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Simfoniskais orķestris
un mūzikas instrumenti

Apraksts: skolēni iepazīstas ar simfonisko orķestri, mūzikas 
          instrumentiem un Latvijas koncertzālēm, kā arī vērtē
          dzejas un mūzikas mijiedarbību.

Mācību jomas: kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas

Ieteicamā mērķauditorija: 5. - 9. klase

Izpildes laiks: ~60 minūtes 
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1. uzdevums – Izlasi Imanta Ziedoņa dzejoli, noskaties
              un noklausies fonda Viegli dziesmas Gods 
              Dievam augstībā izpildījumu kopā ar 
              jaukto kori un simfonisko orķestri, un 
              atbildi uz jautājumiem. 

“Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts!

Es neesmu šai dzīvē maldināts,

bet pats es esmu bijis nomaldījies –

jo savas gribas vien man ceļš bij vijies.

Un, ja es tagad stāvu nesabijies

un augu te kā skaisti stādīts stāds –

gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts!

 

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem - labs prāts!

Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā

un tālāk – latviski – jau nākošajā kārtā.

Kad Nīcā garais sauciens skan vai Bārtā,

es pieceļos, man piecelties liek kāds, –

gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts!

 

Man jāpastāv! Kas manas lietas kārtos!

Stāv cietumsargs un erceņģelis vārtos.

Viens nelaiž prom, bet otrs – nelaiž iekšā.

Es vēl te pastrādāšu vārtu priekšā.

 

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs prāts!

Un, kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts.”1

Dziesma pieejama YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=y8B0vi8Lblg
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- Kā mainās dzejas vēstījums, kad tai tiek radīta mūzika? 

- Kādu pievienoto vērtību dzejai sniedz mūzika un mūzika sniedz

  dzejai? 

- Kādi mūzikas instrumenti un mūziķi piedalās šīs dziesmas 

  izpildījumā?

- Sagrupē orķestra instrumentus pa grupām un uzraksti, kādi 

  instrumenti tajās ietilpst (instrumentu grupas: sitamie 

  instrumenti, stīgu instrumenti, metāla pūšamie instrumenti, koka

  pūšamie instrumenti, taustiņinstrumenti). 

- Kādās balsu grupās iedala kori? 

- Video filmēts Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, uzraksti 

  visas Latvijas lielākās koncertzāles. Kurās no tām esi bijis? 

  Uz kuru koncertzāli tu labprāt aizbrauktu un izbaudītu kādu 

  notikumu?

2. uzdevums – Iepazīsti kādu simfoniskā orķestra mūzikas 
                instrumentu tuvāk un izveido prezentāciju par to. 

                Prezentācijā iekļauj mūzikas instrumenta aprakstu,

                vēsturi un citus interesantus faktus. 

                Prezentācijai pievieno YouTube saiti ar sev mīļu 

                populārās mūzikas dziesmu simfoniskā orķestra 

                izpildījumā. Komentē, kā mainījies dziesmas 

                skanējums?

Papildu informācija par orķestri pieejama Nacionālajā enciklopēdijā:

https://enciklopedija.lv/skirklis/5412-simfoniskais-or%C4%B7estris


