gan ar lielajiem 

drukātajiem, gan ar mazajiem rakstītajiem 

burtiem. 

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 

Atrodi skaņu 

Spēles pamatuzdevums ir noteikt skaņas 

atrašanās vietu vārdā (vārda sākumā, vidū vai 

beigās). 

 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Zilbju disks abpusējs (LV, RU, ENG) 

Zilbju disks ir mehānisms ar diviem 

savienotiem diskiem. Abpusējais disks sniedz 

iespēju veidot 450 dažādas zilbes, jo viens disks 

satur: 15 līdzskaņus un otrs: 15 patskaņus un 

divskaņus.  

 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Burtu skaņu puzle (LV, RU, ENG) 

Trīs dažādu krāsu rāmīšu un 200 burtiņu 

komplekts. Bērnam, praktiski darbojoties, tiek 

apgūtas ļoti nozīmīgās skaņu analīzes un 

sintēzes prasmes, kuras ir pamats veiksmīgai 

lasīšanas un rakstīšanas apguvei. 

 

CENA: 13.92 (ar PVN) 
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Izveido vārdu (LV, RU, ENG) 

Jāsaliek vārdi atbilstoši attēlā redzamajam 

zīmējumam gan ar drukātajam, gan ar 

rakstītajiem burtiem. Rakstīto burtu kauliņus 

iespējams ielikt trafaretā, tādejādi saskaitot 

skaņu daudzumu vārdā. 

 

CENA: 24.20 (ar PVN) 

 

Zilbju kluči 

10 kluču komplekts. Uz klučiem izvietotas 60 

zilbes, kas veido 30 dažādus vārdus. 

 

CENA: 13.31 (ar PVN) 

 

Zilbes 1 (LV,RU) 

Piemērota pirmsskolu un sākumskolu jaunāko 

klašu skolēniem radošai un interesantai valodas 

apguvei.   

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Zilbes 1 (Lielās) (LV,RU) 

Zilbes 1 (palielināts izmērs) ir identisks 

materiāls zilbju spēlei Zilbes 1,atšķirīgs ir 

kauliņa izmērs –tas ir apmēram divarpus reizes 

lielāks. 

 

CENA: 21.78 (ar PVN) 
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Zilbes 2 

Augstākas grūtības pakāpes spēle ( salīdzinot ar 

"Zilbes 1" ). Piemērota sākumskolas vecuma 

bērniem. 

CENA: 16.34 (ar PVN) 

 

Piemeklē Īpašību (LV, RU, ENG) 

Spēle paredzēta pirmsskolas un sākumskolas 

vecuma bērniem vārdu krājuma paplašināšanai. 

Komplektā ietilpst 24 dzīvnieku nosaukumu un 

katram raksturīgo īpašību pāri.  

CENA: 29.04 (ar PVN) 

 

Zvans (mazais komplekts) (LV, RU, 

ENG) 

Valodas apguvei domāts komplekts, kas sastāv 

no 2 zvana formas laukumiem, 31 priekšmeta 

attēliem, 6 salikteņiem, 6 trafaretiem burtu 

ievietošanai un 200 burtiņiem. 

 

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 

Zvans (lielais komplekts) 

Valodas apguvei domāts komplekts, kas sastāv 

no 2 zvana formas laukumiem, 40 priekšmeta 

attēliem, 10 salikteņiem, darbības vārdu 

priedēkļiem ar trafaretiem un 6 trafaretiem 

burtu ievietošanai, 200 burtiņiem un darba 

uzdevumu plāksnītēm. 

 

CENA: 33.88 (ar PVN) 
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Zilbju domino (LV, RU) 

Zilbju domino rosinās interesi meklēt vārdus no 

dotajām zilbēm. Spēle attīstīs lasītprasmi un 

veicinās loģiskās domāšanas attīstību. Domino 

spēlei var būt vairāki varianti - meklēt vārdus 

no dotajām zilbēm vai veidot zilbju ķēdi, kuru 

pēc spēles beigšanas var izlasīt.  

