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                                                       Repetīcijas. Akordi.   

         Jaunā pianista tehnikas attīstības vingrinājumi.     

                                    

                            (Katrā sadaļā vingrinājumi sarežģās pakāpeniski)   

                                 

                               

 

 

                                               Repetīcijas 

            

 

 

 Vibrējošās kustības ir pamatā repetīciju tehnikai. Vibrācija veicina atbrīvot 

roku no savilkumiem un spazmām, ar tās palīdzību iegūst vislielāko lokanību. 

 N.Metners ieteica pianistiem “biežāk atbrīvot, izkratīt roku, lai izkratītu 

no tās visu spēku un ātrumu, kuri tanī slēpjas... ” 

 Uz vibrējošām kustībām pamatota ir akordu un oktāvu tehnika. 

 

•       Vingrinājums, kurš var kalpot kā sagatavošanās repetīcijām – tie ir kā 

repetīciju palēnināti kinokadri. 

 Nepieciešams paņemt skaņu un nemanāmām kustībām pie pašiem 

taustiņiem, nepaceļot locītavu, pārnest roku horizontālā plaksnē (gandrīz legato), 

no pirksta uz pirkstu (pirksti neizdara nekādas kustības). Neļaut taustiņiem 

pacelties. Pilna velkošā skaņa tiek nodota no piektā pirksta uz pirmo un atpakaļ. 

Klaviatūra jāsajūt zem plašas plaukstas velves. 

 Vingrinājumu vas spēlēt ar vienu vai abām rokām ar pakāpenisku 

paātrinājumu vai palēninājumu. Paātrinājumos nepieļaut steigu. 

 



 

          Repetīcijas var izpildīt arī ar vienu pirkstu. 

          Uz sešpadsmitdaļnotīm jāpavibrē klaviatūrā ar vienu kustību, bet uz 

pusnotīm – iegremdēties klaviatūrā ar plaukstas atvērumu. Atbalstu just uz pusnots 

spēlējošā pirksta. 

 

 

 

.  

 

          Repetīcijas ar mainīgu aplikatūru jaizpilda iekrītot aizejoša pirksta pēdās, 

pie kam nesavācot pirkstus plaukstā: pirksti atiet nost un atbrīvo vietu viens otram. 

Pēc pirmās skaņas pārējie spēlējas kā rikošetā, viegli, it kā paši par sevi. 

 

 

 

 

.  

       

 Repetīcijas ar visas plaukstas ielikšanu oktāvās palīdz atrast locītavas 

dabīgu stāvokli ar atbalstu plaukstā.                                   

 

                                                  

 

 

 



 

                                                  Akordi 

 

 

 Tehnika attīstās ne tikai no spējas roku aktivizēt, bet arī no prasmes roku 

atbrīvot. 

 Ņemot akordu, roka it kā strādā ar lielu gribasspēku. Pēc akorda 

paņemšanas tai momentāni jāprot nomest sasprindzinājumu. Jau pašiem 

mazākajiem audzēkņiem ir jāprot pamest klaviatūru ar atbrīvotu roku: 

 

•     

            Bultiņas norāda ne tikai rokas kustības virzienu, bet arī viņas smaguma 

ieslēgšanu un izslēgšanu. 

 

• Akordu spēlē ir jāpanāk kontrole pār katru skaņu: 

                      

 

 Ceturtdaļnotis jāspēlē tuvu taustiņiem ar vieglu, plikšķinošu kustību. 

Plaukstas stāvokli nedrīkst mainīt. Kreisā roka spēlē pēc tāda paša principa. 

 

 

•  

  

 Piektā pirksta nostiprināšana akordos. 

      



                  

 •            

 Paņemot oktāvu, jāsajūt delnas velves un visas rokas atsperīgums. Pēc tam 

ar vieglām kustībām, kas nāk it kā no plaukstas, spēlēt akorda blakus skaņas.  

           Delnas locītava – mierīga un plaša.   

 

.             

           

 Paņemt akordu, un pēc katras astotdaļnots pietuvināt vidējiem pirkstiem 

pirmo un piekto pirkstu, tos atbrīvojot. 

 Nemainīt delnas stāvokli, nesacelt delnas locītavu. 

 

 

•     
           Spēlēt vingrinājumu pa pusnotīm visās tonalitātēs. 

 Akordi astotdaļnotīs jāspēlē tuvu taustiņiem ar vieglām kustībām. 

 

          Vingrinājumi ar aizturēm ļauj viena piemēra ietvaros attīstīt veselu iemaņu 

kompleksu: audzina piesitiena precizitāti, attīsta delnas velves stingrumu un 

plaukstas muskuļu izpletumu, izstrādā pirkstu neatkarību un iemaņas, kas tik 

nepieciešamas polifonajā tehnikā. 

 

      Sakoncentrēšanās, paškontrole, sistemātisks darbs – tas ir   

                  prasības   jebkuras tehnikas sasniegšānai. 


