
Jautājumi mākslā un mūzikā konkursam „Pūčulis” (6.-7kl.) 

1. Nosauc: 

 

Pamatkrāsas –  

 

Papildkrāsas –  

 

Ahromatiskās krāsas –  

 

2. Savieno pretkrāsas! 

 

 

 

 

 

 

3. Aplūko dotās kompozīcijas. Kurā ir izmantotas siltās krāsas, kurā – aukstie/vēsie krāsu toņi? Pieraksti! 

                                                        

                  ………………………………………………………                   ……………………………………………………… 

4. Ko nozīmē lokālā krāsa?  

5. Ko nozīmē stilizācija?  

6. Paskaidro, kas ir lineārā perspektīva?  

7. Kurā pilsētā atrodas stikla fabrikas muzejs?  

8. Kādā stilā celtas Alberta ielas Rīgā?  

9. Kurš no dotiem mākslas veidiem ir divdimensiju, kurš trīsdimensiju? Paskaidro kāpēc! 

   

   

   

  

  

  

 

 

 

 



                                                           

.........dimensiju – ...................................................          .............dimensiju – .................................................... 

10. Apvelc pareizo atbildi! 

Grafika ir: 

 Celtniecības māksla, māksla projektēt un būvēt; 

 Mākslas veids, kas ietver zīmējumus un iespieddarbus; 

 Mākslas virsmas apdares īpatnība. 
 

              Dizaina izstrādājums ir: 

 Suvenīru veikalos pieejama produkcija ar etnogrāfiskiem elementiem; 

 Profesionāla mākslinieka radīts darbs ar estētisko un funkcionālo vērtību; 

 Unikāls, tas vienmēr nopērkams tikai vienā eksemplārā. 
 

             Etnogrāfiskie priekšmeti ir: 

 Zīmes un raksti; 

 Tie, kurus valkā etnogrāfisko ansambļu dalībnieki 

 Darināti līdz 20 gs.sākumam 
 

              Ritms ir: 

 Izteiksmīga kustība, ķermeņa daļas poza; 

 Secīgs elementu atkārtojums laikā vai telpā; 

 Šaura josla starp diviem punktiem. 

 

11. Uzraksti atbilstošo mākslas žanru dotiem attēliem! 

                                

 

 

12. Komponists – “Valšu karalis”? 

   



13. Nosauciet trīs tautas dziesmas, kurās minēti ezers, jūra vai upe! 

14. Kā sauc komponistu, kuram 2016. gadā apritēja 75 gadi?    

                                                                    

15. Kurā gadā notika pirmie Vispārējie Dziesmusvētki? 

16. “Muzikālā banka 2016” vērtīgākā dziesma tās atori, izpildītāji? 

17. Kurš komponists ir latviešu klaviermūzikas mūzikas pamatlicējs, kā arī dziesmas “Gaismas pils” autors? 

18. Kā sauc šo ēku? 

      

19. Kā sauc tautas mūzikas grupu – folkloras kopu festivālu, kurš notiek ik gadu pārmaiņus Latvijā, Lietuvā, 

Igaunijā? 

20. Kādu zīmi lieto, ja melodijas atkārtojumā izmainās nobeigums? (Pauze, fermāt, volta). 

21.  Nosauc  dziesmas „Saule, pērkons, Daugava” autoru! 

22.  Kurš komponists sacerējis mūziku kinofilmām „Emīla nedarbi”, „Sprīdītis”, multfilmām „Zaķīšu pirtiņa” u. c.  

23. Kā sauc modernu akustiko koncertzāli Latgalē, kurā pilsētā tā atrodas?  

24.  Kurā gadā Latvija pirmoreiz piedalījās Eirovizijas starptautiskajā dziesmu konkursā?  

25.  Kur notiek Vispārējie latviešu Dziesmusvētki?  

26.  Kāds starptautiski pazīstams nosaukums ir  grupai „Prāta vētra”? 

 

Lai veicas! 