CENA: 10.89 (ar PVN) 

 

Lielā burtu spēle  (LV, RU, ENG) 

Daudzveidīgi lietojams materiāls valodas 

apguvei, sastāv no 5 darba pamatnēm burtu 

ievietošanai un vārdu veidošanai, 300 

burtiņiem, spēles ripas ābola formā ar apļa 

veidā uzrakstītiem visiem alfabēta burtiem un 

katra atbilstošo kārtas skaitli, kā arī vairākām 

maināmām bultiņām, smilšu pulksteņa un 

metamā spēles kauliņa. 

CENA: 36.30 (ar PVN) 

 

Mācies ar tautasdziesmu 

Jauka valodas spēle, kuras mērķis ir bagātināt 

vārdu krājumu, palīdzēt veidot gramatiski 

pareizus teikumus un veicināt apgūt latviešu 

valodas gramatikas elementus. 

 

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Mazais burtlicis 

Mazais burtlicis ir daudzpusīgs valodas 

apguves materiāls, kura sastāvā ietilpst darba 

pamatne, 200 latviešu alfabēta burti, 132 

zīmējumi, kuru nosaukumu pirmā skaņa atbilst 

katram alfabēta burtam.  

 

CENA: 43.56 (ar PVN) 
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Sinonīmu un radniecīgo vārdu kluču 

komplekts 

Materiāls paredzēts sagatavošanas un 

sākumskolas vecuma bērnu vārdu krājuma 

paplašināšanai, precizēšanai, kā arī 

lasītprasmes uzlabošanai. 

 

CENA: 30.25 (ar PVN) 

 

Vārda sastāva kluči 

Vārda sastāva kluči ir vārda uzbūves apguves 

materiāls, kas sastāv no 4 klučiem. Uz pirmā 

kluča ir latviešu valodas priedēkļi, uz otra kluča 

ir sešas bieži lietotas vārdu saknes, uz trešā 

kluča ir piedēkļi, un uz ceturtā – vārdu galotnes. 

CENA: 10.28 (ar PVN) 

 

Vārda sastāva daļu komplekts ar 

magnētiem 

72 vārda sastāva kartiņas vārda ir uzbūves apguves 

materiāls, paredzēts frontālam darbam mācību 

procesa laikā (piestiprināmas ar magnētiem pie 

tāfeles). Komplektā ietilpst astoņas bieži 

lietojamas vārdu saknes, kā arī visi latviešu 

valodā lietojamie piedēkļi, priedēkļi un vārdu 

galotnes, vārda sastāva daļu nosaukumi.  

CENA: 48.40 (ar PVN)  

 

Lielais gramatikas komplekts ar 

magnētiem 

Lielais gramatikas komplekts ir gramatikas 

tēmu krājums, veidots uz liela izmēra 

plāksnītēm. Komplektā ietilpst 42 kartiņas 

(aptverot visas sākumskolas un pamatskolas 

gramatikas pamattēmu nosaukumus). 

CENA: 72.60 (ar PVN) 
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Patskaņu māja 

Valodas apguves un korekcijas mācību 

līdzeklis. Sastāv no 96 krāsainiem zīmējumiem, 

kuri komplektēti pēc īsā vai garā patskaņa 

atrašanās nosaukuma pirmajā zilbē (aptverti 

visi patskaņi), lielās darba pamatnes (mājiņas) 

ar 48 lodziņiem, četrām mazajām pamatnēm ar 

12 lodziņiem kā arī īso, garo patskaņu un to 

apzīmējuma komplekta. 

CENA: 48.40 (ar PVN) 

ARITMĒTIKA 

 

Skaitāmie aplīši (mazie) 

Skaitāmie aplīši paredzēti vienkāršiem 

aritmētikas darbiem – saskaitīt, atņemt, 

salīdzināt, apgūt skaitļa sastāvu. Iespējams 

izmantot varbūtības teorijas elementu 

apgūšanai. Komplektā ietilpst 100 divkrāsaini 

aplīši. Aplīša diametrs apmēram 1.8cm 

CENA: 9.68 (ar PVN) 

 

Cipari (mazie) 

Ciparu komplekts sastāv no cipariem no 0-10 

(katrs cipars ir 4 eksemplāros), kā arī aritmētisko 

darbību „+”, ‘’’-‘’, ‘’=”, „” zīmēm.  

CENA: 9.68 (ar PVN) 

 

Cipari lielie ar magnētiem 

Ciparu komplekts sastāv no cipariem no 0-10 

(katrs cipars ir 4 eksemplāros), kā arī aritmētisko 

darbību „+”, ‘’’-‘’, ‘’=”, „” zīmēm.  

