
 

 

“SKOLAS SOMĀ” IEPAZĪŠANĀS AR SKAŅU UN RITMA PASAULI 

Novembra sākumā Dzērves pamatskolas 4.-6.klašu skolēni devās uz Rīgu, lai 

Nila Īles mūzikas studijā piedalītos nodarbībā “Ritma un skaņu muzikālā darbnīca”. 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. 

Gatavojoties nodarbībai, 4.-6.klašu skolēni literatūras stundās apguva tēmu 

„Ritms latviešu tautas dziesmās”. Pētot jēdziena „ritms” nozīmi, secināja, ka tas 

sastopams gan mūzikā, gan literatūrā, kur ritmu veido pantmērs. Skolēni iesaistījās 

radošās aktivitātēs, skandējot tautasdziesmas un paspilgtinot savu priekšnesumu ar 

vienkāršiem dabā atrodamiem skaņu rīkiem – akmentiņiem, kociņiem. 

Nila Īles mūzikas studijā skolēni pusotru stundu garas programmas laikā 

iepazina skaņu daudzveidību, gūstot iemaņas ritma spēlē. Visiem – gan skolēniem, gan 

skolotājām bija iespēja aktīvi iesaistīties radošā darbībā, kopā iepazīstot un izmēģinot 

dažādus mūzikas instrumentus (perkusijas), kuri pie nodarbības vadītājiem atceļojuši 

no visas pasaules, kā arī veidojot vairākas kopējas muzikālas kompozīcijas 

pieredzējušu pasniedzēju – Nila Īles un Maijas Sējānes – Īles vadībā. Skolēni mācījās 

ieklausīties tik dažādajā mūzikas valodā, izmēģinot un izbaudot visu piedāvāto mūzikas 

instrumentu skanējumu.  

Pēc nodarbības visi atzina, ka tā bijusi ļoti interesanta, jaunām zināšanām, 

iemaņām un pozitīvām emocijām piepildīta. Bija prieks izbaudīt sirsnīgo un mierīgo 

atmosfēru, kuru radīja aizrautīgie nodarbības vadītāji – Nils un Maija, un saprast, ka 

mēs katrs savā dziļākajā būtībā esam mākslinieks. Reizēm tikai jāļaujas mirklim... 

Dienas turpinājumā skolēniem bija iespēja izbaudīt aktīvu atpūtu batutu centrā 

“Skypark”. Lai dažādotu atpūtas iespējas, pēc lēkāšanas pa batutiem apmeklētājiem tiek 

piedāvāta iespēja izklaidēties, braukājot pa zāli ar neparastiem un atraktīviem telpu 

velosipēdiem, kā arī izbaudīt kārtīgas sumo cīņas, uzspēlēt grīdas dambreti vai apgūt 

laba līdzsvara iemaņas uz balansa dēļiem.  

Ar interesantiem Baltijas jūras dzelmē mitušiem zemūdens iemītniekiem, 

augiem, nogulumiežiem, koraļļiem un jūras dzelmes veidošanās gaitu dažādos 

vēsturiskajos periodos vairāk nekā 600 miljonu gadu ilgā periodā iepazināmies izstādē 

“Jūras dzelmju noslēpumi”. Izstādē uzzinājām, kā šo daudzo gadu laikā notikusi 

Latvijas un Igaunijas teritorijas pārvietošanās, kā mainījies klimats - par dažādām 

jūrām, kas apskalojušas Baltiju un tās teritoriju, piemēram, pirmatnējo jūru, tropisko 

jūru, auksto jūru. Uzzinājām gan vēsturisku informāciju par jūras dzelmes veidošanos, 

gan arī noderīgu informāciju par Baltijā esošajām bākām, jūrā nogrimušām bagātībām, 

kā arī par cilvēku radītiem izaicinājumiem (atkritumi, piesārņojums utt.) jūras 

iemītniekiem. Izstādes apmeklējuma noslēgumā katram bija iespēja noskatīties 3D 

virtuālās realitātes filmu par par Baltijas jūras veidošanos 600 miljonu gadu garumā. 

Ar filmas palīdzību atrašanās jūras dzelmē šķita tik reālistiska, ka dažiem filmas 

noskatīšanās līdz galam kļuva par nelielu izaicinājumu. 

 

 

 


