... je víc než "jen" muzicírovat. Podporuje, vedle již
zmíněných schopností, i rodinnou soudržnost,
dává rodičům a dětem prostor pro společné
zážitky a kreativní činnosti.

... začleňuje hravou formou hudbu do všedního dne
dítěte a jeho rodiny. Cílem je probudit a podporovat
u dětí radost z hudby a vlastního muzicírování.
Jednou týdně přijdete Vy nebo jiný člen rodiny
s Vaším dítětem do naší hudební školy a zažijete pocit

důraz je kladen na přirozený zpěv s jednoduchým
nástrojovým doprovodem zobcové flétny, zvonkohry,
klávesového nástroje a rytmických nástrojů. Kromě
zmíněných dovedností děti zvládnou hravou formou
elementární hudební vědomosti a získají optimální
základ pro přechod do instrumentálních oborů.
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Učení je radost - od samého
začátku:

hudebně výchovný program
pro děti od 4 do 6 let

Program Rytmické krůčky ...

Rytmické krůčky

H u d ební vzdělávání ...

hudebně výchovný program
pro děti od 4 do 6 let

Rytmické krůčky

Co se nenaučíš v mládí,

Hudba ...

R y t m i c k é k r ů čky,

budeš se učit v dospělosti mnohem obtížněji.
Dnes již víme, že formování a utváření v raném
dětství je pro rozvoj osobnosti mnohem důležitější,
než jsme se dosud domnívali.

... má zcela specifický vliv na rozvoj mozku.
Hudební působení v raném věku má za následek
nejen rozvoj muzikálnosti, nýbrž například prostřednictvím zpěvu i rozvoj řečových předpokladů.
To je velmi důležité pro všechny další učební
procesy a pro možnosti profesního rozvoje.

hudebně výchovný program pro děti od 4 let,
byl vyvinut specialisty z oddělení YAMAHA
Music Education, kteří se zaměřují na hudební
rozvoj v raném dětském věku.

Dlouhodobé studie dokazují, že základ dobrého
chování a duševních i tělesných schopností je
položen již v raném dětství. Čím víc písmen například
předškolák zná, tím lepší bude jeho pravopis
v dospělosti. Základní schopnosti, jako inteligence, paměťový výkon, matematické a pravopisné
schopnosti a morální představy se vytvářejí
mnohem dříve.

Každé dítě ...
... je od narození muzikální. Není nemuzikálních dětí,
jsou jen neodkryté talenty. Díky intenzivnímu
hudebnímu působení dochází u dětí k rozvoji
speciálních schopností, nezbytných pro život.
Namátkou jmenujme: schopnost naslouchat,
ohleduplnost, toleranci a schopnost koncentrace.

YA M A H A M u s i c Education
- k o m p e t e n c e,
kterým můžete důvěřovat: více než 50 let výzkumu
v oblasti hudební pedagogiky, vývoje vyučovacích
materiálů, propracovaný systém vzdělávání
učitelů a více než 30 miliónů žáků po celém světě.