CENA: 16.34 (ar PVN) 
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Ciparu slejas 

Ar sleju palīdzību iespējams veikt vienkāršas 

aritmētiskas darbības apjomā līdz 100, kā arī 

izmantot kā palīglīdzekli pārbaudes darbiem, jo 

iespējams ātri un dinamiski mainīt dotos 

uzdevumus.                

 CENA: 13.31 (ar PVN) 

 

Ciparu kluči 

Ciparu kluči ir 10 klucīšu komplekts, no kuriem: 

četri ir ar cipariem no 0-5, divi ar cipariem 6-10, 

divi metamie kauliņi un divi ar pamat 

aritmētiskajām darbības zīmēm. Komplektā 

ietilpst arī kastīte kluču ievietošanai. 

CENA: 13.31 (ar PVN) 

 

Skaitāmpuzle 

Skaitāmpuzle ir daudzpusīgs materiāls 

aritmētikas pamatu apgūšanai pirmsskolas un 

sākumskolas vecuma bērniem. Veidots no liela 

skaita puzles veida kauliņiem ar cipariem un 

aritmētisko darbību zīmēm. 

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Skaitļa sastāva Domino 

Domino ir piemērots palīgmateriāls skaitļu 

sastāva apgūšanai, veidots spēles formā pēc 

‘’domino kauliņu’’ principa. 

CENA: 20.57 (ar PVN) 
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Ģeometriskie apļi 

Sastāv no darba pamatnes ar 6 vienādām 

numurētām pozīcijām sešu dažādu (trīs izmēru) 

ģeometrisko figūru komplektu ievietošanai.  

CENA: 15.73 (ar PVN) 

 

Ģeometriskā mozaīka 

Sastāv no dažādu ģeometrisko figūru un to 

dalījuma (kopskaitā 50gab.) detaļām divās 

krāsās. Komplektā ietilpst A4 formāta darba 

pamatne. 

CENA: 10.89 (ar PVN) 

 

Ģeometrisko figūru komplekts 

6 ģeometrisko figūru komplekts ir paredzēts 

ģeometrisko figūru apgūšanai, dažādiem 

zīmēšanas un konstruēšanas darbiem, atšķirt un 

salīdzināt izmērus (lielāks, mazāks). 

CENA: 7.86 (ar PVN) 

 

Skaitāmā tabula (līdz 5) 

Skaitāmā tabula ir piemērots palīgmateriāls 

aritmētikas apguves sākumposmā. Tabulas 

formāts palīdz viegli uztvert un izprast 

saskaitīšanas un atņemšanas, kā arī skaitļu 

sastāva jēdzienus. 

CENA: 13.92 (ar PVN) 
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Skaitāmā tabula (līdz 10) 

Skaitāmā tabula ir piemērots palīgmateriāls 

aritmētikas apguves sākumposmā. Tabulas 

formāts palīdz viegli uztvert un izprast 

saskaitīšanas un atņemšanas, kā arī skaitļu 

sastāva jēdzienus. 

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Skaitāmpenālis (ar trīs slejām) 

Trīs paralēli bīdāmas slejas sniedz iespēju 

‘’atvērt’’ katrā kolonnā 10 „lodziņus”. 

Iespējams izmantot aritmētikas pamatdarbību kā 

arī pamata skaitļu šķiru apgūšanai.  

 

CENA: 7.26 (ar PVN) 

 

Divciparu skaitļu veidošana 

Komplekts paredzēts divciparu skaitļu 

veidošanai un apguvei. Tas sastāv no viencipara 

skaitļu (0-9) kauliņiem un visiem divciparu 

skaitļu desmitiem (10-90), kā arī desmitu 

kauliņiem un arī skaitļa 100 kauliņa. 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Saliekams metra lineāls 

Saliekams metra lineāls ar desmit pieliekamām 

decimetra daļām un rāmīti decimetra salikšanai 

no 10cm. Paredzēts metriskās sistēmas 

pamatelementu – centimetrs – decimetrs – metrs 

apguvei. 

