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Abstract: The report looks at the role of rhythmic upbringing in age up to 10 years. Movements, rhythmic 
games and dances of different peoples support children’s development, develop musical abilities, have a nur-
turing character and create the opportunity for orientation in space, coordination of movements, tolerance and 
empathy in communication. Through movements and games, the search and discovery of diverse information 
is stimulated, the child is prompted to ask questions and make connections between different elements of the 
same phenomenon or process. This stimulates the integrity of perception and understanding of the connections 
between the elements of an object. Rhythmic upbringing is necessary for the general upbringing of children.
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„Възникването на музиката е резултат от един импулс на човека – 
потребността от ритъм в живота. Музиката се ражда, свързана с танца и поезията – 

като част от т. нар. синкретично изкуство, което всъщност е най-старият етап в историята 
на всички изкуства. Музиката е движение!“

Ричард Бейкър

Времето, в което живеем, е време на бързи промени. Тези промени оказват влияние върху живо-
та, променят възприятията за света, създават нови ценности, различна култура – материална и духовна. 
Цивилизацията оказва голямо влияние върху развитието и възпитанието на младите хора, на децата ни, 
върху тези, които ще градят и продължават пътя ни напред. Децата днес са различни от децата вчера и 
техните потребности, техният начин на приемане на света изисква използването на нови методи и сред-
ства, с чиято помощ могат да намерят себе си и своето място в живота. Начините и средствата за тяхното 
развитие е необходимо да бъдат насочени към възприемане на света в неговата цялостност и към нами-
ране на причините за процесите и явленията, които го изграждат. В това търсене на най-добрите начини 
за взаимодействие с детето вземат участие и родителите, и учителите, и обществото. 

Традиционните начини за поднасяне на информация в новообменящата се образователна система в 
България не са идентификатор на резултатност. Немалка част от младите хора не разбират информация-
та, която получават, не правят връзки между знанията, получени в училище и практиката, проявяват при-
знаци на функционална неграмотност. Тази ситуация налага различен поглед върху възпитанието въоб-
ще и изисква от педагозите търсене на повече практически средства за поставяне на децата в ситуация 
да търсят и откриват сами света, да вземат творчески решения, което да доведе до едно продължаващо 
през целия им съзнателен живот желание за учене. Само по този начин е възможно да се създадат лич-
ности, отговорни за себе си и света, в който живеят.  

Един от начините за разбиране на света в неговата многоизмерност и различност е  включване 
на дейности, които предполагат движение и игра, както и информация, свързана с различни страни 
на двигателната дейност. В часовете по музика в училище такава дейност  се явява Ритмиката, която 
включва освен много и разнообразни игри и упражнения, така и танца, като един от първичните музи-
кални жанрове.

Ритмиката и двигателните игри се използват в детските заведения, но в началното училище остават 
на заден план. Вниманието в случая е насочено към ритмико-двигателното възпитание, което се опира 
на основите на музиката и изкуствата и което, освен че може да задоволи потребността на детето от дви-
жение и игра, може да му даде знания за музикалните явления, за изразителността на музиката, за жан-
ровете в нея, за стила в изкуството и живота. С помощта на това възпитание детското търсене може да на-
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сочи към намиране на информация за историчност, националност, символност; да се създаде една обоб-
щеност на знанието, която ще подпомогне личностното и духовното израстване на младия човек.

Животът е движение и се развива по законите на ритъма. Малкото дете изразява себе си, емоциите 
си, опознава света, като се придвижва в пространството и координира движенията си, постепенно науча-
вайки се да заобикаля прегради, да преодолява препятствия. Изкуството, музиката в ежедневието пра-
вят тази ориентация насочена и му помагат да се социализира и да изгради редица необходими за жи-
вота качества.

Двигателната дейност в ранната възраст и началното училище има много преимущества пред стати-
ката и умозрителността. Детето е активно, възприема по-лесно новото, учи по-бързо в играта. Ако игра-
та е свързана с движението и присъства осезателно в живота му, тя създава емоция, дава необходимата 
информация, създава навици, помага му да се изразява. Движението и играта са фактори и за обучение, 
и за възпитание; помощници са в някои трудно разрешими ситуации от психологически характер, създа-
ват увереност в собствените сили и самочувствие. Не на последно място чрез движението детето развива 
въображение и изявява творческите си качества. В основата на двигателната дейност стоят метроритмич-
ните елементи на музиката, тъй като и самият ритъм има двигателна природа.

