1 NODARBĪBA I 40 MIN

STUNDAS PLĀNS

“MUZICĒSIM KOPĀ!”
- Iesaistīšana
- Dziedāšanas un instrumenta spēles pamatprasmes
- Sadarbošanās
MĒRĶIS: Radīt skolēnos interesi muzicēt kopā
SKOLOTĀJ, ŠIS PLĀNS TEV PALĪDZĒS:

ŠĪ STUNDA SKOLĒNAM PALĪDZĒS:
- ZINĀT, kā jāspēlē instruments un/vai jādzied
ansamblī;
- PRAST nospēlēt/nodziedāt izvēlēto dziesmu;
VARĒT sadarboties ar klasesbiedriem, lai
- nospēlētu kopīgu dziesmu, kas patīk.

- IETAUPĪT laiku materiālu gatavošanā;
- IESAISTĪT skolēnus aktīvā darbībā;
- APGŪT Solfeg.io pielietošanu mūzikas stundās.

SKOLĒNI IEGŪS PRASMES:

NEPIECIEŠAMIE RESURSI:
- dators;
- interneta pieslēgums;
- projektors/ekrāns;
- tumbas;
- mūzikas instrumenti.

- dziedāt melodiju ar vārdiem;
- spēlēt akordus uz pieejamajiem mūzikas
instrumentiem;
- spēlēt ritma motīvus;
- sadarboties mazākās un lielākās grupās;
KOMENTĀRI SKOLOTĀJAM

Veidojiet šo stundu kā muzikālu piedzīvojumu, radoši izmantojot pieejamos instrumentus un priekšmetus klasē.
Spēlējiet akordus uz klavierēm, ģitāras, ukuleles vai izmantojiet ksilofonu, stabuli, u.c. un spēlējiet tikai harmonijas
pamattoni. Pielietojiet perkusijas vai skanošos žestus un priekšmetus, lai radītu skaņu. Izmantojiet tehnoloģiju – ja
klasē trūkst kāda instrumenta, atstājiet skaņu celiņu ieslēgtu un spēlējiet kopā ar ierakstu. Ja skolēni nejūtas gatavi
spēlēt vieni paši – atstājiet ieslēgtu visu pavadījumu. Lai bagātinātu skanējumu, stundas beigās noskaidrojiet, kādi
mūzikas instrumenti ir pieejami skolēniem mājās un piedāvājiet tos atnest uz nākamo stundu.
Solfeg.io mājaslapā atradīsiet materiālus, ko izdrukāt skolēniem - kā spēlēt akordus uz ģitāras, klavierēm un citiem
instrumentiem!
Stundu iespējams organizēt dažādi - apgūt visu dziesmu, atsevišķu dziesmas daļu vai viena instrumenta partiju.
Pielāgojiet stundas norises gaitu savām vajadzībām.
Novēlam Jums veiksmīgu nodarbību!
Strādājot vidējā tempā, nodarbības plāns ir paredzēts 40 minūtēm.
STUNDAS GAITA
ILGUMS

DARBĪBAS

KO DARA SKOLĒNI?
I Aktualizācija

2 min

2 min

Dziesmas izvēle:
Izvēlieties dziesmu no Solfeg.io dziesmu bibliotēkas. Varat
izmantot Solfeg.io pieejamos filtrus (dziesmas žanrs,
akordu skaits, tonalitāte).

Skolēni izvēlas dziesmas vai izvēlas no
Jūsu piedāvātajām. Aiciniet viņus
pamatot izvēli.

Izskaidrojiet stundas tēmu, struktūru un mērķi.

Skolēni sagatavojas darbam.
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ILGUMS

DARBĪBAS

KO DARA SKOLĒNI?
II Izpratne, lietošana, nostiprināšana

6 min

Iepazīšanās ar dziesmu:
1. Klausieties izvēlēto dziesmu un sekojiet līdzi notācijai
uz ekrāna.

Skolēni klausās dziesmu un dzied līdzi.
Skolēni iepazīstas ar dziesmas vārdiem
un struktūru. Dziesmas struktūra ir
norādīta atskaņotāja augšējā daļā.

2. Kopīgi pārrunājiet tekstu.
3. Izlasiet dziesmas aprakstu un diskutējiet par dziesmas
vārdiem, vērtību, galveno domu.
15 min

10 min

Dziesmas mācīšanās:
1. Pārrunājiet, kādi instrumenti ir redzami lietotnē, kādi pieejami klasē. Kurš gribētu dziedāt, kurš spēlēt
instrumentu?
2. Katrai instrumentu grupai parādiet, kā spēlēt notis,
burtus vai akordus (izmantojiet Solfeg.io lietotni vai no
Solfeg.io mājaslapas izdrukātās PDF pamācības).
3. Ar dziedātājiem kopā izdziediet melodiju – izmantojiet
dziesmas ierakstu ar vai bez balss celiņa kā pavadījumu.
Muzicēšana kopā:
Ieslēdziet dziesmas ierakstu un spēlējiet dziesmu kopā.
Izmantojiet Solfeg.io lietotnes funkcijas: metronomu, tempa
salēnināšanu, skaņu celiņu ieslēgšanu un izslēgšanu u.c.

Skolēni dalās savās pārdomās.

Skolēni izvēlas instrumentus
un sadalās grupās.
Skolēni darbojas grupās un
apgūst savas partijas.

Skolēni dzied un spēlē kopā.

III Refleksija
3 min

2 min

Kopsavilkums:
Pārrunājiet stundā paveikto. Kas vēl jāiemācās, lai dziesma
būtu apgūta?
Uzdevumi mājās:
1. Nosūtiet skolēniem reģistrācijas saiti no sava profila (video
pamācība Solfeg.io mājas lapā).
2. Uzdodiet skolēniem mājas uzdevumus.

Skolēni reflektē un izsaka
ierosinājumus.
Skolēni reģistrējas Solfeg.io
(klasē vai mājās).

MĀJAS UZDEVUMU PIEMĒRI
UZDEVUMS

PAMATLĪMENIS

VIDĒJS LĪMENIS

AUGSTĀKAIS LĪMENIS

1. Melodija

Iemācies nodziedāt dziesmu no
sākuma līdz beigām kopā ar
oriģinālo balss ierakstu.

Iemācies nodziedāt dziesmu no
sākuma līdz beigām ar
pavadījumu, bez balss ieraksta.

Dziedi dziesmu kopā ar citiem
skolēniem, izveido piebalsis.

2. Harmonija

Iemācies akordu pozīcijas
1 instrumentam.

Iemācies spēlēt akordus 1
instrumentam un nospēlēt
dziesmu sev ērtā tempā (bez
ieraksta).

Iemācies spēlēt akordus 1
instrumentam un nospēlēt
dziesmu kopā ar ierakstu.

3. Ritms

Iemācies nospēlēt 1 no ritma
celiņiem.

Iemācies nospēlēt 2 ritma
celiņus. Iemācies tos savienot.

Iemācies nospēlēt 3 ritma
celiņus. Vai vari tos savienot?

4. Muzicēšana
kopā

Iemācies nospēlēt 1 instrumenta
partiju vai nodziedāt visu
dziesmu no sākuma līdz beigām
kopā ar izvēlētās dziesmas
ierakstu vai citu skolēnu.

Iemācies nospēlēt 1 instrumenta
partiju vai nodziedāt visu
dziesmu no sākuma līdz beigām
kopā ar vairākiem skolēniem.

Iemācies nospēlēt vairākas
partijas (vokāls, instrumenti) no
sākuma līdz beigām kopā ar
dziesmas ierakstu vai citiem
skolēniem.
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