CENA: 14.52 (ar PVN) 
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EIRO komplekts 

Materiālā ietilpst četri pilni eiro monētu 

komplekti, trafarets monētu rindas izveidošanai, 

3 naudas maki, saliekama viena eiro monēta 

(puzles veidā), ciparu kauliņi dažādu cenu, 

skaitļu veidošanai, kā arī cenu zīmes „veikala” 

spēlēšanai. 

CENA: 23.00 (ar PVN) 

 

EIRO monētu komplekts 

Eiro monētas (1centa līdz 2eiro), kopskaitā 80 

monētas, katrai monētai 10 eksemplāri. Spēli var 

izmantot dažādu aritmētikas uzdevumu 

risināšanai, sociālo prasmju veidošanai. 

Iespējams izmantot kopā ar spēli “Eiro 

komplekts”. 

CENA: 12.10 (ar PVN) 

 

Reizrēķina tabula ar pamatni (līdz 25) 

Reizināšanas tabula veidota kā palīglīdzeklis 

reizrēķina pirmās puses apguvei, spēles vai 

sacensības formā izmantojot redzes kā arī 

sensoro atmiņu. 

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Reizrēķina tabula (līdz 100) 

Reizināšanas tabula veidota kā palīglīdzeklis 

pilnai reizrēķina apgūšanai. Kombinatorikas 

princips (horizontālās un vertikālās ailes 

savienošana)  palīdz izprast reizināšanas būtību 

un apgūt reizrēķinu.  

CENA: 13.92 (ar PVN) 
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Abpusējs reizrēķins 

Reizrēķina tabula, veidota spēles kauliņu formā, 

kuriem vienā pusē ir darbība, otrā pusē – 

rezultāts, līdz ar to reizrēķinu iespējams apgūt 

interesantā (spēles vai sacensības) veidā, 

strādājot grupā. 

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Lielais reizrēķins (ar magnētiem) 

Reizrēķina tabula paredzēta frontālam darbam 

mācību procesa laikā, stiprināma ar magnētiem 

pie tāfeles. Mācību procesu iespējams veidot 

spēles vai sacensības formā.  

CENA: 60.50 (ar PVN) 

 

Nogriežņu daļu komplekts (ar 

magnētiem) 

Komplekts ir daļu apgūšanas materiāls, 

paredzēts frontālam darbam mācību procesa 

laikā. Komplektā ietilpst 8 vienāda izmēra 

taisnstūri (taisnstūra garums ir 30cm un tas 

sakrīt ar otra daļu materiāla – riņķa izmēru) ar 

dalījumu no vesela līdz 1/16 daļai. 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Riņķa daļu komplekts (ar magnētiem) 

Komplekts izmantojams frontālam darbam, 

stiprināms pie tāfeles. Komplektā ietilps 7 

vienāda izmēra riņķi ar dalījumu no vesela līdz 

1/16 daļai.  

 

CENA: 42.35 (ar PVN) 



   www.muzle.lv 

 

Skaitļu šķiru penālis 

Skaitļu šķiru apguves palīglīdzeklis, sastāv no 4 

dažādu krāsu, ciparu slejām un penāļa to 

ievietošanai. Penāļa uzbūves princips sekmē un 

padara izprotamāku pirmo skaitļu šķiru ( vienu, 

10, 100 un 1000 apguvi) balstoties uz vizuālo un 

manuālo atmiņu. 

CENA: 9.68 (ar PVN) 

 

Skaitļu šķiras 

Mācību materiāls skaitļu šķiru apgūšanai. 

Paredzēts frontālam darbam, stiprināms ar 

magnētiem pie tāfeles. Iespējams izmantot arī 

citu aritmētikas darbu veikšanai sākumskolās.  

CENA: 48.40 (ar PVN) 

 

Transportieris (mazais) 

Mācību līdzeklis ģeometrijas elementu apguvei. 

Transportiera vidējā kustīgā ass dod iespēju ātri 

mainīt leņķa veidu atvieglojot izpratni par 

leņķiem, to veidiem un to mērīšanu. 

CENA: 3.63 (ar PVN) 

 

Transportieris (lielais) 

Stiprinām ar magnētiem pie tāfeles. 

Transportiera vidējā kustīgā ass dod iespēju ātri 

mainīt leņķa veidu atvieglojot izpratni par 

leņķiem, to veidiem un to mērīšanu. To sekmē 

arī iespēja uzlikt transportieri uz jebkura uz 

tāfelēs uzzīmēta leņķa tā, lai transportiera malas 

sakrīt ar mērāmā leņķa malām. 

