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Radošo priekšnesumu formas MVĢ 

▪ Praktiskā muzicēšana stundas stundā:
▪ Ilgums: 1 mācību stunda.
▪ Klase strādā vienoti vienā grupā.

▪ Priekšnesums kā mācību forma (no Skola2030 programmas):
▪ Ilgums: 3 mācību stundas.
▪ Klase strādā vairākās grupās.

▪ MVĢ tradīcija – pasākums «DZIESMU KARI»
▪ Ilgums: 3 mācību stundas + pasākums.
▪ Klase strādā vienoti vienā grupā.



Sasniedzamie rezultāti

▪ Izvirza mērķus, plāno to īstenošanas soļus, 
uzņemas atbildību par to izpildi.

▪ Pauž savu un uzklausa otra viedokli, 
ievērojot cieņu pret partneri, rod kopīgu 
viedokli situācijā, kad pusēm ir atšķirīgi 
uzskati.

▪ Realizē savu radošo ideju: grupā izvēlas 
dziesmu, (ja nepieciešams -  instrumentāriju) 
un iestudē to. 



Sasniedzamie rezultāti

▪ Mācību procesa laikā vada emocijas un 
uzvedību.

▪ Grupā spēj vadīt procesu no idejas 
radīšanas līdz tās īstenošanai. 
Saskaroties ar grūtībām, neatlaidīgi 
meklē un rod risinājumu.  

▪ Sadarbojas ar citiem atbilstoši 
situācijai, kā arī veido un vada 
komandu, ievērojot citu cilvēku 
vajadzības un prasmes.



MVĢ vērtības

• Piederības apziņa

• Mērķtiecība

• Radītprieks

• Sadarbība



Dziesmu kari

Ģimnāzijas organizēts muzikāls 
pasākums/konkurss, kurā katra klase 
sagatavo muzikālu priekšnesumu.

▪ Katru gadu ir viena tēma, piemēram, 
2021./2022. m.g. tēma – 2000-šo hīts.

▪ Uzstāšanās var būt gan akustiska, 
gan ar fonogrammu.

▪ Konkursu vērtē žūrija.



Dziesmu kari

PIRMAIS UZDEVUMS – ATRAST KLASES DZIESMU!

1) Latviešu valoda vai svešvaloda?

2) Paši spēlēsim vai fonogramma?

3) Vai būs solisti?

4) Vai šī dziesma ir paceļama?

5) Kādi ir katra uzdevumi, pienākumi?



Dziesmu kari

OTRAIS UZDEVUMS – IESTUDĒŠANA

Aktīvs darbs mūzikas stundās, klases
stundās un ārpus stundu laikā.

Eksperimentēšana ar mūzikas izteiksmes
līdzekļiem.

Paveiktā analīze, grūtību apzināšanās,
pārvarēšana, darbs pie detaļām. 



Dziesmu kari

TREŠAIS UZDEVUMS – PERFORMANCE!



Dziesmu kari



Dziesmu kari



Dziesmu kari. Vērtēšana.



Kolektīvās muzicēšanas ieguvumi

▪ IERADUMI:

▪ Attīsta ieradumu muzicēšanas procesā veidot cieņpilnas attiecības, 
kontrolēt un vadīt savu uzvedību un emocijas, sadarboties.

▪ Attīsta ieradumu tiekties pēc pilnveidošanās un jaunas pieredzes, sekmīgi 
darbojoties gan individuāli, gan komandā. 

▪ Prot uzvesties gan publikā, gan uz skatuves, gan aizkulisēs, gan 
mēģinājumu procesā.

▪ Attīsta ieradumu radīt, improvizēt, eksperimentēt un meklēt jaunus 
risinājumus, uzņemoties iniciatīvu, rast kompromisu.



Kolektīvās muzicēšanas ieguvumi

▪ PRASMES:

▪ Dziedātprasme

▪ Instrumenta spēle

▪ Pieredze uzstāties

▪ Spēja strādāt komandā

▪ Spēja izvērtēt spējas

▪ Pienākumu menedžments

▪ VĒRTĪBAS, TIKUMI:

▪ Atbildība

▪ Centība

▪ Solidaritāte

▪ Uzvedības kultūra (skatuves 

kultūra)

▪ Drosme (uzdrīkstēšanās)



PALDIES PAR UZMANĪBU!


