Nodarbības “Bungu bunkurs” izvērtējums no skolēniem.
Man patika…..

Es to nezināju, bet tagad zinu…

Kurš fragments likās visinteresantākais?

Es nezināju, ka skaņdarbiem izmanto baznīcas
zvanus.
Ka Ķīnā senāk sita gongu, lai paziņotu par
augstmaņa ierašanos.

Par Āzijas un Āfrikas ciltīm, jo tas bija senāk un
vairs nav.
Man likās visinteresantākais par tamburīniem, jo
es nezināju, ka ar tamburīniem var sist bungas

Man patika, kā viņš spēlē bungas, arī es gribētu
pamēģināt spēlēt

Ka visi sitamie instrumenti iedalās divās grupās:
idiafonos jeb vienkāršajos(zvani, tamburīns un
trīsstūris) un membrafonos – dažādu izmēru
bungās.

Visa lekcija bija interesanta, jo gan stāstīja, gan
spēlēja.

Man patika klausīties jazz mūziku

Es tagad zinu vairākus sitamos instrumentus.

Visinteresantākais bija tas, ka es uzzināju, ka
pirmās bungas gatavoja tieši no aligatora ādas.

Man patika, jo varēju klausīties bungu skaņu un
varēju uzzināt ko jaunu par bungām
Man patika tāpēc, ka bija instrumenti
Man patika
Man patika stāsts par daudzajiem instrumentiem

Ka Imants Kalniņš 40 gadu vecumā radīja lielu Par Imantu Kalniņu
ažiotāžu.
Ka pirmās bungas taisītas no aligatora ādas.
Es nezināju, ko nozīmē RMIF, tagad zinu.
Daudz iemācījos.
Stāsts par metāla kastaņetēm. Interesants bija
Ka sitamo instrumentu ir tik daudz.

Jo bija interesanti skatīties par bungām
Man patika spēlēt ritmu

Man patika, jo bija vairākas interesantas lietas
par bungām

Uzzināt daudz ko jaunu par bungām

Es nezināju, ka arī dzīvnieku pasaulē ir ritms.

Man patika uzzināt vairāk par mūzikas
instrumentiem un par latviešu komponistiem

Es to nezināju, bet tagad zinu no kādam ādām
taisīja bungas.

stāsts par vergiem, kuri atbrīvojās no važām un
kastaņetes kļuva par simbolu.
Visinteresantākais lekcijas stāstījums bija par
mazo bungu.
Man vislabāk patika tā daļa, kur stāstīja par
instrumentiem Latvijā, jo mūzika nav mana
stiprākā puse un bija labi ko jaunu uzzināt.

man patika skaņdarba demonstrējumi

es to nezināju, bet tagad zinu, ka ir tāds
instrument guiro, metāla kastaņetes un tepl
bloks.

Man likās visinteresantākais metāla kastaņetes,
jo tās simbolizē atbrīvošanu.

Man patika, kā visu izskaidroja, jo bija viegli
saprast, ko stāsta.
Man patika uzzināt par visiem instrumentiem, un
par latviešu komponistiem.

Es nezināju, bet tagad zinu, ka pirmās zināmās
bungas bija no aligatora ādas.
Es tagad zinu par bungu un instrumentu vēsturi.

Noteikti tas, ku stāstīja par instrumentiem, jo
daudzas lietas nebiju vēl dzirdējusi.
Man likās interesanti tā daļa kad runāja par
mūzikas instrumentiem Latvijā.
Jo, protams, ka es pats dzīvoju Latvijā, un ir labi
dzirdēt vēsturi par mūsu valsti.

