
Darba lapa 5.klases audzēknim 

Temats: perioda forma. 

 

Iegaumē! 

Periods ir mūzikas forma. Perioda formā visbiežāk ir sacerētas tautasdziesmu 

melodijas, bērnu dziesmas, kora dziesmas. Retāk šo formu var sastapt solodziesmās ar 

pavadījumu un instrumentālajā mūzikā. 

1. Papildini tekstu!  

Mūzikas teksta mazāko vienību sauc par ___________________________________ 

Ja divi  motīvi apvienojas, tad veidojas ____________________________________ 

Divas frāzes veido _____________________________________________________ 

Periods visbiežāk sastāv no astoņām ______________________________________ 

Periodā ietilps divi  _____________________ un četras _______________________ 

Periodu atzīmē ar burtu  _______________ 

 

2. Izdziedi ar notīm ukraiņu tautasdziesmu un izpildi ritma pavadījumu ar plaukstām!  

 

 

 

 

3. Aplūko nošu rakstu un atbildi uz šādiem jautājumiem: 

Kāda mūzikas forma? _________________________________________ 



No cik teikumiem sastāv? ______________________________________ 

Cik frāzes? _________________   Cik motīvi? _____________________ 

Kuras frāzes ir vienādas? Atzīmē atbilstošo frāžu secību! 

           a, b, c, a 

           a, b, a, c 

           a, a, b, c 

Kuri motīvi ir vienādi? _________________________________________ 

4. Atzīmē nošu rakstā frāzes, teikumus un perioda beigas. 

Iezīmē atbilstošā vietā: 

 ķeksīti  ’ komatiņus un // divas slīpsvītriņas! 

5. Saceri tautasdziesmai ritma pavadījumu ar šādu frāžu secību: a, b, a, c 

 

Iegaumē! 

Ja dziesmai ir vairāki panti ar nemainīgu melodiju perioda formā, tad to sauc par pantu 

jeb strofu formu. Atbilstoši dziesmas pantiem šo formu atzīmē šādi: A A A A A  

 

6.  Aplūko nošu piemēru. Uzraksti, kāda mūzikas forma un kā apzīmē ar burtiem? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Iegaumē!  



Ja periods sastāv no 8 taktīm, tad to sauc par kvadrātiskas uzbūves periodu (2 

teikumi, 4 frāzes, 8 motīvi). Ja periodā ir vairāk vai mazāk taktis, kas veido paplašinātu 

vai sašaurinātu periodu, to dēvē par nekvadrātiskas uzbūves periodu (2 teikumi, 5 

frāzes, 10 motīvi). 

7. Izdziedi divas latviešu tautasdziesmas: Bēdu, manu lielu bēdu, un Mazs bij’ tēva 

novadiņis. 

Aplūko abu tautasdziesmu melodiju pierakstu! 

Kura melodija ir kvadrātiskas uzbūves, kura – nekvadrātiskas uzbūves?  

Kāpēc? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Kurai melodijai ir mainīgs taktsmērs? 

_________________________________________________________________ 

Vai taktsmērs ir regulāri vai neregulāri mainīgs? 

________________________________________________________________ 

 

 



 

 

8. Atkārto nošu apzīmējumus ar burtiem!  

F____ 

C____ 

E____ 

D____ 

B____ 

G____ 

A____ 

 

Mācies spēlēt latviešu tautasdziesmai Bēdu, manu lielu bēdu pavadījumu pēc 

dotajiem burtiem. C7 ir Dominantes septakords (D7 

 


