
Solfedžo 6.klasei
Vingrināšanās uzdevumi gammu, raksturīgo intervālu un 

akordu apguves treniņam



Gammas

1. Nosaki tonalitāti un gammu veidus.

2. Raksti un dziedi harmonisko Si mažoru.
3. Raksti un dziedi harmonisko sib minoru.



Raksturīgie intervāli

Raksti un dziedi (abas) 
pm5 fa# minorā.

Raksti un dziedi divus 
raksturīgos intervālus 

uz VI pakāpes 
harmoniskajā La 

mažorā.

Raksti un dziedi divus 
raksturīgos intervālus 

uz IV pakāpes Mib 
mažorā.



Dziedi un nosaki
intervālus

melodiskā veidā



Dziedi 
raksturīgos 
intervālus 
un atrisini

Sol maž. abas pm5 un pl4

sol min. abas pm5 un pl4

La maž. pl2 un pl4/VI

la min. pl2 un pl4/VI

Si mažorā l2/IV un pl4/IV

si minorā m7/V un pl4/VI



Akordi

1. Nosaki akordu apzīmējumus un pakāpes.

2. Raksti un dziedi abus pm53 ar atrisinājumu Mi mažorā.
3. Raksti un dziedi D7 un D65 fa minorā un atrisini (T53 un VI53 apv.).



Dziedi un 
nosaki 
akordus 
melodiskā 
veidā.



Akordu tabula
Pakāpes T53  S53  VI53 D53 D7 pm53, pmVII7

VI S63    VI53

V T64 D53    D7
IV S53 D2
III T63             VI64
II D64   D43 pm53
I T53   S64     VI63

VII D63  D65 pm53   pmVII7



Mājas 
darbs

Dziedi akordu secību Re maž.un si min.:

T53  S64  pmVII7 T53  pmII53 T63 (nep.) S53 T64 D7 T53 (nep.)

t53  s64  pmVII7  t53  pmII53  t63 (nep.) s53  t64 D7 t53 (nep.)

Dziedi intervālu secību Si bemol maž.un sol min.:

l3 t4 pm5 l3 pm5 m3 pm7 t5

I    I    VII    I   II        III   VII    I

m3 t4 pm5 m3 pm5 l3 pm7 t5

I     I    VII     I      II      III   VII    I



Mājas darbs

• Izveidot AS ar 8 akordiem Mi maž. vai 
do# min. iekļaujot pm53/II T63 (n)/III

• Secība jāraksta ar notīm, pakāpēm un 
apzīmējumiem.

T T



Mājas darbs

Izveido IS La bemol maž. vai fa min. ar 8 
intervāliem, ietverot pm5/II un kādu citu 
no raksturīgajiem intervāliem un atrisini.
Secība jāraksta ar notīm, pakāpēm un 
apzīmējumiem.


