
 

 

 

 

 

 

Metodes, 

... ar kurām mēs to panākam, ir daudzveidīgas. Vairāk nekā 50 
gadus mēs veicam pētījumus mūzikas pedagoģijā, lai bērni un 
pieaugušie var sekmīgi mācīties, izmantojot visiedarbīgākās 
metodes. Mes esam speciālisti, kuri organizē „smadzenēm 
atbilstošu mācīšanos”, izmantojot atklāta grupu darba formu. 

Muzikālā ziņā profesionāli ... 

... radīti mēdiji motivēs mācīties un vingrināties arī mājās, 
atbilstoši Jūsu vēlmēm varēsiet izmantot disketes vai midi failus. 
Izvēloties mūsu telpu aprīkojumam augstas klases mūzikas 
instrumentus, mēs rūpējamies par to, lai mācību stundu laikā Jūsu 
radītās mūzikas skanējums būtu nevainojams.  

Patīkama un viegla ... 

... Jūsu bērnam šķitīs mācīšanās programmas „Jautrie taustiņi 
bērniem” ietvaros. To garantēs ne vien aktuālu mācību pētījumu 
laikā gūtās atziņas, bet arī atraktīvi skaņdarbi un mēdiji, kurus 

mēs esam izveidojuši speciāli bērniem Muzikālā izglītība ... 

... ir kaut kas vairāk nekā muzicēšana vien. Tā vairo ne vien 
prieku par muzicēšanu, bet arī komunikāciju cilvēku starpā un, 
gan muzicējošajiem, gan klausītājiem, dāvā telpu kopīgiem 
piedzīvojumiem un radošai darbībai. 

 

Jautrie taustiņi bērniem 
Klavieru vai digitāla taustiņinstrumenta spēles skola 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

„Jautrie taustiņi bērniem” ... 

... saucas panākumiem bagātā un laikmetīgā mācību programma, 
kuru bērniem no sešu gadu vecuma izveidojusi YAMAHA Music 
Education. Jūsu bērns divus gadus vienlaicīgi apgūs abu 
instrumentu spēles tehnikas. Astoņu gadu vecumā Jūsu bērns varēs 
izlemt turpināt izglītību, apgūstot digitālu taustiņinstrumentu 
(programma „Jautrie taustiņi”) vai arī klavieru spēli (programma 
„Taustiņi mūzikai – klavierspēle ar prieku”), bez mācīšanās par 
jaunu un laika zaudēšanas. 

Pareizā mācību programma, Ikviens bērns ... 

Vēlme muzicēt, kvalificēts skolotājs un labs mūzikas 
instruments ir svarīgi panākumu priekšnoteikumi. 
Taustiņinstrumentu daudzveidīgās iespējas ir rosinošas. Tomēr 
par spīti visai tehnikai jāatzīst, ka mūziku vēl aizvien rada 
cilvēks. Jo plašākas ir mūzikas zināšanas un spējas , jo lielāks ir 
muzicēšanas prieks 

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

Rotaļīgi ... Jūsu bērns ...

... un mazās grupiņās bērni iepazīst mūzikas pasauli. Mūsu 
mērķis ir modināt un vairot prieku par mūziku un pašu 
muzicēšanas procesu. Mūsu skolā Jūsu bērns satiks jaunus 
draugus un piedzīvos mācīšanos ar prieku – jau no paša 

sākuma!  

... vēlētos spēlēt kādu taustiņinstrumentu? Un Jūs neesat droši, 
vai tām jābūt klavierēm, bet varbūt drīzāk digitālajām 
instrumentam? Vai Jūs gribat savam bērnam izvēlēties tādu 
mācību programmu, kas ietver abu instrumentu muzikālos 
pamatus un spēles tehniku? Tā, lai Jūsu bērns jebkurā brīdī var 
pieņemt skaidru lēmumu un lai viņam nevajag lieki zaudēt laiku, 

mācoties par jaunu? 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


