
Mūzikas instrumentus... 

trijstūri, tamburīnu, marakasus, kociņus un arī pašu 

ķermeni mēs izmantojam, lai veidotu dziesmu un 

instrumentālās mūzikas skaņdarbu pavadījumu. Tā mēs 

mācām izjust ritmu, kustību koordināciju un mūzikas 

formas likumsakarības. 

Modināt prieku... 

Valodas kompetence... 

... par darbošanos ar mūziku un pašu muzicēšanu - tas ir 

mūsu kopīgais mērķis. Agrīna iepazīstināšana ar 

mūziku palīdz aktivizēt dzirdi, izveidot un nostiprināt 

valodas prasmi.  

... ir svarīgs priekšnoteikums tālākizglītībai un 

turpmākajam darbam izvēlētajā profesijā. 

Mazulis un mūzika 



Aizvien vairāk bērnu... Programma „Mazulis un mūzika” „Astoņkājis”...

Fantāzija un radošums... 
YAMAHA Music Education – 

kompetence,

Tradicionālās vecāku - bērnu grupas... 

... arvien mazāk dzied un muzicē. 
Apbrīnojami, jo mūzika mūsu rīcībā ir visur un jebkurā 
laikā. „Tikai apmēram desmit procenti bērnudārza bērnu 
prot nodziedāt kādu dziesmu. Dziedāšana ir dabiska 
dzīvības izpausme un to nedrīkst atstāt novārtā,” skaidro 
Martins Fogels, Vācijas dziedāšanas pedagogu federālās 
biedrības prezidents. Vecāki, kuri zina cik pozitīvi 
muzikālās nodarbības ietekmē viņu bērnu garīgo 
attīstību, meklē dažādas iespējas, lai dziedātu un spēlētu 
kopā ar saviem mazajiem bērniem. 

... viņiem nederēs. Viņi vēlas, lai kompetenti speciālisti 
vadītu bērnu agrīno muzikālo apmācību. Vecāki zina, 
cik svarīgi bērnu attīstībai ir katru dienu dziedāt, spēlēt, 
dejot, kaut ko izgatavot un aplūkot attēlus. Kopīga 
mūzikas klausīšanās un tās izdzīvošana kalpo kā 
komunikācijas mēdijs. Muzicēšana kļūst par ģimenes 
lietu. 

…ir paredzēta bērniem no 2 līdz 4 gadu vecumam.
Bērni iegūst muzik l s rīcības iemaņas. Viņi spēj aktīvi 
pielietot uztverto mūziku un apsteidz savus vienaudžus 
muzik laj  attīstīb . 
Programmu ir izveidojuši YAMAHA Music Education, 
bērnu agrīn s muzik l s apm cības speci listi. 

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. 

... ir programmas „Mazulis un mūzika” talismaniņš. Ar 
savām daudzajām rociņām tas simbolizē dažādās spējas 
un talantus, kuri piemīt katram bērnam. 

... intensīvi tiek attīstīti, ar dažādu muzikālo aktivitāšu 
palīdzību – kā, piemēram, dziesmu dziedāšanu, pirkstu 
spēlēm, dejām, stāstu stāstīšanu un bilžu skatīšanos, 
kopīgu meistarošanu. Programma ir tik daudzveidīga, 
ka katra mācību stunda kļūst par muzikāli saturīgu 
piedzīvojumu. 