Ритъмът е основен организиращ фактор във Вселената. Той не е явление, което се свързва само с му-
зиката или с изкуствата, а действащ закон в природата. Всеки процес – житейски, природен или истори-
чески – протича ритмически. От смяната на деня с нощта, през пулсирането на кръвта, житейските цикли, 
живота и смъртта, до смяната на цивилизациите и културните процеси – всичко е ритъм, а неговите еле-
менти следват определени закономерности и се проявяват на принципа на модалността. 

Ритъмът е универсален принцип и в света, и в изкуството. Изкуството отразява с помощта на различ-
ните изразни средства света около нас, пречупен през погледа на човека, но то носи в себе си и закоди-
рано знание за вселената и законите в нея. В дълбока древност светът се възприема от хората като цяло, 
а всички изкуства, които днес познаваме, са в неразривна връзка помежду си и съществуват в симбио-
за. Пример за това единство са древногръцките орхестика и хористика. Ритмическият принцип е основна 
движеща сила в словото, музиката и танца, а в българското народно изкуство тези три елемента същест-
вуват като един и носят единна ритмическа енергия в лицето на народната песен. 

Според Е. Бенвенист в предсократовата гръцка философия думата рютмос има по-общо значение – 
на движение и поток, но след Платон употребата ѝ се ограничава само до областите на поезията, музика-
та и танца. Преминала в старолатински, а после в средновековния латински под формата rhythmus, съща-
та дума продължава по-късно да обозначава вокални, реторически или телесни действия, като изключ-
ва други области – обработването на земята, литургическия календар, редуването на сезоните и т.н., в 
които би могла да присъства. Полето на приложение на думата, взета сама по себе си, става по-тясно [1].

Ритъмът управлява битието на човека и във физически, и в духовен план. В широк смисъл той обусла-
вя вселенските цикли, следователно стои в основата на мисленето, което се проявява в човешките дейст-
вия, и се отразява в изкуството като форма на проявление на Битието. Можем да предположим, че цяла-
та човешка култура и цивилизация е заключена в артефактите на всяко изкуство, независимо от това ка-
къв е техният материален израз.

Ритмите в човешкото тяло са връзка на човека със света. В различните епохи житейският ритъм е раз-
личен. Човекът се движи с различен ритъм, което дава отражение на формите и функциите на танца. В 
Древността светът е холистичен – човешкото тяло представлява едно цяло с Природата –идеално погле-
днато, ритмите на микрокосмоса са отеквали в хармония с ритмите на макрокосмоса, като се започне от 
приливите и отливите и се стигне до небесните сфери.[1]

Ритъмът се проявява и във времето, и в пространството, той е основен принцип във всички клонове 
на човешката мисъл и оказва влияние в цялостното цивилизационно и културно развитие на човечество-
то. Що се отнася до изкуството, ритъмът принадлежи и на танца, и на поезията, и на архитектурата (прос-
транствен ритъм), и на изобразителното изкуство. Условно в музиката се проявява във времето, в изобра-
зителното изкуство и архитектурата – в пространството. А изразните средства на танца, пантомимата, ки-
ното, театъра се проявяват и в пространството, и във времето.

В литературата съществуват различни определения за ритъм. Най-общо ритъмът е последователност 
от различни по продължителност единици, които се обединяват с помощта на метрума. В тесен смисъл 
музикалният ритъм може да бъде определен като „закономерно разпределение във времето на ритми-
ческите единици (ритмически рисунък), подчинено на равномерно следващи опорни и преходни части 
от времето (метрум), което се извършва с определена скорост (темпо)“ [2]. Ние приемаме, че: ритъм (гр.: 
ῥυθμός – rhythmos) е „всяка измерима последователност или движение, симетрия“, вариация в дължина-
та и акцента на серия от звуци или събития.



122

Образование и технологии 13/2022

Метрумът организира ритъма, без да го ограничава. Той е израз на вродения у човека усет за съра-
змерност на формите, а ритъмът е израз на стремежа към разнообразие. Ритъмът и метрумът са нераз-
делни изразни средства в музиката и са в най-тясна връзка помежду си. Всеки метрум съдържа ритъм, 
макар и еднообразен, както и всеки ритъм съдържа метрум.

