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STĀSTS PAR MŪZIKAS INSTRUMENTU

Agrākos laikos latvieši pielūdza dabas
stihijas, tajā skaitā zemi, ūdeni, gaisu.
“Lietus koka” izveidošanai izmantoja auga
kātu – tātad zemes stihija, taču instrumenta
skaņa – ūdens un gaisa stihija. Latvieši veica
rituālus kāzās un citās svētku tradīcijās,
piemēram, vasaras un ziemas saulgriežos.
Rituālu veikšanai izmantoja dažādus
mūzikas instrumentus.
Ja mēs brīnumainā veidā nonāktu kāzās
pirms simts un vairāk gadiem, tad pirmā
sajūta būtu, ka troksnis ir neaprakstāms. Un
lielākie vaininieki būtu ne tikai dejotāji vai
ēdāji un dzērēji pie bagātīgi klāta galda, bet
arī dziedātājas, kam rokā dažādi mūzikas
instrumenti, ko viņas ritmiski purina vai sit
ar kātu pa galdu dziedāšanas pavadījumam.
(https://www.tautasmuzikasinstrumenti.lv/muzikas-

instrmenti/trideksnis)

“Lietus koks” ir relaksējošs instruments.
Pārvietojot un pagriežot to, rodas skaņas, kas
izklausās līdzīgi lietus lāsēm, tāpēc šo
mūzikas instrumentu sauc par Lietus koku.
Tas var būt smalkāks vai skaļāks, atkarība no
tā, ar ko tas tiek pildīts. Lietus koks tiek
izmantots kā instruments meditatīvos
pasākumos - gongu meditācijās, masāžās,
pēc pirts procedūrām, kā arī noskaņu
koncertos.
Instrumenta izgatavošanai izmantoja dabas
materiālus, piemēram, musdienās var
izmantot latvāņu kātus, dažādus putraimus
un kociņus. To ir iespējams izveidot arī
vienkāršākā veidā, izmantojot bundžas vai
kartonu. Šis instruments būs piemērots
bērniem ritmikas un dejas nodarbībās, kā arī
mūzikā.

Lietus koks” ir
relaksējošs instruments,
kas rada skaņas līdzīgas
lietus lāsēm
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1.SOLIS
Materiālu sagatavošana

Čipsu iepakojums - tūta, vai arī kartona
loksne, no kuras izveidot tūtu, vai
papīra dvielīšu rullis.
PVA līme
Otiņa
Koka iesmiņi
Grūbas, zirņi vai citi putraimi
Īlens
Šķēres
Smilšpapīrs
Diegi - lina, vilnas
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Caurumu veidošana
2.SOLIS

Ar īlena palīdzību tūtā izdur caurumus
spirālveidīgi



3.SOLIS
Iesmiņu izduršana 

Atbrīvošanās no koka galiņiem
4.SOLIS

Koka iesmiņus izdur cauri tūtai
iepriekš sagatavotos caurumos tā, lai
tie tūtā atrastos krustu šķērsu, un
atlikušo galu nolauž

Ar šķērēm nogriež nost palikušos koka
galiņus, un šīs vietas ar smilšpapīru
nedaudz noslīpē, lai nepaliek asumi



5.SOLIS
Tūtas aizpildīšana ar graudiem

Galu aiztaisīšana
6.SOLIS

Tūtā ber iekšā 3 saujas grūbas, zirņus
un šķeltos zirņus, vai arī jebkurus
citus graudus un putraimus (rīsi, griķi
u.c.)

Tukšo galu aiztaisa ar vāciņu, lai graudi nebirtu
laukā. Ja tūtas izveidošanā tika izmantots
kartons, tad pašam jāizveido vāciņš no kartona,
un, izmantojot PVA līmi, jālīmē ciet tukšie gali



7.SOLIS
Lietus koka dekorēšana

Tūtu nosmērē ar PVA līmi, izmantojot otiņu, un
tad tūtu notin ar lina un citiem vilnas diegiem.
Lins - tradicionālais Latvijas produkts, bet vilnas
dzija tiek krāsota ar dabiskām izejvielām, tāpēc
šāds dekorējums ir tuvs latviešu kultūrai.

 Mūzikas instruments ir gatavs!
 

Lietus koka vienkāršotā varianta
autore: Ruta Zviedre



PROJEKTU FINANSĒJA EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS + PROGRAMMA.
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