
  
 

 

Muzikālā izglītība ... 

... ir kaut kas vairāk nekā tikai muzicēšana vien. Tā veicina 

ģimenes turēšanos kopā, vecākiem un bērniem dāvā telpu 

kopīgiem piedzīvojumiem un radošām nodarbībām. 

 

Mūzikas brīnumzeme 
Muzikālā audzināšana agrīnā vecumā... 



 

  

 

Programma „Mūzikas brīnumzeme”... 

... jau no paša sākuma muzicēšanu rotaļīgi iekļauj bērna un 

ģimenes ikdienas dzīvē. Mūsu mērķis ir modināt un vairot bērnu 

prieku par darbošanos ar mūziku un pašu muzicēšanu. Vienreiz  

nedēļā Jūs vai kāds cits ģimenes loceklis kopā ar savu bērnu 

 atnāksiet uz mūsu mūzikas skolu un piedzīvosiet... 

sākuma, 

Mācīšanos ar prieku – jau no paša 

... kā arī jautru dziedāšanu un vienkāršu pavadījumu spēlēšanu, 

izmantojot ģitāru, blokflautu, ritma vai taustiņinstrumentus. 

Ikdienas dzīves tematiku atspoguļojošas bilžu grāmatas, dziesmas 

un kompaktdiski rotaļīgo mācību procesu padara vēl interesan 

tāku. Programma „Mūzikas brīnumzeme” ir paredzēta bērnu 

muzikālajai audzināšanai agrīnā vecumā no četriem līdz 

sešiem gadiem. 

 



 

 

 

„Ko Ansītis neiemācīsies, 

... to Ansis apgūs ar lielām grūtībām.” Šis ceļš ir jau iepriekš 

nosprausts. Mūsdienās mēs zinām: bērna veidošana agrīnā vecumā 

cilvēka attīstībai ir daudz svarīgāka nekā līdz šim tika domāts. 

Minhenes Makša Planka institūta (MPI) zinātnieki ilgstoša 

pētījuma rezultātā secināja:”Laba uzvedība, garīgās un fiziskās 
 spējas bērnā ir ieliktas jau mazuļa vecumā. Piemēram, jo vairāk     
burtu zina pirmskolnieks, jo labāk viņš būs apguvis 
pareizrakstību,    kad būs pieaudzis. Pamatspējas, piemēram, 
prāts, atmiņas dotumi,  matemātikas un pareizrakstības zināšanas, 
laba fiziskā forma un    morāles priekšstati izveidojas ļoti agri.”. 

Mūzikai ... 

... ir īpaša ietekme uz smadzeņu attīstību. Jau agrīna nodarbošanās 
ar mūziku veicina ne vien muzikalitātes, bet, ar dziedāšanas 
starpniecību, arī valodas prasmes attīstību. Tā ir svarīga visiem 
tālākajiem izglītības procesiem un profesionālās attīstības 
iespējām. 

 



       

 

 

Katrs bērns ... 

... jau kopš piedzimšanas brīža ir muzikāls. Nav nemuzikālu 
cilvēku. 
Intensīvi nodarbojoties ar mūziku, bērni rotaļīgi attīsta spējas, 
kas viņu dzīvē būs svarīgas: ieklausīšanos, rēķināšanos ar 
citiem, toleranci, līdzjūtību un koncentrēšanās spējas. 

Programma „Mūzikas brīnumzeme”: 

... Muzikālā audzināšana agrīnā vecumā bērniem no četriem 
gadiem. To izveidojuši YAMAHA Music Education, bērnu agrīnās 
muzikālās izglītības speciālisti. 

YAMAHA Music Education –  

kompetence,  

kurai Jūs varat uzticēties: mūzikas pedagoģijas pētniecība vairāk 
nekā 50 gadu garumā, mācību materiālu izveidošana, pedagogu 
izglītošana un tālāk izglītošana,  kopumā vairāk nekā 30 miljoni 
skolnieku no visas pasaules. 