Външно проявление на ритъма и ритмическите елементи и в изкуството, и в живота е движението. 
Движение е всяко преместване или изменение на положението на едно тяло във времето; определя се 
като  оживеност, напрегнатост, динамизъм. Във философията движението е форма на съществуване на 
материята, която е в непрекъснат процес на развитие. От една страна, движението е функция и същност 
на живота, а от друга, чрез него се проявява ритмическият принцип. Ритъмът има моторна природа. Чо-
век реагира двигателно при всяко прозвучаване на музика. Дори да не се забелязва външна реакция (на 
крайниците) по отношение на ритъма, тя присъства в движенията на гласо-двигателния апарат. Ритъмът 
и движението са в неразривно единство, което в областта на музическите изкуства (музика, поезия, танц) 
на физически план се проявява чрез играта и танца

Всяко изкуство притежава свои първични, базисни жанрове или родове, които отразяват национал-
ни, исторически, интелектуални и духовни параметри на хората и обществените групи. Тези жанрове са 
в пряка зависимост от трудовите дейности, емоционалния живот и бита на хората, които ги претворя-
ват. Първичните музикални жанрове съществуват от дълбока древност и са неизменна част от живота. 
Те включват песента, танца и марша. В човешкото развитие моторната природа на музикалния ритъм се 
проявява в най-ранна възраст. При слушане на музика детето извършва движения, които са реакция на 
нейните ритмически елементи. В началото тези движения не са синхронизирани, липсва координация и 
ориентация в пространството. По-късно в процеса на физическото и интелектуалното развитие тези дви-
жения стават организирани и адекватни по отношение на ритмическите елементи, както и на характера 
на музиката. Координацията се подобрява и става възможно възпроизвеждането отначало на прости и 
кратки двигателни последования, а по-късно – и на по-сложни, с по-голяма продължителност фигури и 
ритмически комплекси.

Съществуват различни музикално-педагогически системи, които обръщат особено внимание на дви-
жението и играта като възпитателен фактор и по-лесен и достъпен начин за осъзнаване на изразните 
средства в музиката. Ритмико-двигателната дейност от една страна, дава възможност за разбиране на 
жанровата характеристика на музиката, а от друга – танцът и танцувалността са свързани със стила в музи-
ката и изкуството въобще. Знанията, които децата и учениците могат да получат, включвайки се в ритми-
ко-двигателна дейност не са свързани само с музиката, а преди всичко с културно-историческото разви-
тие на човечеството. Според музикално-образователните системи на Емил-Жак Далкроз, Карл Орф, Д. Ка-
балевски, Г. А. Флеминг, Е. Конорова и др.:

 y „Ритмиката“ осигурява музикалното развитие и подпомага развитието на музикалния слух и музи-
кално-ритмическите способности. С нейна помощ се формират умения за подчиняване на телесни-
те движения на характера на музиката, за усвояване на знания за музикалното изкуство; [3]

 y Художественото развитие на децата и учениците се стимулира и обогатява чрез създаване на дви-
гателни навици – ориентация в пространството, реакция на условни музикални сигнали (и с музи-
кални инструменти). Предлагат се задачи, свързани с разбирането и предаването на музикалния 
образ и неговите особености с помощта на движения (маршове, различни по характер танци).[4]

 y С помощта на движения се създават представи и за музикалната форма (едноделна, двуделна, рон-
до, вариации), и за принципите на музикалното развитие (еднаквост, подобие, различие). Осъзна-
ването на различните ритмически структури подпомага осмислянето на музикалния език на отдел-
ните народи. Инсценировките по музикални пиеси активизират творческите способности. Ритмич-
ните движения се извършват под формата на игра, а учителят следи за правилното им изпълнение 
от учениците [5].

Двигателното възпитание играе важна роля за общото музикално възпитание на детето, за развитие 
на неговите ритмически способности, както и за цялостното му физическо и интелектуално развитие. Не-
обходимо е да се обърне специално внимание на движенията при възприемане на музика, което ще по-
добри не само детската реакция на ритмическите елементи, но и ще подобри концентрацията при слу-
шане, ще подпомогне осъзнаването на музикално-изразните средства на двигателно-игрова основа, а в 
по-късна възраст ще подпомогне и разбирането на някои принципи в музиката, които не биха могли да 
се разберат, ако се обясняват теоретично. Ритмическото възпитание е по-краткият път за осъзнаване на 
жанровите характеристики на музиката, за диференциране на различните танци при слушане на непо-
зната музика с танцувален характер, както и за разбиране и осъзнаване на стиловите характеристики на 
музиката. 
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Познаването на жанровите и стиловите особености в музиката в по-широк план може да подпомогне 
придобиването на по-голяма музикална култура, както и развиването на възможностите за ориентиране 
в историческите събития и културните явленията в света. 

Ритмико-двигателната дейност в часовете по музика не е свързана само и единствено с музикалното 
развитие на децата. Тя дава възможност за възприемане и разбиране на света като единно цяло, благо-
дарение на свързаността на танца и танцувалността с етапите на човешко развитие. Знанията за танца са 
знания за историята на човека, за неговите нрави и обичаи, за неговия бит и взаимоотношения, за нрави 
и морал, за неговото местообиталище. Цялостното разбиране на света и човека е път за разбиране и на 
процесите и явленията, както и за търсене на начини за по-добро общуване и емпатия.
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