CENA: 19.36 (ar PVN) 
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Romiešu cipari 

Mācību līdzeklis paredzēts romiešu ciparu 

apguvei, izmantojot analoģiju ar arābu cipariem. 

Sastāv no arābu un romiešu ciparu komplektiem 

un pamatnes ar divām paralēlām slejām ciparu 

ievietošanai un dažādu skaitļu veidošanai. 

CENA: 16.94 (ar PVN) 

 

Mozaīka 

Sastāv no darba pamatnes un taisnleņķa 

vienādmalu divkrāsainu trīsstūru komplekta. 

Spēle paredzēta dažādu ģeometrisku figūru un 

attēlu veidošanai. 

CENA: 9.69 (ar PVN) 

Dabaszinības / vizuālā māksla 

 

Pulkstenis (mazais) 

Pulksteņa modelis ar maināmiem ieliekamiem 

sekunžu, minūšu un stundu rādījumiem apļa 

formā, paredzēts laika mērīšanas un pulksteņa 

apguvei. Komplektā iespējams vienlaicīgi 

ielikt rīta un pēcpusdienas stundu apļus. 

CENA: 12.10 (ar PVN) 

 

Pulkstenis (lielais) 

Pulksteņa modelis ar maināmiem ieliekamiem 

sekunžu, minūšu un stundu rādījumiem gan 

apļa formā, gan elektroniskā formā, paredzēts 

laika mērīšanas un pulksteņa apguvei. 

CENA: 15.73 (ar PVN) 
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Gadalaiki (LV, RU, ENG) 

Gadalaiku aplis sastāv no riņķveida detaļas ar 

vietu gadalaiku nosaukumiem pareizā secībā. 

Katram gadalaikam ir pievienojami trīs 

atbilstošo mēnešu nosaukumi. Komplektā 

ietilpst 12 dažādu priekšmetu attēli. 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Gadalaiki lielais komplekts (LV, RU, 

ENG) 

Gadalaiku aplis sastāv no riņķveida detaļas ar 

vietu gadalaiku nosaukumiem pareizā secībā. 

Katram gadalaikam ir pievienojami trīs 

atbilstošo mēnešu nosaukumi. Komplektā 

ietilpst 12 dažādu priekšmetu attēli. Visas 

detaļas ir piestiprināmas ar magnēta palīdzību 

pie tāfeles. 

CENA: 36.30 (ar PVN) 

 

Dzīvnieku ģimenes (LV, RU, ENG) 

Dzīvnieku ģimenes ir desmit Latvijas 

apstākļiem tipisku dzīvnieku „ģimeņu” 

(vīriešu, sieviešu dzimuma īpatnis un 

mazulis) krājums. Iespējams iepazīt un apgūt 

dzīvniekus gan pēc attēliem, gan pēc to 

pareizā nosaukuma.  

CENA: 15.73 (ar PVN) 

 

Dzīvnieku domino (LV, RU, ENG) 

Domino spēle „dzīvnieku domino” rosinās 

interesi un paplašinās vārdu krājumu par 

dzīvnieku mazuļu un to vecāku 

nosaukumiem. Palīdzēs nostiprināt zināšanas 

un prasmes latviešu valodā un dabaszinībās. 

Materiāls tapis sadarbībā ar speciālo 

pedagogu Antru Krauci. 

CENA: 10.89 (ar PVN) 
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Dzīvnieku valodas domino 

Domino spēle, kuras pamatuzdevums ir atrast 

un savienot atbilstošos spēles kauliņus, no 

kuriem uz viena ir uzzīmēts un nosaukts kāds 

dzīvnieks, bet uz otra darbības vārds, kas 

apzīmē šī dzīvnieka „valodu”. 

CENA: 16.34 (ar PVN)  

 

Putnu domino 

Valodas materiāls domino spēles veidā, kuras 

pamatuzdevums ir veidot divu zilbju vārdus, 

piemeklējot sākuma zilbei atbilstošo otro 

zilbi. Spēlē izmantotie 32 putnu nosaukumi. 

Spēle gatavota sadarbībā ar logopēdi Ilonu 

Tropu. 

