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PRISIMINK IR PAKARTOK II

1. Kokios tonacijos vadinamos lygiagrečiosiomis?
2. Kaip rasti minorinę gamą, lygiagrečią mažorinei?
3. Kokių rūšių gali būti minoras?
4. Kokia natūraliosios minorinės gamos sandara? (Gali remtis 5-os užduoties 
pavyzdžiu.) 

5. Įvardyk užrašytas garsų sekas ir akordus. 

a-moll natūralioji

             I          II         III        IV         V         VI       VII        I              II           I          IV        III        VI         V        VII       I

         VII        II I   t          s         d            t5

6. Perrašyk 5-os užduoties pavyzdį e-moll tonacija. Įvardyk garsų sekas ir 
akordus.
e-moll

________________________________________   ______________________________________

________________________________________   ______________________________________

_________________   ______________  ________

_________________   ______________  ________
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7. Įsiklausyk į mokytojo skambinamus akordus ir juos įvardyk (T5 ar t5).

T5

8. Atlikite ritmo kanoną dviese arba grupėmis (romėniškas skaitmuo II rodo, 
kada įstoti antram balsui).
                                            

9. Solfedžiuokite dvibalsį susiskirstę į dvi grupes.

 Andante Lietuvių l. d.  

 

10. Remdamasis pavyzdžiu rask minorines gamas, lygiagrečias nurodytoms 
mažorinėms gamoms. Šias minorines gamas įvardyk ir užrašyk jų tonikų 
akordus.

           C-dur              a-moll                G-dur                                                F-dur

                  m3i                     t5

             D-dur                                                   B-dur

11. Intonuok laipsnių sekas. Įsižiūrėk į jas: čia užrašyti minorinės gamos te-
trachordai. Pamėgink nurodyti, kur yra natūraliosios minorinės gamos te-
trachordas, kur – harmoninės, o kur – melodinės. 
e-moll

V      V      VII+      I                    I2      VII      VI      V                    V      VI+      VII+      I

II
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KVARTA

Kvarta – intervalas, apimantis keturis gamos laipsnius. Kvartos būna gryno-
sios (žymėsime gr4).

Grynoji kvarta           gr4 = 2½ t 

Grynosios kvartos skamba ryškiai, iškilmingai, todėl plačiai naudojamos him-
nuose.

 Andante Lietuvių l. d. 

Grynosios kvartos intervalą (gr4) galima sudaryti nuo kiekvieno mažorinės 
gamos laipsnio, išskyrus IV-ą (laužtiniai skliaustai pavyzdyje rodo, kad nuo šio 
laipsnio intervalo nėra). Taigi iš viso galima sudaryti 6 tokius intervalus.

              T5      I gr4         II gr4                    III gr4                       IV –                 V gr4                VI gr4               VII gr4

1. Parašyk harmonines kvartas ir intonuok jų viršūnes grodamas pagrindus. 
Klasėje intonuokite grupėmis ar dviese.

2. Remdamasis pavyzdžiu užrašyk aukštyn ir žemyn nukreiptas melodines 
kvartas ir jas intonuok.

G-dur

3. Pažymėk kvartas (po laipsniais, kur reikia, parašyk gr4) ir intonuok šią laips-
nių seką. Pasviras brūkšnelis rodo, ar garsas kyla, ar leidžiasi.
G-dur

I        /        IV        V        III        \         VII        I        II        /        V        \        V        /        I
         gr4

T5

T5

4                                                       4                                                                            4

13

4. Solfedžiuokite dvibalsį grupėmis arba dviese.

 Moderato Lietuvių l. d.

5. Kurią ritmo grupę atliko mokytojas?

a)                                    b)                                    c)

6. Suskirstyk taktais, pabrauk kvartas ir solfedžiuok iš anksto nepasirengęs.

 Allegro Lietuvių l. d.  

