LATVIJAS SKOLAS SOMAS PROGRAMMAS IETVAROS ORGANIZĒTĀS
ATTĀLINĀTĀS KONCERTLEKCIJAS ZAĻENIEKU KAV 1.-9.KL. 2021.GADA MARTĀ
Mikus Abaroniņš, Arta Abaroniņa
«Sprādziens mūzikā » un
«Latvijas kino mūzikas vēsture»

KOCERTLEKCIJU MĒRĶIS –IEKĻAUT VISĀ
MĀCĪBU PROCESĀ LEKCIJĀS ESOŠĀS
TĒMAS.
• Sasniedzamais rezultāts:
• Kultūrdeva skolēniem ,skolotājiem un vecākiem valsts ārkārtas situācijas laikā
• Ģimeniska uzdevumu risināšana un atbilžu meklēšana, kopīga laika
pavadīšana
• Iegūtas jaunas zināšanas mūzikas vēsturē-mūzikas stundās(krustvārdu
mīklas,jautājumi)
• Deju soļu atdarināšana sporta stundās(skolēnu video ar prieku izkustēties)
• Iegūtas zināšanas par kino un mūziku vēstures un sociālo zinību stundās
• Atbalsts mūsu māksliniekiem ārkārtas situācijas laikā(mūsu biļetes)
• Skolēnu diskusija par redzēto un dzirdēto tiešsaistes klases stundās

SKOLĒNI DIVU NEDĒĻU LAIKĀ KOPĀ AR SAVIEM KLASESBIEDRIEM UN SAVĀM
ĢIMENĒM MĀJĀS NOSKATĪJĀS KONCERTLEKCIJAS, SAVKĀRT VISI SKOLĀTAJI
IEKĻĀVA SAVĀ MĀCĪBU STUNDU DARBĀ AR LEKCIJĀM SASAISTOŠAS UN
ATBILSTOŠAS TĒMAS.

• Atbildēja uz āķīgiem jautājumiem
• Risināja krustvārdu mīklas
• Dziedāja līdzi
• Uzfilmēja individuālus deju video
sporta stundai
• uzzināja interesantus mūzikas un
kino vēstures faktus, darba lapas
saņēma mūzikas skootāja un klases
audzinātāja

SKOLĒNU UN VECĀKU ATSAUKSMES !

• 1. Patika dzirdētās dziesmasmodernas un mūsdienīgas. Daudzas
bija nedzirdētas, bet iepatikās un
klausās tagad ikdienā.
• 2. Uzzināja, kas ir Roka karalis.
• 3. Uzzināja daudz jaunus dziesmu
izpildītājus, kurus līdz šim nezināja.
• 4. Kino koncertlekcijā patika , ka ir
zināmu filmu soundtrack izpildījums
spēlējot čellu.

• Patika klausīties kā dzied, jo skaistas balsis.
• Patika viss, jo bija interesanti uzzināt dažādus
faktus par mūziku.
• Nebija garlaicīgi!
• Varēja uzzināt kādas senāk bija populāras
dziesmas.
• Patika, ka interesanti un vienkārši saprotami
stāstīja.
• Patika koncertlekcijas noformējums.
• Prātā visvairāk palikusi The Beatles dziesma
"Yellow Submarine".
• Skanēja manas mīļākās grupas BTS dziesma.
•

• Varēja pamācīties dejot rokenrolu
• Mikum ir ļoti skaista balss
• Uzzināju, kas ir tapieris
• Pārbaudīju cik daudz pazīstu
Latviešu populāru dziesmu
nosaukumus –atpazīstu melodijas
• Patika dziedāt līdzi
• Bija labs «relax» pēc mācībām
• Ieslēdzu koncertlekcijas video
mammai 8.martā-viņai loti patika

PALDIES MIKUM UN ARTAI ABORONIŅIEM UN UN VIŅA KOMANDAI !
NOTEIKTI IESAKĀM PIETEIKTIES UN NOSKATĪTIES ŠĪS LEKCIJAS ARĪ CITĀM
SKOLĀM, JO TĀS IR IZGLĪTOJOŠAS UN MŪSU JAUNATNEI
SAISTOŠAS,INTERESANTAS!

