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Mācību materiāli attālinātām mācībām no mūzikas              

skolotājas. 

1.posms (1.,2.gr.) 

2.posms (7.gr.) 

3.posms (8.,10.,5.gr.) 

 

Novembris. 

1.posms 

 https://www.youtube.com/watch?v=hS3PDKVIvdc –“ Mana Latvija“. 

1. Dziedāšana                                                                                                                             

E.Tiličejeva “Где же наши глазки?” 

https://www.youtube.com/watch?v=we_0qTbr4Gw  

I.Berga. Ko dara mana mēle? - https://youtu.be/jErdceGfhtM- 

2. Ritma rotaļas, skaņu rīku un mūzikas instrumentu spēle                                                

B.Brice. “Grabulītis”  

Tuk, tuk, grabulītis, 

Tuk, tuk, grabulītis, 

La-la,la-la, la-la-lā, 

La-la,la-la, la-la-lā! 

A.Jaranova. “Погремушечка.“ -   https://youtu.be/SZh2EwUxQIU  

3. Muzikāli ritmiskas kustības, rotaļas un dejas 

Е.Железнова“ Девочки и Мальчики “ -

https://www.youtube.com/watch?v=vQFswj_PEq0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=we_0qTbr4Gw
https://youtu.be/jErdceGfhtM-
https://youtu.be/SZh2EwUxQIU
https://www.youtube.com/watch?v=vQFswj_PEq0
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Novembris. 

2.posms 

Karlis Baumaņis Latvijas valsts himna "Dievs, svētī Latviju! " 

https://www.youtube.com/watch?v=r6k0Sj_Lpeg 

 

1. Dziedāšana 

S.Ozoliņa"Sveicienu dziesmiņa" 

Vienai mazai rociņai labudien! 

Otrai mazai rociņai labudien! 

Tā-tā-tā,labudien! 

Tā-tā-tā,labudien! 

 

I.Berga. Ko dara mana mēle? - https://youtu.be/jErdceGfhtM- 

A.Ansons. "Te ir mūsu mājas,Latvija! " 

https://www.facebook.com/274551746030979/posts/1436157759870366/?sfnsn=mo                                   

 

2. Ritma rotaļas, skaņu rīku un mūzikas instrumentu spēle 

Zvana spēle - https://www.youtube.com/watch?v=kZ6XooXB5ps 

 

3. Muzikāli ritmiskas kustības, rotaļas un dejas 

A.Ansons. "Rudenim – labrīt! " 

https://www.youtube.com/watch?v=hXrfQUJDNTA&list=RDAovYR9Ra2Og&index=

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6k0Sj_Lpeg
https://youtu.be/jErdceGfhtM-
https://www.facebook.com/274551746030979/posts/1436157759870366/?sfnsn=mo
https://www.youtube.com/watch?v=kZ6XooXB5ps
https://www.youtube.com/watch?v=hXrfQUJDNTA&list=RDAovYR9Ra2Og&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=hXrfQUJDNTA&list=RDAovYR9Ra2Og&index=10
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Novembris. 

3.posms Karlis Baumaņis Latvijas valsts himna "Dievs, svētī Latviju! " 

https://www.youtube.com/watch?v=r6k0Sj_Lpeg 

1. Dziedāšana 

I.Berga  " Zirneklitis"  - https://youtu.be/0s-INTyc878  

           " Latvija -mana Dzimtene"  - 

https://www.youtube.com/watch?v=MGOjNABJEKQ 

 

KUR? 

Kur koki aug visstaltākie? 

Kur mākoņi visbaltākie? 

Kur putni dzied visskaļāk? 

Kur zāle zeļ viszaļāk? 

Dzimtenē. 

Kur avoti visdzidrākie? 

Kur kovārņi visgudrākie? 

Kur kaķi ņaud vismīļāk? 

Kur zivis peld visdziļāk? 

Dzimtenē. 

Kur velli lec visellīgāk? 

Kur mellenes vismellīgāk? 

Kur pļavas zied viskošāk? 

Kur pasaulē vis drošāk? 

Dzimtenē. 

Savā tautā. 

/dzejoļa autors Pēteris Brūvers/ 

A. Ančevskis. Skaista Ir Mana Latvija. - https://youtu.be/DnxI_BWSkNs 

2. Ritma rotaļas, skaņu rīku un mūzikas instrumentu spēle   

Rīga dimd, Rīga dimd! 

Ka sto Rīgu dimdināj? 

Aijaijā tallallā, 

kas to Rīgu dimdināj? 

 

Tai meitai pūru kala, 

kam trejādi bāleliņ', 

Aijaijā tallallā, 

kam trejādi bāleliņ'. 

 

Tēva brālis pūru kala, 

mātes brālis atslēdziņ', 

Aijaijā tallallā, 

mātes brālis atslēdziņ'. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6k0Sj_Lpeg
https://youtu.be/0s-INTyc878
https://youtu.be/DnxI_BWSkNs
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=smJOsYXr4tU 

Muzikāli ritmiskas kustības, rotaļas un dejas 

Lat.tautas mūz.  " Kur tu teci gailīti mans " 

https://www.youtube.com/watch?v=QpWC9dUSNT4  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=smJOsYXr4tU
https://www.youtube.com/watch?v=QpWC9dUSNT4

