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Iepriekšējā mācību gadā tika organizēta šo tālākizglītības kursu pirmā daļa. Ritma
izjūtas, ritma izpratnes, ritma interpretācijas spēju attīstības treniņi pieprasa gan regulāru un
sistemātisku, gan arī ilglaicīgu darbu. Tāpēc tiek piedāvāta šo kursu otrā daļa, kas daļēji
sasauksies ar jau apgūtajām tēmām, bet padziļinātākā griezumā gan no saturiskā, gan
metodoloģiskā aspekta.
Ritmikas mācība pieder pie mūzikas teorētiskajiem mācību priekšmetiem un ir savdabīgs
solfedžo līdzgājējs un turpinājums. Mūzikas pamatkomponenti – skaņaugstumi, metroritms,
dinamika, temps, u.c., kas solfedžo nodarbībās tiek apgūti, galvenokārt, audiālās formās un
intonējamos vingrinājumos, ritmikas stundās tiek apgūti kustību veidā, iegūstot ķermenisku
izpausmi telpiskā vidē. Abus mācību priekšmetus saista četri galvenie mūzikas parametri: laiks,
telpa, spēks un forma. Mūzika aktivē emocionālo ierosu un emocionālo atsaucību, kustība
sekmē ekspresivitāti, un kustību rezultātā izlīdzinās emocionālā labilitāte. Mūzikas un kustības
vienotības process kopumā veicina optimismu, emocionālo noturību un muzikālā pārdzīvojuma
dziļumu. Mūzikas kinestētiskā uztvere no mūzikas emocionālās un analītiskās uztveres ir
atdalāma tikai teorētiski. Ar jēdzienu mūzikas kinestētiskā uztvere tiek akcentēts mūzikas
izraisīto iekšējo kustību (ar to tiek vispārinātas emocionālo un kinestētisko procesu rezultātā
izraisītās fizioloģiskās izmaiņas) un ārējo kustību sinhronizācijas nozīmīgums ritmikas mācībā.
Kinestētiskajā mūzikas uztveres procesā koordinējas audiomotorika (dzirdēšana un kustēšanās),
vizuālā motorika (redzēšana un kustēšanās), taktilā motorika (sajušana un kustēšanās),
ideomotorika (iztēle un kustēšanās).
Mūzikas kinestētiskā uztvere ir tiešā veidā saistīta ar ritma uztveri un ritma izjūtu.
Analītiskajā mūzikas uztveres procesā ar ritma uztveri tiek saprasts ritma un metra izziņas gala
rezultāts konkrētu ritma formulu izpratnes veidā, kas izpaužas mūziku klausoties, analizējot,
spēlējot vai to parādot precīzi atbilstošā kustībā. Kinestētiskajā mūzikas uztveres procesā ritma
uztvere veidojas dzirdes un kinestētisko maņu integrēšanās rezultātā un izpaužas kā ritma izjūta.
Ritma izjūta ir sensomotora spēja un tā izpaužas kā mūzikas izraisīta neiromuskulāra darbība.
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Asociatīva ritma uztveres vienība tiek dēvēta par mūzikas pulsu jeb metrisko pulsāciju.
Mūzikas pulsa sadzirdēšana un izjušana ir ritma izjūtas pamatā.
Ritma izjūta izpaužas tikai darbībā. Mūziku atskaņojot, ritma izjūta izpaužas dzirdamā
veidā kā interpreta spēja metroritmiski precīzi interpretēt skaņdarbu. Mūziku izpildot telpiskā
kustībā, izpaužas mūzikas kinestētiskā uztvere, kurā ritma izjūta parādās ārēji redzamās ķermeņa
kustībās. Ritma izjūta ir cilvēka spēja, kas ir iedzimta kā dotums dažādā intensitātes pakāpē un
dzīves laikā attīstāma. Var secināt, ka, ja nav pietiekoši attīstīta ritma izjūta, tad arī mūzikas
uztvere ir nepilnīga. Tātad, ritma izjūtas attīstība ir sekmējama tikai ar mūzikas kinestētiskās
uztveres attīstību daudzveidīgā kustībā. No šāda aspekta raugoties, ar kustību palīdzību var
uzlabot ne tikai ritma izjūtu, bet arī citas muzikālās spējas, kas sekmē mūzikas uztveres norisi.
Ritmikas mācība mūzikas un kustību vienotībā sekmē muzikālo spēju attīstīšanos.
Kursos tiek piedāvāti gan klasiski ritmikas vingrinājumi, gan to mūsdienīga
interpretācija gan mūzikas, gan kustību formu izvēlē. Tiks sniegts arī ieskats par ritmikas
novitātēm no Pasaules ritmikas kongresa Ženēvā.
Programmas apjoms – 36 akadēmiskās stundas. Apmeklējot visas nodarbības, kursu
dalībnieki saņem apliecības.
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