
                                                 Secinajumi. 
 
Es secinu ka Mūzika ir ar ausi uztveras un īpaši izveidotu vai nejauši radušos priekšmetu vai 

parādību izraisītas gaisa svārstības. Mūzika tiek viksēta ar nošu raksta palīdzību. 
Mūzikas  instruments ir ar kuru var iegūt ritmiski organizētas augstuma ziņā noteikas vai aptuvenas 
skaņas,kā arī nokteikta aukstuma trokšņus. 
Katra mūzikas instrumentam ir savs tembrs, dinamiskās iespējas un diapazans. Daudzi 
sitaminstrumenti ir ļoti vienkārši, piemērams zemi sitamas tukšas caurules, kas bieži  izgatavotas 

no bambusa.   
 
 
 

Instrumenti 
 
Mūzikas  instruments ir ar kuru var iegūt ritmiski organizētas augstuma ziņā noteikas vai aptuvenas 
skaņas,kā arī nokteikta aukstuma trokšņus. Kuram mūzikas instrumentam ir savs tembrs, 
dinamiskās iespējas un diapazans. Atkarības no instrumentus iedala tautas un profesionālajos 
mūzikas instrumentos. Pēc to īpašībām mūzikas instrumentus iedala idiofonos pašskanoši 
instrumenti, kur skaņa skaņa rodas  instrumenta korpusa vibrācijas rezūtātā, membrafonos sitamie 
instrumenti, aerotofonos pūšamie instrumenti un hordofonos stīgu instrumenti. Jaunākā 
kategorija ir skaņa elektroniskie sintezatori. Daudzi sitaminstrumenti ir ļoti vienkārši, piemērams 
zemi sitamas tukšas caurules, kas bieži  izgatavotas no bambusa. Dažādas garuma un platuma 
nūjas rada dažāda aukstuma skaņas. Citi instrumenti, tos piesitot vai kratot, vienkārši rada 
savdabīgas skaņas bez noteikta aukstuma. 
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Ievads 

 
Mūzika man patīk jo man patīk dzietāt. Man šī tēma intresē. 
Es izvēlējos šo tēmu jo man patīk klausīties dziesmas.  
Mūzikā ir jādzied un jaraksta notis. Es gribētu būt mūzikas skolotāja un mācīt citiem dziedāt un 
rakstīt notis un diktēt ritmu. 
Es gribu būt slavenība lai visi mani pazīst. Mūzika ir mana nodarbe. Es dziedu visu laiku un domās 
dungoju.  
 

Mūzika 
 

Mūzika ir ar ausi uztveras, īpaši izveidotu vai nejauši radušospriekšmetu vai parādību izraisītas 
gaisa svāstības, kas ar asocīāciju, anoloģiju un sinestēziju palīdzību iedarbojas uz cilvēka 
psihaloģiska stāvokli kā intelektuāli vai emociāli simulējošs, teropētisks vai sakrāls līdzeklis. Mūzika 
esot intregālu cilvēka kā biosociālas būtnes, nav universāla. Mūzika var būt viena no mākslas 
formām. Tās pamatelementi unizteiksmes līdzeļiskaņkārtas, ritms, metrs, temps, dinamika, 
tembrs, melodijarharmonika, instrumentācija.     

 
 

Mūzika tiek viksēta ar nošu raksta palīdzību.Tas var būt difernēta pret dažādiem principiem.Parasti 
mūzika stāv no aukstām un zemākām skaņām.Mūzika ir dvēseles dziesmas,kas spēj uzbrukt tik 
daudzas dažādu emociju.Tāspēj izstarot prieku,bēdas spēj aizdzīt nogurumu,vai arī tieši otrādi-
paraut aiz emociju aukliņu un likt raudāt. Mūzika ir tik dažādas,kas grūti pat noticēt,ka tas rodas 
tikai ne septiņām notīm.  
 
Neiemāca tev sacerēt, tas nemāca izdziedāt emociju gamu uz jebkuru no instrumentiem. 
Komponists jeb cilvēks, kurš sadzird mūziku savā noskaņa un skanejuma, ir apd;avin;ats ar to jauno 
no bērnības. Šis komonēšanas gars dzimst kopā ar cilvēka piedzimšanas brīdi un tas attīstās līdz ar 
bērna attīstību. Ir lielā atšķirība starp bērnu, kurš, piemēram ,mācās spelet klavieres,bet spēj 
nospēlet tikai un vienīgi iepriekš sacerētu gabalu, unbērna, kurš pesēžas  pie klavierēm un spēlē to, 
ko pats  vēlas.  
  
Pats sacer dziesmiņas, kuras ar katru reizi iegūst savādāku skanējumu. Mūzika ir jāmācas pēc 
iespējas atrāk. Mūzika ir viena no tām lietām, kuras smadzenes attīstas visvairāk. Tieši ši iemesla 
dēļ visiem bērniem vajadzētu klausīties mūziku vairāk. Tādu kura viņus uzjautrina, lai bērni 
smaidītu  
 

Instrumenti 
 
Mūzikas  instruments ir ar kuru var iegūt ritmiski organizētas augstuma ziņā noteikas vai aptuvenas 
skaņas,kā arī nokteikta aukstuma trokšņus. Kuram mūzikas instrumentam ir savs tembrs, 
dinamiskās iespējas un diapazans. Atkarības no instrumentus iedala tautas un profesionālajos 
mūzikas instrumentos. Pēc to īpašībām mūzikas instrumentus iedala idiofonos pašskanoši 
instrumenti, kur skaņa skaņa rodas  instrumenta korpusa vibrācijas rezūtātā, membrafonos sitamie 
instrumenti, aerotofonos pūšamie instrumenti un hordofonos stīgu instrumenti. Jaunākā 
kategorija ir skaņa elektroniskie sintezatori. Daudzi sitaminstrumenti ir ļoti vienkārši, piemērams 
zemi sitamas tukšas caurules, kas bieži  izgatavotas no bambusa. Dažādas garuma un platuma 



nūjas rada dažāda aukstuma skaņas. Citi instrumenti, tos piesitot vai kratot, vienkārši rada 
savdabīgas skaņas bez noteikta aukstuma. 