 

7. Remdamasis nurodymais užrašyk melodinius intervalus, juos įvardyk (gr, d 
ar m) ir intonuok.

                  T5       4i                  3h                  4h                  2i                  3i                 2h

8. Ritmuokite dviese arba grupėmis.

9. Įsiklausyk į mokytojo skambinamus intervalus ir juos įvardyk. 
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10. Parašyk diktantą.

11. Paklausyk austrų kompozitoriaus V. A. Mocarto serenados3 „Mažoji nakties 
muzika“ ir užpildyk lentelę.

Dermė (dur ar moll) Tempas Metras Atlikėjai

12. Pratimus pirma išnagrinėk ir tik tada solfedžiuok. 

5 Allegro Lietuvių l. d.

6 Moderato Lietuvių l. d.

           R. O.

Grynosios kvartos intervalą (gr4) galima sudaryti nuo kiekvieno minorinės 
gamos laipsnio, išskyrus VI-ą. Taigi iš viso galima sudaryti 6 tokius intervalus.

                t5            I  gr4                           II  gr4                  III  gr4        IV  gr4          V  gr4                VI  –       VII  gr4

13. Parašyk melodines kvartas ir jas intonuok.

                 t5               I                               II                         III                  IV                    V                   VI  –              VII

3 Nedidelė pjesė, skirta ansambliui, grojančiam lauke.
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14. Užrašyk nuo nurodytų laipsnių harmonines kvartas ir intonuok jų viršūnes 
grodamas pagrindus. Klasėje intonuokite grupėmis ar dviese.

                 t5                 I                           II                          III                  IV                   V                    VI  –              VII

15. Intonuok laipsnių seką.

e-moll 

I        III        V        \        I        II        III        V        \        V        VII+        I

16. Įvardyk intervalus, nurodyk jų kryptį (h ar i) ir surašyk laipsnius, nuo kurių 
jie sudaryti. Tada šiuos intervalus intonuok.

                 t5                     d2h

17. Kurią frazę skambino mokytojas? 

a)                                               b)                                                c)

                      

AR ŽINAI IR GEBI?

1. Kas yra kvarta?
2. Kokios būna kvartos? 
3. Kiek tonų sudaro kvartą?
4. Kiek ir nuo kurių mažorinės gamos laipsnių galima sudaryti kvartų? 
5. Kiek ir nuo kurių minorinės gamos laipsnių galima sudaryti kvartų? 

I
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OKTAVA

Oktava – intervalas, apimantis aštuonis gamos laipsnius. Oktavos būna gry-
nosios (žymėsime gr8).

Grynoji oktava gr8 = 6 t  

 Andante Lietuvių l. d.

Grynąsias oktavas (gr8) galima sudaryti nuo visų mažorinės ir minorinės gamų 
laipsnių. 

1. Paklausyk, kaip skamba harmoninės oktavos. 

 Marcia4

Ar atpažįsti šį kūrinį? Parašyk jo pavadinimą ir kompozitoriaus pavardę. 

_______________________________________________________________________________

2. Apibūdink savais žodžiais, kaip skamba melodinės oktavos ir kaip harmo-
ninės. 

3. Kurią ritmo grupę atliko mokytojas?

a)       b)       c)      

4. Ritmuokite dviese arba grupėmis. Prisimink: pusinę pauzę nusakome skie-
menimis „sa-a“, juos tariame mintyse.

4 Maršo tempu.

8
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5. Įvardyk intervalus. Intonuok juos su draugu ir įsidėmėk, kaip jie skamba.

  
             

T5

AR ŽINAI IR GEBI?

1. Kas yra oktava?
2. Kokios būna oktavos?
3. Kiek tonų sudaro oktavą?
4. Kiek ir nuo kurių mažorinės gamos laipsnių galima sudaryti oktavų?

5. Čia pateikti oktavų pagrindai. Prirašyk viršūnes.

6. Čia pateiktos oktavų viršūnės. Prirašyk pagrindus.


