Gulbenes Mūzikas skolas
mācību priekšmeta
Mūzikas literatūra
programma
1. Mācību priekšmeta programmas mērķi :
1.1. Rosināt audzēkņos interesi par mūziku.
1.2. Attīstīt visus mūzikas uztverei un analīzei nepieciešamos faktorus – mūzikas
izpratni, teorētisko bāzi kā arī muzikalitāti.
1.3. Attīstīt mūzikas valodas izpratnei nepieciešamās muzikālās domāšanas spējas,
radot spilgtus priekšstatus par mūzikas valodas elementiem, vingrinoties tos
saklausīt mūzikā un mācot tos nosaukt vispārpieņemtajos terminos.
1.4. Palīdzēt integrēties mūzikas kultūras sfērā, veidot daudzpusīgu, muzikāli
kompetentu personību.

2. Mācību priekšmeta programmas uzdevumi :
2.1. Nodrošināt sistematizētu un iespēju robežās arī daudzpusīgu pamatzināšanu
apguvi.
2.2. Attīstīt muzikālo domāšanu un atmiņu, paplašināt audzēkņa zināšanu loku.
2.3. Sekmēt izpratni par mūzikas teorijas praktisko jēgu: saskatīt apgūtos mūzikas
valodas elementus nošu tekstā un palīdzēt nonākt pie atziņas, ka teorētiskās
zināšanas palīdz apgūt jauno mūzikā.
2.4. Veidot un attīstīt mūzikas uztveri, ar kuras palīdzību spētu saklausīt un saprast
mūzikas valodas elementus, kā arī veikt skaņdarba elementāru analīzi, laikmeta
vai komponista daiļrades raksturojumu.

3. Mācību priekšmeta apguves ilgums un apjoms:
3.1. Mācību periods - 5 gadi. 6gadīgā apmācībā mūzikas literatūra tiek apgūta no 2.
klases, bet 8gadīgā apmācībā mūzikas literatūra tiek apgūta sākot ar 4. klasi.
3.2. Priekšmeta apguves apjoms ir viena akadēmiskā stunda nedēļā.
3.3. Mācību nedēļu skaits – 175.
3.4. Kopējais kontaktstundu skaits – 175.
3.5. Mācību gads paredzēts izglītojamajiem, lai nodrošinātu secīgu pāreju no vienas
izglītības pakāpes nākamajā.

4. Mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji, pamatprincipi un
kārtība:
4.1. Mācību sasniegumus vērtē:
4.1.1.
Pārbaudījumu komisija – mācību kontrolstundās, ieskaitēs, pārcelšanas
ieskaitēs un noslēguma eksāmenos.
4.1.2.
Pedagogs – ikdienas darbā, kā arī semestra un mācību gada
noslēgumā.

1

4.2. Vērtēšanas kritērijus mācību kontrolstundās, ieskaitēs, pārcelšanas ieskaitēs un
noslēguma eksāmenos skatīt pielikumā;
4.2.1.
Mācību kontrolstundas, ieskaites, pārcelšanas ieskaites un noslēguma
eksāmeni, kā arī ikdienas darba sasniegumi tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu
vērtējuma skalā:
• augsts apguves līmenis: 10 (izcili), 9 (teicami);
• optimāls apguves līmenis: 8 (ļoti labi), 7 (labi), 6 (gandrīz labi);
• vidējs apguves līmenis: 5 (viduvēji), 4 (gandrīz viduvēji);
• zems apguves līmenis:
3 (vāji), 2 (ļoti vāji), 1 (ļoti, ļoti vāji);
4.3. Semestra atzīmi veido:
4.3.1. vērtējums mācību kontrolstundās ( rakstiskā daļa un tēmu klausīšanās) I
sem;
4.3.2. vērtējums ieskaitē (izņemot II semestri 6. un 8. klasē);
4.3.3. ikdienas darba vidējais vērtējums;
4.4. Semestra vērtējums ir neapmierinošs (>4), ja mācību kontrolstundās un ieskaitē
nav saņemts pietiekams vērtējums (vismaz 4);
4.5. Gada atzīmi veido I un II semestra vidējais vērtējums;
4.6. Noslēguma eksāmena vērtējumu veido:
4.6.1. tēmu viktorīna.
4.6.2. tests
4.7. Galīgo atzīmi veido gada un pārcelšanas vai noslēguma eksāmena vidējais
vērtējums.

5. Mācību sasniegumu vērtēšanas prasības, formas un veidi:
5.1. Vēlamais sasniegums, lai mācību priekšmeta Mūzikas literatūra programmas
apguves rezultātā, audzēknis mācību gada noslēgumā, atbilstoši savas apmācības
pakāpes un klases prasībām, prot veikt šādus uzdevumus:
5.1.1. saskatīt apgūtos mūzikas valodas elementus nošu tekstā;
5.1.2. spēt saklausīt un saprast mūzikas valodas elementus;
5.1.3. mācēt veikt skaņdarba elementāru analīzi, laikmeta vai komponista
daiļrades raksturojumu;
5.1.4. mācēt paskaidrot apgūto mūzikas terminoloģiju;
5.1.5. mācēt klausīties un analizēt mūziku, kā arī veidot un papildināt mūzikas
literatūras zelta fonda bagāžu;
5.1.6. spēt analizēt un prezentēt mājas vai klases uzdevumu aktīvā formā – stāstot;
5.2. Pārbaudes formas iekļautas šādās metodēs:
5.2.1. rakstiskie testi, kuri parāda jaunās vielas apguves līmeni;
5.2.2. muzikālās viktorīnas – audzēkņa mūzikas literatūras fragmentu apguves
pārbaudes tests;
5.2.3. intervija – grupas vai atsevišķu skolēnu diskusija jautājumu un atbilžu
formā, kurā tiek dziļāk izpētīts un atstāstīts apgūtais materiāls;
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6. Mācību priekšmeta programmas apguves secība:
1. Apjoms – 1 stunda nedēļā, 35 st. gadā.
2. Mūzikas literatūras programmas uzdevumi:
2.1. nodrošināt daudzpusīgu pamatzināšanu apguvi;
2.2. attīstīt muzikālo domāšanu un atmiņu;
2.3. sekmēt izpratni par mūzikas teorijas praktisko jēgu;
2.4. veidot un attīstīt mūzikas uztveri;
2.5. veikt skaņdarba elementāru analīzi.
3. Priekšmeta saturs:
3.1 sešgadīgā apmācība (2. – 6. klase)
3.2. astoņgadīgā apmācība (4. – 8. klase) sk. pielikumā.
4. Pārbaudes formas:
4.1. mācību kontrolstundas un tēmu viktorīnas I semestrī –
(4. – 8. klasēm 8gadīgā apmācībā un (2. – 6. klasēm) 6gadīgā apmācībā;
4.2. ieskaites II semestrī - (4. – 7. klasēm ) 8gadīgā apmācībā un
(2. – 5. klasēm) 6gadīgā apmācībā;
4.3. klases darbs;
4.4. noslēguma eksāmens 6. un 8. klasei II semestrī: tēmu viktorīna un tests.
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