
Krimuldas Mūzikas un mākslas skola
Mūzikas mācības, solfedžo, mūzikas literatūras uzdevumi attālinātam mācību
procesam no 12.05.2020. - 20.05.2020.

Gatavojieties ieskaitei!
Ieskaites videoierakstu 20. maijā sūtiet uz e-pastu dina.sipjagova@inbox.lv.
Ieskaites uzdevumi balstās uzdevumos, kuri tika uzdoti līdz šim. Par ieskaites
rezultātiem informācija individuāli.
Ja ieskaites videoieraksts netiks iesūtīts, semestra atzīme tiks samazināta par 3
ballēm.

Ja ir jautājumi par uzdevumiem, zvani: skolotājai Dinai Sipjagovai +371 26565537.

Klase Mācību priekšmets Uzdevums
1. klase Mūzikas mācība 1) Nodziedi savu sacerēto dziesmiņu

par intervāliem!
2) Parādi savus zīmējumus par katru
intervālu!
3) Nodziedi un nospēlē 19., 20.
vingrinājumus!

2. klase Mūzikas mācība 1) No galvas pasaki, ko nozīmē:
crescendo; diminuendo; piano; forte;
legato; non legato; mezzo piano;
mezzo forte; fortissimo; piano;
pianissimo; allegro; moderato;
adagio; cantabile; dolce.
No galvas nospēlē un nodziedi
noturīgos intervālus Fa mažorā!
3) No galvas nodziedi 47. un 50.
vingrinājumus!

3. klase Mūzikas mācība 1) Atsūti krustvārdu mīklu no
mūzikas valodas elementiem!
No galvas pasaki, ko nozīmē:
fermata; da capo al Fine; andante;
andantino; allegretto; leggiero;
gracioso; assai; mosso; allegro;
moderato; adagio; cantabile; dolce.
3) No galvas nodziedi un nospēlē
intervālus si bemol mažorā.
4) No galvas nodziedi 134., 137.
vingrinājumus!

4. klase Mūzikas mācība 1) Atsūti krustvārdu mīklu no
mūzikas valodas elementiem!
2) No galvas pasaki, ko nozīmē:
ritenuto (rit); ritardando; allargando;
calando; primo; tempo I, largo;
larghetto; lento; vevo, vivace; non
troppo; Allegro non troppo;
maestoso; brioso; deciso; subito



(sub.)
3) No galvas nodziedi un nospelē
noturīgos un nenoturīgos intervālus
Mi bemol mažorā.
4) No galvas nodziedi 13. un 16.
kanonus!

5.klase Solfedžo 1) No galvas nospēlē un nodziedi
fa minoru - harmonisko, melodisko,
dabisko!
2) No galvas nospelē un nodziedi
noturīgos intervālus fa minorā.
3) No akordu secību kartītes 2.
secību nodziedi un nospēlē La bemol
mažorā.
4) No galvas nodziedi 19. un 21.
kanonus!
5) No galvas pasaki, ko nozīmē:
6) Accelerando; espressivo; scherzo;
scherzando; molto; assai; grave;
presto; prestissimo; con moto;
sostenuto; con brio; doloroso;
morbidamente; fresco

Mūzikas literatūra 1) No galvas pastāsti par G. F.
Hendeļa dzīvi un daiļradi! Parādi
portretu!
2) No galvas pastāsti par A. Vivaldi
dzīvi un daiļradi! Parādi portretu!
3) Atsūti krustvārdu mīklu! (par
Mocartu, Haidnu, Bēthovenu, Bahu,
Hendeli).

6.klase Solfedžo 1) No galvas dziedi un spēlē si
bemol minoru - harmonisko,
melodisko, dabisko!
2) No galvas dziedi un spēlē
noturīgos un nenoturīgos intervālus
si bemol minorā.
3) No galvas dziedi un spēlē D7
apvērsumus Re bemol mažorā.

Mūzikas literatūra 1) No galvas pastāsti par J. Sibeliusa
dzīvi un daiļradi!
2) No galvas pastāsti par Edv. Grīga
dzīvi un daiļradi!
3) Pārsūti krustvārdu mīklu par
Dvoržāku, Smetanu.

7..klase (S.
Cabule;
L.A.Celmiņa)

Solfedžo 1) No galvas nodziedi do minoru
harmonisko, melodisko, dabisko.
2) Akordu secība no 1. biļetes -
nodziedi un nospēlē Mi beol mažorā.
3) Intervālsecība no 1. biļetes -
nodziedi un nospelē do minorā.



4) No galvas nodziedi 517.
vingrinājumu!

Mūzikas literatūra 1) Atsūti atbildes uz eksāmena
jautājumiem!

8.klase Solfedžo eksāmens Renāte Kačerovska 1. biļete
Elīza Šarlote Kļava 2. biļete
Patrīcija Anna Rasimenoka 3. biļete

Mūzikas literatūra eksāmens Rakstiski iesūtīt atbildes uz
eksāmena jautājumiem.