CENA: 19.36 (ar PVN) 

 

Kompass (debespuses) 

Kompasa modelis paredzēts debespušu 

nosaukumu un to izvietojuma apgūšanai, 

piemērots pārbaudes darbiem mācību 

iestādēs. 

 

CENA: 9.68 (ar PVN) 

 

 

Latvijas novadu karte 

Latvijas novadu karte ir makets, veidots no 

savstarpēji savienojamiem četriem 

kultūrvēsturiskajiem novadiem un 

ievietojamu kauliņu (ar lielāko pilsētu, upju, 

ezeru, kalnu un īpašu vietu nosaukumiem) 

komplekts.  

CENA: 32.67 (ar PVN) 
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Dzīvā daba (LV, RU, ENG)  

Sastāv no 45 attēliem (pārstāvēti dažādi dzīvo 

būtņu klašu kā arī augu un sēņu valsts 

eksemplāri), dzīvo būtņu klašu nosaukumiem 

kā arī bultiņu komplekta barības ķēžu 

veidošanai. Stiprināms ar magnētiem pie 

tāfeles, paraudzēts frontālam darbam. 

CENA: 54.45 (ar PVN) 

 

Griežamā bulta 

Stiprināma ar magnētu pie tāfeles .Iespējams 

izmantot valodas, dabaszinību un aritmētikas 

uzdevumu veikšanai sacensības formā.  

CENA: 8.47 (ar PVN)  

 

Latvijas ģeogrāfisko objektu 

nosaukumu komplekts 

Materiāls stiprināma ar magnētiem pie tāfeles. 

Sastāv no  ģeogrāfisko objektu pilsētu, upju, 

ezeru (ar kontūrkartēm), pauguru un īpašu 

vietu plāksnītēm, kā arī četru novadu 

nosaukumiem. 

CENA: 48.40 (ar PVN) 

 

Latvijas novadu karte ar 

uzdevumiem 

Materiāls stiprināms ar magnētiem pie tāfeles. 

Sastāv no Latvijas novadu kartes (saliekama 

no četriem atsevišķiem novadiem), kā arī 

piestiprināmiem kauliņiem ar ģeogrāfisko 

objektu ( pilsētas, upes, ezeri, pauguri, īpašas 

vietas) nosaukumiem. Paredzēts frontālam 

darbam mācību procesa laikā (arī spēles vai 

sacensības formā).  

CENA: 48.40 (ar PVN) 
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Termometrs (makets) 

Makets stiprināms ar magnētu pie tāfeles. 

Paredzēts termometra darbības principu 

apgūšanai.   

 

CENA: 16.94 (ar PVN) 

 

Krāsu aplis 

Sastāv no 36 dažāda pamatkrāsu un dažādu un 

no tām atvasināto toņu kauliņiem un riņķa 

veida pamatnes kauliņu ievietošanai, kā arī 

sešiem klucīšiem ar 36 atbilstošiem krāsu 

paraugiem. 

CENA: 22.99 (ar PVN) 

 

Krāsu skala (kvadrāti) 

Sastāv no 36 krāsu un to atvasināto toņu 

kauliņiem, pamatnes to ievietošanai kā arī 6 

klucīšiem, kuru 36 skaldnes nokrāsotas 

atbilstošās krāsās. 

CENA: 19.97 (ar PVN) 

 

Krāsu skala (trīsstūri) 

Sastāv no 36 krāsu un no tām atvasināto toņu 

kvadrātveida kauliņiem, kuri pa diagonāli 

sadalīti divos trīsstūros, pamatnes to 

ievietošanai kā arī sešiem klucīšiem, kuru 

skaldnes nokrāsotas tajās pašās krāsās. 

CENA: 22.99 (ar PVN) 
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Mazie krāsainie klucīši (6 gab.) 

Sešu klucīšu 36 skaldnes nokrāsotas 36 krāsu 

un no tām atvasināto krāsu toņos (atbilstoši 

“Krāsu apļa” krāsu gammai).  

 

CENA: 4.84 (ar PVN) 

 

Cilvēka ķermeņa siluets (profils) 

Mācību līdzeklis, paredzēts izmantošanai 

vizuālās mākslas stundās (nodarbībās), 

cilvēka ķermeņa, tā dažādu kustību zīmēšanas 

apgūšanai. 

