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Interešu izglītības programma 

 

“Bērnu vokālā studija” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     APSTIPRINĀTS  

Vaiņodes Mūzikas skolas direktore: 

________________________________ 

(M. Ulberte)  

 

 

3.- 4. gadi 2 x nedēļā 

5.- 6. gadi 2 x nedēļā 
Sākumskolas grupa 1 x nedēļā 
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1. Programmas aktualitāte 

            Muzikālā apmācība Vaiņodes novadā ir iespējama tikai no 7 gadu vecuma. 

Lai izpildītu vecāku vēlēšanos - dot saviem bērniem iespēju attīstīt muzikās spējas un 

piedalīties novada kultūras dzīvē, ir nepieciešama pirmskolas vecuma bērnu muzikālā 

izglītošana un radošo un muzikālo spēju attīstīšana. 

Programma piedāvā bērniem attīstīt savas spējas un iespēju sagatavoties iestājai 

profesionālā apmācībā – mūzikas skolā. 

 

2. Programmas mērķis: 

 

Sekmēt bērnu vokālās studijas dalībnieka veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, 

atbildīgu un radošu personību, kā arī rosināt mīlestību pret mūsu tautas kultūras 

bagātību. 

 

 

3. Programmas uzdevumi: 

 

3.1. Attīstīt un pilnveidot dziedātāja balss aparātu  (atbrīvošanās, elpošanas,  

koordinācijas un iedziedāšanās vingrinājumu komplekss); 

3.2.Izkopt muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu; 

3.3. Panākt tīru dziedāšanu unisonā, veidot daudzbalsīgu skanējumu; 

3.4. Attīstīt dzīvu iztēli, mīmiku, skatuvisko artistiskumu; 

3.5. Sniegt kolektīvās un individuālās muzicēšanas pieredzes apguvi un veicināt 

jaunrades spējas mūzikā; 

3.6. Radīt priekšstatu un attīstīt orientēšanos mūzikas žanros, stilos un komponistu 

daiļradē; 

3.7.Pulciņa vadītājas un dalībnieku savstarpējā saskarsmes gaitā radīt interesi par 

mūziku, veidot māksliniecisko gaumi . 

 

4. Pulciņa nodarbību saturs: 

 

4.1. Latviešu un dažādu tautu tautasdziesmas; 

4.2. Latviešu un aizrobežu komponistu oriģināldziesmas; 

4.3. Dziesmu cikli par gadalaikiem; 

4.4. Kristīgo dziesmu cikli; 

4.5 .Muzikālās spēles un rotaļas; 

4.6. Muzikālu ciklu, pasaciņu un izrāžu iestudēšana. 

 

 

5. Programmas pamatojums un apraksts: 

 

        Lielu nozīmi bērnu un jauniešu personības attīstībā dod vizuālā māksla, mūzika, 

dejošana, sports, ritmoplastika, aktieru māksla.  Mākslas pozitīvā ietekme uz bērnu, tā 

individualitātes veidošanās un garīgās attīstības procesā ir zinātniski pierādīta. 

        Vairāku Eiropas valstu sākumskolas izglītības posmā kā prioritārie priekšmeti blakus 

dzimtajai valodai un matemātikai tiek minētas vizuālā māksla un mūzika. 

        Māksla palīdz veidot jaunā cilvēka vērtību izpratnes sistēmu, tādēļ ir svarīgi 

nodrošināt mūzikas apguvi, padziļināt prasmes, veicināt iesaistīšanos mūzikas skolās, 
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koru pulciņos, ansambļos. Mūzika lielā mērā stimulē personības iekšējās brīvības 

veidošanos. 

        Bērni un jaunieši daudz sava brīvā laika pavada ārpus mājas, klīstot pa ielām, 

datorsaloniem, spēļu zālēm, iesaistoties nelabvēlīgas kompānijās u.c. Tas uz viņiem 

atstāj negatīvu ietekmi. 

        Lai bērni varētu lietderīgāk izmantot savu brīvo laiku, piedāvāju Vaiņodes 

Muzikas skolā strādāt ar bērnu vokālās mākslas studiju, kur dziedātāji var pilnveidot un 

attīstīt savu balsi, izkopt muzikālo dzirdi, atmiņu, stāju, koordināciju, skatuvisko 

artiskumu,  apgūt jaunu un interesantu repertuāru, kā arī piedalīties dažādos koncertos, 

konkursos, festivālos, muzikālās izrādēs. 

