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Курстун максаты

Ритм жана бий тууралуу кене маалымат алуу.Турлуу кадам техникаларын оздоштуруу менен
бирге аралык эмне экенин сезуу.Абр бир студенттин тулку боюн тузоо менен бирге темп
менен кадам кылуусунун устундо иштоо.Станок конугуулорун туура жасоо ыкмалары менен
иштеп,классикалык бий позицияларын уйротуу.

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар

Адабияттын
түрү

1 Лифиц.И.В Ритмика

Китеп

2 Конорова Е.В Методическое пособие по ритмике 1 выпуск

Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар
1 1.Ритмдик кыймылдарды сезуу,кабылдоо.2.кыймылды тушунуп ыргака карай кыймыл кылууга
уйронот.3.Cтанок конугуулору менен таанышып ,аткара билгенге уйронот.4.Реакция оюндарын ойноо менен
бирге ыргакка жараша ритм кыймылын жасоону оздоштурот.5.Уккан ритмдерди тушуно билет.6.Турлуу
кадамдоо( буттун учунда,согончоктоп,буттун сыртында жана ичинде).7.турлуу чуркоо(тизени
которуп,капталга,ичке,артка бутту тебуу менен).8.дене жибитуу учун болгон конугуулордун баардык турун
оздоштурот

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Ритмика жонундо тушунук.Бий жонундо тушунук.Жашоодогу ритмдер ,ооз эки жооп беруу.

2. Апта

Ритмге кондуруу иштери жана алардын практикада колдонуулусу

3. Апта

Туура туруш эрежелерин уйронуу жана колдонуу.Темп менен басуу жана турлуу кадам
формалары.

4. Апта

Реакция оюндары менен тез,жай,багыт алмаштыруу менен журуу.Бийге таасир эткен тышкы
элементтер;аянтча,жарык музыка,коруучулор,добуш,костюм ж.б

5. Апта

Бийлерде баштоо позицияларын уйронуу отуруп баштоо,туруп,тизелеп,жатуу абалында

6. Апта

Классикалык балет позициялары менен таанышуу,оздоштуруу.Локомотордук иш аткаруулар

7. Апта

Турлуу кыймыл аракет байланыштары,чоюлуу,тушуу,бурулуу,мимика иштери

8. Апта

Станок.Станок конугуулоруно конуу,аларды оздоштуруу.Дене бойду тузоо,станок
конугуулорунун терминдерин тушунуу,туура жасоо

9. Апта

Ара сынак

10. Апта

Кыргыз жана турк бийчилери,балерина жана балетмейстерлери тууралуу кенен маалымат
беруу.Реферат иштери

11. Апта

Дене жибитуу учун конугуулор,чоюлуу(шпагат,мостик,галлоп) техникаларын жасоо жана
оздоштуруу

Курстун планы
12. Апта

Станок конугуулорун ыргака салуу,темп менен басуу,бурулуу,буттун учун колдонуу,музыка
менен дене кыймылдарын калыпка салуу

1. Апта

Менуэт.Баштапкы базалык каламдар менен таанышуу

14. Апта

Классикалык балет.Тарыхы,азыркы мезгилдеги абалы,опера балет театры жонундо маалымат

15. Апта

Классикалык бийлердин негигзги элементтерин уйронуу

16. Апта

Жалпы отулгон темаларды кайталоо,сынакка даярдануу

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