CENA: 19.97 (ar PVN) 

 

 

Cilvēka ķermeņa siluets (pretskats) 

Stiprināms ar magnētu pie tāfeles. Mācību 

līdzeklis paredzēts izmantošanai vizuālās 

mākslas stundās (nodarbībās), cilvēka 

ķermeņa, tā dažādu kustību zīmēšanas 

apgūšanai. 

 

CENA: 26.62 (ar PVN) 

 

 

Svari 

Mācību palīglīdzeklis paredzēts svaru 

darbības principa, svara un svēršanas jēdzienu 

izpratnes veidošanai. Sastāv no svaru 

mehānisma un atsvara komplekta, kas veidots 

no nelieliem kvadrātiem ar laukumu no 1cm2 

līdz 10cm2. 

CENA: 24.20 (ar PVN) 
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Pulkstenis (lielais) 

Stiprināms ar magnētiem pie tāfeles, 

paredzēts frontālam darbam. Iespējams mainīt 

laika rādījumus kā arī apgūt romiešu ciparu 

pulksteņa formātu. 

CENA: 38.72 (ar PVN) 

 

Lielais krāsu aplis 

Stiprināms ar magnētiem pie tāfeles. 

 

CENA: 29.04 (ar PVN) 

 

Debespuses 

Materiāls stiprināmas ar magnētiem pie 

tāfeles.  

 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Zivs (Plaudis) 

Zivs Iekšējās un ārējās uzbūves makets. 

Materiāls gatavots sadarbībā ar Latvijas 

Dabas muzeju.  

 

CENA: 21.78 (ar PVN) 
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MĀJTURĪBA 

 

Šujampogu komplekts 

Pamatne ar trīs dažāda lieluma un divu krāsu koka 

pogām kā arī nelielām koka adatiņām. Paredzēta 

šūšanas pamatiemaņu, dažādu dūrienu apguvei, 

attīstot sīko pirkstu muskulatūru un acu – roku 

kontaktu. Pamatnes vienā pusē ir trafarets pogu 

ielikšanai.  

CENA: 12.10 (ar PVN) 

 

Pamatne izšūšanai 

Perforēta koka pamatne komplektā ar nelielām 

koka adatiņām, paredzēta vienkāršiem roku 

darbiņiem – šūšanas iemaņu apgūšanai, dažādu 

dūrienu un rakstu izšūšanai.  

CENA: 8.47 (ar PVN) 

 

Šķirojamā kaste (ar 20 iedaļām) 

Kaste izmantojama burtu un citu lietu metodiskai 

šķirošanai un glabāšanai. Kastē ir ieliekami 

divkrāsaini plauktiņi, kas lieti noder burtiņu 

ievietošanai sadaļas slīpā un labi redzamā veidā. 

CENA: 19.36 (ar PVN) 

 

 

Šķirojamā kaste (lielā) 

Šķirojamā kastīte (lielā) – kaste ar trīs paralēlām 

un vienu perpendikulāru iedaļu paredzēta 

dažādiem šķirošanas un grupēšanas darbiņiem.  

 

CENA: 14.52 (ar PVN) 
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Skolotāja poga (lielā) ar kājiņu 

Milzu poga paredzēta demonstrācijas nolūkiem 

mājturības stundu (nodarbību) laikā. 

 

CENA: 5.81 (ar PVN) 

 

 

Mazā austuve 

CENA: 4.48 (ar PVN) 
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MŪZIKA 

 

Lielais mūzikas ABC 

Mūzikas teorijas pamatu (solfedžo) apguves 

komplekts, stiprināms ar magnētiem pie tāfeles. 

Paredzēts frontālam darbam.  

CENA: 54.45 (ar PVN) 

 

Skaņu katliņš 

 

 

CENA: 16.34 (ar PVN) 

 

Šeikeri 

Mūzikas ritma palīginstruments – šeikeris 

(iespējami 3 dažādi skanējumi). Izmantojams 

mūzikas ritma nodarbībās pirmsskolās. 

CENA: 0.61 (ar PVN) 

 

Nošu/paužu piramīda 

Sastāv no nošu kauliņu komplekta (no veselas 

līdz sešpadsmit cipar-daļu notīm), paužu 

kauliņa komplekta (no veselas līdz sešpadsmit 

daļ-pauzēm ), kā arī piramīdas formas pamatnes 

kauliņu ievietošanai. 

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 


