
Solfedžo 6.klasei
Vingrināšanās uzdevumi

Saturs: tonalitātes, intervāli, akordi



Dziedi un spēlē 
gammas

1. Nosaki dotajam piemēram tonalitāti un 
gammas veidu.

2. Dziedi un spēlē harmonisko Si mažoru

3. Dziedi un spēlē harmonisko sib minoru



Kurām 
tonalitātēm 
pieder šīs 
atslēgas 
zīmes?
Mācies 
dziedāt 
gammas!



Saceri melodiju pats!

• Saceri melodiju harmoniskajā Sib mažorā.

Nosacījumi:

• Ietver pl2 un pm7 ar atrisinājumiem melodiskā veidā.

• Saceri perioda formā ar 8 taktīm.

• Taktsmēru izvēlēties pats.



Raksti un dziedi intervālus

1. Raksti un dziedi abas pm5 fa# minorā. Atrisini.

2. Raksti un dziedi divus zināmos raksturīgos intervālus uz VI (b) pakāpes harmoniskajā La
mažorā. Atrisini.

3. Raksti un dziedi divus raksturīgos intervālus uz IV pakāpes do# minorā. Atrisini.



Atgādne par intervāliem

Pak. Tritoni –pl4, pm5 l2, m7, pl2, pm7 Noturīgie intervāli
(atrisinājumi)

VI pl4 pl2 (h)

V m7 (d) t4
l6/m6

IV pl4 l2 (d)

III m3, m6/ l3,  l6

II pm5

I l3/m3
t5

VII pm5 pm7 (h)



Izdziedi 
gammu un 
nosaki 
intervālus-
pakāpi, 
apzīmējumus.





Saceri intervālu 
secību pats! Saceri intervālu secību La mažorā vai 

fa minorā ar 8 intervāliem.

Ietver pm5/II un kādu citu no 
raksturīgajiem intervāliem.

Nospēlē!



Spēlē un dziedi 
akordus

1. Nosaki dotajam piemēram tonalitāti, pakāpes un akordus.

2. Spēlē un dziedi pmVII53, pmII53 Mi mažorā. Atrisini.

3. Spēlē un dziedi D7 un D65 fa minorā. Atrisini (T un VI). 



Atgādne par akordiem

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



Nosaki akordus, 
kuri pierakstīti
melodiskā veidā.

Izdziedi piemēru.



Nosaki pierakstītos
intervālus un akordus
(pakāpe, apzīmējumi).



Dziedi akordu secības ar pm53 un pmVII7(Fa 
un si)
T53 S64 pm53 T53 (n) pm53 T63 (n)

I I VII I II III

t63 s53 D2 t63 pmVII7 t53 

III IV IV III VII I



Saceri akordu secību pats!

• Izveido akordu secību ar 8 akordiem Mi mažorā vai do# minorā

• Ietver pmII53 (vai pmVII53) un pmVII7

T T



Secību 
noteikšana 
pēc dzirdes

Akordu secība Mi mažorā un si minorā

• T53  S64  pmVII7 T53  pmII53 T63 (n.) D43 T53 

• t64  s63 s53  D2 VI64  pmVII7  D65 t53 

Intervālu secība Lab mažorā un sol minorā

• l3  t5   m6  pm5 m3 m3 pm7 t5

I’    V    III     II       III   II       VII    I

• m3 t4 pm5 m3 pm5 l3   l2   l6

I      I VII     I      II      III   IV   III