          Vaiņodes Mūzikas skolas bērnu vokālās studijas darbošanās ir zināms garants tam, 

ka dziedāšanas tradīcijas tiek un tiks koptas arī turpmāk, ka šie bērni un jaunieši spēs 

turpināt Latvijas augsto dziedāšanas kultūru. 

 

 
 

6. Programmas “Bērnu vokālās studija” īstenošanas nosacījumi: 

  

 

6.1. Mērķauditorija – ikviens dalībnieks, kurš vēlas attīstīt un piln- 

                 veidot sevi dziedāšanas mākslā; 

 

6.2. Dalībnieki: 

 bērni vecumā no 3 līdz 10 gadiem; 

   

6.3. Darba formas: 

 grupu nodarbības, individuālais darbs; pasākumi, koncerti, muzikālās 

 izrādes, konkursi; 

 

          6.4. Īstenošanas laiks – 01. 09. 2019. – 31. 05. 2020.;  

 

             6.5. Īstenošanas vieta – Vaiņodes Mūzikas skola  

                                                  (Vaiņode, Tirgoņu iela 21) 

 

            6.6. Programmas vadītāja – Gunita Riežniece. 

  Dzīvo: Raiņa ielā 62 – 16, Vaiņode 

  Personas kods: 170380 – 10804 

  Tālrunis: 26046101 

 

 

7. Programmas plānotie rezultāti: 

 

     7.1. Bērnu vokālās studijas dalībnieki  pārzinās savas balss aparātu; 

     7.2. būs apguvuši vokālās dziedāšanas pamatus; 

     7.3. attīstīs spēju dziedāt solo, ansamblī; 

     7.4. būs apguvuši jaunu un plašu repertuāru; 

     7.5. spēs pārstāvēt Vaiņodes Mūzikas skolu koncertos, konkursos, festivālos atbilstoši  

savām spējām augstā mākslinieciskā līmenī. 
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8. Programmas saturs:  

 

Nr.   Programmas saturs  IX  X XI XII  I II III IV V VI 
 1.    Pulciņa veidošana +          
 2. Dalībnieku iepazīstināšana 

ar šā gada galvenajiem 

uzdevumiem un nodarbību 

norisi 

+    +      

  3. Iekšējās kārtības noteikumi 

nodarbībās, koncertos,  

ekskursijās 

+    +      

  4. Pulciņa dalībnieku iesnie- 

gumu noformēšana un ats- 

kaišu žurnālu iekārtošana 

+         + 

  5. Atbrīvošanās vingrinājumi + + + + + + + + + + 
  6. Elpošanas vingrinājumi + + + + + + + + + + 
 7. Koordinācijas 

vingrinājumi 
+ + + + + + + + + + 

 8. Latviešu tautasdziesmas + + + + + + + + + + 
  9. Aizrobežu tautasdziesmas     + + +    
10. Latviešu komponistu 

oriģināldziesmas 
+ + + + + + + + + + 

11. Aizrobežu komponistu 

oriģināldziesmas 
  + + + + +    

12. Dziesmu cikli par  

gadalaikiem 
+ + + + + + + + + + 

13. Kristīgo dziesmu cikls   + +   + + +  
14. Muzikālās izrādes + + + + + + + + + + 
15. Svētku repertuārs   + +  +  + + + 
16. Piedalīšanās koncertos, 

konkursos, festivālos 
 + + +  + + + + + 

           

9.Programmas īstenošanas darba plāns 

 
Grupas Nodarbības  Koncerti  

3.- 4. g. 2 x nedēļā  

1x divos mēnešos 5.- 6. g. 2 x nedēļā 
Sākumskolas grupa 1 x nedēļā 
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10. Programmas īstenošanai nepieciešmie resursi: 

 

     10.1. Pedagoga darba samaksas nodrošinājums; 

     10.2. Nodarbību telpa ar atbilstošu inventāru (nošu skapis, krēsli, soli, klavieres, ritma 

instrumenti); 

     10.3. Nošu materiālu kopēšana; 

     10.4. Finansiālais atbalsts bērnu vokālās studijas vadītājam kvalifikācijas kursu, semināru  

apmeklēšanai; 

     10.5. Finansiālais atbalsts autobusu īrei, lai studija spētu piedalīties koncertos, konkursos, 

festivālos. 

      

 

 

 

 

29.08.2019.                                                                                                             G. Riežniece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


