
GEGUŽĖ 

IV klasė (parengė mokytoja Sonata Nakrušienė) 

Savaitės dienos Pratimai Gamos, diktantai Intervalai, 

akordai 

Atsiskaitymas 

I sav. 4-8 d. 224 pratimas 

mintinai, 

kartojimas. 

h – moll gamos 

kartojimas 

Klausyti ir 

užrašyti diktantą 

nr. 1 

Prima, sekunda, 

tercija, kvarta, 

kvinta, seksta, 

septima, oktava. 

Tonika, 

subdominantė, 

dominantė.  

 

Išvardinti visas 

minoro rūšys. 

Išspręskite lygtį. 

Atlikite veiksmą 

ir įrašykite 

trūkstamą natų 

ilgumo ženklą. 

Nr. 1 Žiūrėti 

Tamo dienyne, 

prisegtam faile 

II sav. 11-15 d. 235 pratimas, 

kartojimas. 

a – moll gama 

(natūrali, 

harmoninė, 

melodinė). 

 

Tonika, 

Subdominantė, 

Dominantė 

Prima, sekunda, 

tercija, kvarta, 

kvinta, seksta, 

septima, oktava 

 

Žaidime 

naudojami 

muzikos ženklai:    

Į tuščius 

langelius 

įrašykite muzikos 

ženklus, kurių 

trūksta, taip, kad 

jie nesikartotų 

nei horizontaliai, 

nei vertikaliai, 

nei paryškintuose 

stačiakampiuose. 

Nr. 2. Žiūrėti 

Tamo dienyne, 

prisegtam faile 

III sav. 18-22 d. 159 pratimas, 

kartojimas. 

Padainuoti 

mintinai D - dur 

gamą.  

Pastovius 

laipsnius. 

Nepastoviųjų 

išrišimą į 

pastoviuosius.  

  

 

Tonika, 

Subdominantė, 

Dominantė 

Kūrybinė 

užduotis. Sukurti 

ritminiam 

motyvui žodžius 

apie vasarą. 

Nr. 3. Žiūrėti 

Tamo dienyne, 

prisegtam faile 

IV sav. 25-29 d. 162 pratimas, 

dainuoti grojant 

pasirinktu 

ritminiu 

Padainuoti 

mintinai B – dur  

gamą. 

Sudaryti 

intervalus nuo si 

bemolio (gr.1, 

m.2, d.2, m.3, 

Sukurti trumpą 

muzikinį, 

akcentrišką video 

filmuką, pagal V. 



instrumentu. d.3, gr.4, gr.5, 

m.6, d.6, m.7, 

d.7)    

  

 

Bareikio dainą 

„Rankų plovimo 

dainelė“. 

BIRŽELIS 

I sav. 1-5 d. Pusmečio atsiskaitymai 

II sav. 8-12 d. Individuali pagalba ir konsultacijos mokiniams 

 

I Atsiskaitymo užduotis.  Diriguoti iš 2/4, ¾ Padainuoti h - moll gamą natomis ir raidėmis. 

Pastovūs ir nepastovūs laipsniai. Pratimas iš solfedžio knygos 224 prat. iš natų. Savarankiškai 

parašyti h - moll gamą ir pagrindinius gamos laipsnius ir nufotografavus atsiųsti mokytojai. 

Atsiskaityti iki 05.15 dienos. 

 

II Atsiskaitymo užduotis. Diriguoti iš 2/4, ¾ Padainuoti B - dur gamą, toniką, subdominantę, 

dominantę. Pratimas iš solfedžio knygos 162 prat., iš natų.  Savarankiškai parašyti B – dur gamą 

ir pagrindinius gamos laipsnius ir nufotografavus atsiųsti mokytojai.  

Atsiskaityti iki 05.29 dienos. 

 

 

  

  

 

 


