
 

   

 

 

 

Katrs bērns... Smadzenes...

“Robis“ ...

Valodas attīstības līmenis... 

... īpašā veidā attaisno cerības, kas tiek izvirzītas bērnu  
muzikālajai izglītībai agrīnā vecumā. Ar „Robi”, tāda paša 
nosaukuma programmas talismanu, bērni no ceturtā līdz 
pat 18. savas dzīves mēnesim var viena gada  garumā 
muzikāli izzināt pasauli. Programmu „Robis” attīstījuši 
YAMAHA Music Education, bērnu agrīnās muzikālās 
apmācības speciālisti. 

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. 

... kā pamatekipējumu iegūst brīnum jauki veidoto „Robja 
grāmatu” ar krāsainām ilustrācijām, dziesmām un 
dzejoļiem, kā arī kompaktdisku ar niansēti aranžētām 
bērnu dziesmām. Katru nedēļu tiek aplūkotas ar bērnu 
dzīvi saistītas tēmas, piemēram, vannošanās, autiņu 
mainīšana, gulēt iešana, ēšana, kustēšanās, pirmie zobiņi, 
mācīšanās runāt, slimība un dzimšanas diena. Saistībā ar 
mūziku, vienkāršu mūzikas instrumentu spēlēšanu, kā arī 
ar rotaļlietām un ikdienišķiem sadzīves priekšmetiem tiek 
veidots daudzveidīgs un bērniem atbilstošs mācību 
process. It īpaši dziesmas un dzejoļi blakus muzikalitātei 
veicina valodas  attīstību. 

YAMAHA Music Education 

- kompetence, 
Modināt prieku... 

... atpazīst un apstrādā kā valodu, tā mūziku, ja šis process 
sākas īstajā laikā. Šī savienojuma konsekventā 
paplašināšana izraisa to, ka mūzika „noenkurojas” kā otrā 
dzimtā valoda un bērna dvēsele uz visu mūžu jūtīgi uztver 
mūziku. 

... ir ikvienas tālākizglītības un turpmāku darba 
pienākumu veikšanas atslēga. 

... par darbošanos ar mūziku un vēlmi pašam muzicēt – tas 
ir mūsu kopīgais mērķis. Bērnu agrīnā iepazīstināšana ar 
mūziku un muzikālā apmācība ir svarīgs ieguldījums 
bērnu valodas attīstības stimulēšanā. 

Robis 
Bērnu muzikālā izglītība agrīnā vecumā 



  

 

    

 

 

 

„Laika logi”... Deviņu mēnešu... Valoda un mūzika... 

Absolūtās dzirdes spējas... 

Jaundzimušajiem... 

... garumā ik minūti topošā cilvēka galvā rodas 240 000 

nervu šūnu. Katra no šīm šūnām izveido mazus 

savienojuma kanālus, kas sakļaujoties veido smadzenes. 

Piedzimstot mazuļa smadzenes sastāv no 100 miljardu 

šūnu. Saskaņā ar attīstības psihologu atzinumiem no bērna 

stimulēšanas būtiski ir atkarīgs tas, cik darbspējīgs un 

izveidots būs šūnu savienojuma kanālu tīkls. Pēc 

dzemdībām vairs neveidojas jaunas šūnas, to kapacitāte ir 

atkarīga vienīgi no nervu šūnu tīkla. 

... ir fascinējoša aura. Viņi zināmā mērā šķiet „stipri” un 

zinoši. Ar visiem jutekļiem viņi iepazīst savu apkārtni, 

nenogurdināmi pēta un mācās. Viņi piedalās Visuma 

vislielākajā pētniecības un mācību programmā: tapšanā 

par cilvēku. Jau zīdaiņu un mazu bērnu rīcībā ir ļoti 

produktīvi mācību mehānismi un programmas pasaules 

izzināšanai. 

... ir universāli komunikācijas līdzekļi, cilvēku kopdzīves 

un mūsu kultūras pamats. Visu tautību bērni savu dzimto 

valodu apgūst dabiskā veida. Viņi mācās ar imitācijas 

palīdzību. 

... dod iespēju imitēt visas skaņu veidošanas atšķirības, 

kas atrodamas visās pasaules tautu valodās. Katram 

jaundzimušajam šīs spējas piemīt jau kopš dzimšanas. No 

sestā līdz divpadsmitajam mēnesim zīdaiņi sāk 

sistematizēt savas valodas skaņas. Tagad izšķiras tas, vai 

bērns kā dzimto apgūs vācu, japāņu, angļu, franču vai 

ķīniešu valodu. Pēc tam absolūtās dzirdes spējas vairs 

netiek izmantotas un kļūst vājākas. 

... ietekmē cilvēka veidošanos. Tikai ierobežotu mūsu 

attīstības fāžu laikā mēs varam izkopt īpašas fundamentālas 

spējas. Sevišķi tas attiecas uz valodu, motoriku, kā arī laika 

un telpas iztēles spējām. Pēdējās ir izšķirošas matemātisku 

kopsakarību izpratnei. Ja mums tikmēr, kamēr „laika logiem 

ir atvērtā fāze”, tiek piegādāta atbilstoša informācija un mūs 

attiecīgi stimulē, tad mēs pilnīgi varam izsmelt savus 

potenciālus. Ja šis laika posms paiet neizmantots, tad šīs 

iespējas ir neatgūstami zaudētas.     


