Skolotājas Jolantas Veršinskas
darba plāns solfedžo priekšmetam
2 nedēļām no 23.novembra – 4.decembrim

Klase

3. kl.

4. kl.
2.gr.

5. kl.

Mācību viela

Vingrinājumi

Patstāvīgā darba tēmas
un uzdevumi (darba lapas)

1. Intervāls - tīra kvarta.
2. Mažora un minora gammas līdz 2 zīmēm.
3. Akordi mažora un minora gammās.
4. Intervāli no tīras prīmas līdz tīrai kvintai.

Nr. 193. –195.

Kvintas
1. uzd. Uzraksti kvintas Do mažorā.
2. uzd. Raksti tīras kvintas no dotajām skaņām .

1. Mažora un minora # gammas līdz 4 zīmēm.
2. Mažora un minora trijskaņi, sekstakordi,
kvartsekstakordi.
3. Galvenās pakāpes (T, S, D) un trijskaņi.
4. Sinkope.
5. Noturīgie intervāli.

Nr. 289. – 291.

Pakāpju secības
1. uzd. Raksti doto pakāpju secību nr. 3 La mažorā un saceri tai
ritmu 3/4 taktsmērā.

1. 1.-4. akordu secība.
2. Dominantes septakords ar atrisinājumu mažora un
minora gammās.
3. Akordi # gammās līdz 4 zīmēm.

Nr. 335. – 337.

Intervālu ķēdītes
2. uzd. No skaņas ‘’re’’ uzraksti intervālu ķēdīti nr. 2.
Intervālu ķēdītes
1. uzd. No skaņas ‘’si b’’ uzraksti intervālu ķēdīti nr. 1.
2. uzd. No skaņas ‘’mi’’ uzraksti intervālu ķēdīti nr. 2.

Klase

6. kl.
2.gr.

7. kl.

Mācību viela

Vingrinājumi

Patstāvīgā darba tēmas
un uzdevumi (darba lapas)

1. Septakordi: mazais un pamazinātais.
2. Mažora un minora akordi no skaņas .
3. pl 4 un pm 5 ar atrisinājumu mažora un minora
gammās.

Nr. 433. – 435.

Intervālu secības
1. uzd. Izveido intervālu secību nr. 1 Re mažorā.
2. uzd. Izveido intervālu secību nr. 2 Fa mažorā.

1. Harmoniskais mažors.
2. Intervāli pl 2, pm 7 ar atrisinājumu.
3. Dominantes septakords ar apvērsumiem un
atrisinājumiem mažora un minora gammās līdz 4
zīmēm.
4. Kvintu aplis.

Nr. 497. – 499.

Pakāpju secība
1. uzd. Raksti doto pakāpju secību nr. 6 Mi mažorā un saceri tai
ritmu 2/4 taktsmērā.

Kontrolstunda visām klasēm no 07.12.-11.12.2020. savā konsultācijas laikā.

Intervālu secība
2. uzd. Izveido intervālu secību: nr. 3. Fa mažorā.

