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Vienādojumu mūzika 

Pitagors izveidoja savu gudrības skolu, 

balstoties uz diviem priekšmetiem – mūziku un 

matemātiku.  



Vienādojumu mūzika 

Projekta mērķi:  
Veicināt skolēnu intereses par matemātiku. 

Padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”.  

Uzlabot angļu valodas zināšanas un  komunikācijas 

tehnoloģiju pielietošanas prasmes. 

Palielināt skolēnu interesi par tautasdziesmām un 

mūziku. 

 Izveidot elektronisko grāmatu ar vienādojumiem un 

to risinājumiem, un video albumu ar tautas 

dziesmām.  

 



       Ko mēs iemācījāmies? 
 

 Neirastā un veiksmīgā veidā sasaistīt mūziku ar 

matemātiku. 

 Mērķtiecīgi un pārdomāti strādāt ar TwinSpace 

platformu.  

 Plānot un īstenot dažādas aktivitātes, kas veicina 

sadarbību starp projektā iesaistītajām skolām. 

 Izveidot metodisko materiālu. 
 

 

 

Vienādojumu mūzika 



Vienādojumu mūzika 

  Piedāvātās aktivitātes: 

  Izveidot projekta logo un ziņojumu dēlis  ar darba 

plānu; 

 Izveidot ierakstu   sākumlapā un lappuses;  

 Izveidot Voki prezentāciju par projekta 

dalībniekiem, videofilmas un prezentācijas par 

skolu un dzimto pilsētu; 

 

Kā to iemācījāmies? 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=15274000&chsm=a12f49a6d6da7251b8c079e2737f3746


Vienādojumu mūzika 

Piedāvātās aktivitātes: 

 
 Izveidot videofilmas prezentācijas par tautas 

tradīcijām, dziesmām un tautas tērpiem. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Grzyw4We45s


Vienādojumu mūzika 

Piedāvātās aktivitātes: 

  Projekta dalībniekiem tika piedāvāta 

balsošana: 

-katras komandas labākais logo  

-visa projekta labākais logo 

-labākā tautasdziesmas izpilde 



Vienādojumu mūzika 

Piedāvātās aktivitātes: 

  Izveidot prezentācijas ar uzdevumiem un to 

risinājumiem. 

 Izveidot projekta virtuālo tāfeli. 

 Izveidot video – atgriezeniskā saite. 



Vienādojumu mūzika 

Piedāvātās aktivitātes: 

  Skolēni  sastādīja interesantus vienādojumus. 

Vienādojuma saknēm  obligāti jābūt naturāliem 

skaitļiem no 1 līdz 7. Katram skaitlim tiek piešķirts 

nots nosaukums: do – 1, re – 2, mi – 3, fa – 4, sol 

– 5, la – 6, si – 7. 

 Uzdevumus piedāvāja risināt partnervalstu 

skolēniem, kā arī risināja viņu izveidotos 

uzdevumus.  

log𝒙 𝟖𝟏 = 𝟒 

5.uzdevums Atrisināt vienādojumu 

Atbilde: 3 



Vienādojumu mūzika 

Piedāvātās aktivitātes: 

 
 Katra komanda sūtīja partneriem šifrētas 

(notis pārveidotas skaitļos) savas valsts 

tautasdziesmu melodijas.  



Vienādojumu mūzika 

Piedāvātās aktivitātes: 

  Skolēni veidoja muzikālo video ar savas 

melodijas atskaņošanu un partneru 

uzminēto melodiju. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VOQ-ywHxyGw


  Twinspace iekšējais pasts, dienasgrāmatas,  

    ieraksti sākumlapā, forumi, matemātiskā 

viktorīna.  

  E-pasts, WhatsApp ziņas, telefoniski.  

  Dalībskolas dalījās ar video un prezentācijām 

par skolām, savu pilsētu, valsti.  

 

 

 

Vienādojumu mūzika 

Sadarbība un komunikācija  

ar partneriem: 

 



  Skolēni izveidoja interaktīvas spēles, 

kuras piedāvāja spēlēt partnervalstu 

skolēniem. 

  Novadītas trīs tiešsaistes tikšanās – 

vebināri. 

 

 

 
Vienādojumu mūzika 

Sadarbība un komunikācija  

ar partneriem: 

 



Vienādojumu mūzika 

Tika organizēta tikšanās ar projekta dalībniekiem 

Lietuvā, kur notika matemātiskā viktorīna starp 

Latvijas un Lietuvas komandu dalībniekiem. 

 

 

 

Sadarbība un komunikācija ar 

partneriem: 

 

http://youtube.com/watch?time_continue=3&v=oIgjNSfoZKg


Strādājot pie projekta, tika izmantotas šādas 

tehnoloģijas: 

           Voki 

                                                         PowerPoint  

           Teksta redaktors (Word) 

                                                          AVS video Editor     

           Corel PHOTO-PAINT 

                                                 Adobephotoshopecs6 

           Yutobe.com 

                                                 Paint 

           FlippingBook Publisher 

                                                 Google Forms 

           Padlet.com 

LearningApps.org  

 

 

 

  

https://learningapps.org/watch?v=poorxgnmj19


Kāpēc šis projekts bija vērtīgs? 

 
 Veicināta skolēnu interese par matemātiku, 

tautasdziesmām un mūziku, 

 attīstīta matemātiskā domāšana un risināšanas 

prasmes, 

 padziļinātas zināšanas par tēmu “Vienādojumi”, 

 

 

Vienādojumu mūzika 



Vienādojumu mūzika 

 izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem 

un to risinājumiem, 

 izveidots  video albums ar tautas dziesmām.  
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Bēdu manu lielo bēdu  

Vienādojumu mūzika 

1. Bēdu manu lielu bēdu, 

   Es par bēdu nebēdāj'.  

Piedziedājums:  

Ramtai, 

ramtai, radiridirīdi,  

Ramtai rīdi rallala. 

 2. Liku bēdu zem akmeņa,  

   Pāri gāju dziedādam. 



Vienādojumu mūzika 

Mūzika ir matemātiska. 

Matemātika ir muzikāla. 
Dina Kirnarska 

Mākslas zinātņu doktors  


