
II klasė 
 

Savaitės 
data 

Gamos Intervalai, akordai Solfedžio 
pratimai 

Užduotys mintinai Diktantai Teorijos užduotys raštu Pastabos 

05. 04-08 
d. 

e - moll 
minorinė 
gama 

Padainuoti e – moll 
minorinės gamos 
gamos tonikos, 
subdominantės ir 
dominantės 
apvertimus.  

180  180 pratimas 
mintinai. 

Klausyti ir užrašyti 
diktantą Nr. 7 

Savarankiškai užrašyti e - moll gamą ir 
tonikos, subdominantės bei 
dominantės apvertimus.   
 

Kūrybinės 
užduotys 
individualiai 
klasėms, 
žaidybinės 
užduotys iš 
youtube 
svetainės 
individualiai 
klasėms 
 

05. 1-15 
d.  

e- moll 
minorinė 
gama 

Padainuoti nuo mi 
natos e – moll  gamą 
intervalų seka nuo 
nuo primos iki 
oktavos, pvz.: mi-mi, 
mi-fa diez, mi-sol  ir 
t.t. 

181, 182 Padainuoti e – moll  
gamą mintinai 
natomis atliekant 
visas tris minorinės 
gamos rūšis 

Klausyti ir užrašyti 
diktantą Nr. 8 

Parašyti e – moll  gamos raidinius 
natų pavadinimus. 
 

05. 18-22 
d.  

d- moll 
minorinė 
gama 

Padainuoti d - moll 
gamos tonikos, 
subdominantės ir 
dominantės 
apvertimus.  

189 189 pratimas 
mintinai. 

Klausyti ir užrašyti 
diktantą Nr. 9 

Savarankiškai užrašyti d – moll  gamą 
ir tonikos, subdominantės bei 
dominantės apvertimus.  
 

05. 25-29 
d.  

d- moll 
minorinė 
gama 

Padainuoti nuo re 
natos d – moll  gamą 
intervalų seka nuo 
primos iki oktavos, 
pvz.: re - re, re-mi, re - 
fa ir t.t. 

190, 193 Padainuoti d – moll 
gamą mintinai 
natomis atliekant 
visas tris minorinės 
gamos rūšis.  

Klausyti ir užrašyti 
diktantą Nr. 10 

Parašyti d – moll  gamos raidinius 
natų pavadinimus.   

 
I atsiskaitymas  - birželio 2- 4 d.   
Nustatytomis dienomis visi mokiniai turi nusiųsti užduotis, kontaktuoti video, dainuoti ir gauti mokytojo įvertinimus Tamo dienyne. 
 
 
I Atsiskaitymo užduotis. Diriguoti iš 2/4. Padainuoti e – moll ir d – moll gamas natomis visas tris rūšis.  Tonikos, subdominantės ir dominantės apvertimai. Pratimai iš Solfedžio 
knygos. Nr. 180 - mintinai. Nr.189 - dainuoti iš natų. 
Intervalų užduotis. Sudaryti nuo re natos intervalus – d3, m6, gr5, m2, gr4, m3.  
 
 


