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Čo je BEAMZ? 

BEAMZ je Interaktívny hudobný systém, ktorý  sa skladá z laserového zariadenia a softvéru.  Umožňuje 

užívateľom bez ohľadu na vek, fyzických alebo kognitívnych schopností okamžitý prístup k stovkám 

hudobných nástrojov, zvukových efektov a pesničiek. Funguje tak, že užívateľ preruší niektorý zo 

štyroch lúčov, a to buď sám rukami, alebo na obrazovke pomocou stopovača očí, čím spustí  nástroj. 

Krásna vec na tom je, že každý nástroj je hraný v tónine a používateľ môže hrať buď samotné noty 

alebo tak, že nástroj hrá nepretržite. 

 

 EAMZ  

• Zrakové postihnutie, 

• Autizmus, 

• Downov syndróm, 

• Detská mozgová obrna, 

• Mozgová príhoda, 

• Svalová dystrofia, 

• Poranenia miechy, 

• Traumatické poranenia mozgu,  

• Williams Syndrome, 

• Rett / Asperger Syndrom, 

• Poruchy učenia,   

• a ďalšie.
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                                                                 Jedným alebo viacerými prstami prejdite cez laserový lúč. 

                      

                                                            

                                                                                               Dotknite sa laseru na iPade, smartphone,  

                                                                                              dotykovom displeji alebo interaktívnej tabuli. 

 

         

                                                                                             

                                                                  Použite prispôsobenú  

                                                                  klávesnicu a spínače.  

                                                                                             

Funkcie a výhody 

• Multi-Platforma, elegantný dizajn, kompatibilita -  PC, Mac a Apple, iOS, iPady 

• Rozhranie -  jedným kliknutím prístup k najpoužívanejším funkciám  

• Hudobný obsah - 50 skladieb zo všetkých žánrov, vrátane niekoľkých z našej karaoke kolekcie 

• Nahrávanie na MP3 – nahrávanie, zdieľanie a počúvanie na akomkoľvek zariadení 

• Cestovný obal – možnosť voľby štýlovej  počítačovej tašky s tvrdým, alebo mäkkým obalom 

• Príručka aktivít -  zariadenie BEAMZ môže byť  použité na rôzne účely 

    

Je to práve hudba v 21.storočí, prostredníctvom ktorej sa budujú znalosti,  zručnosti a schopnosť učiť. 

BEAMZ  je vytvorený na princípe príčiny a následku, zoraďovania, jemnej a hrubej motoriky, častých 

vyučovacích predmetov atď. BEAMZ môžete tiež použiť ako odmenu za aktivitu. BEAMZ obsahuje 

rozsiahlu hudobnú knižnicu všetkých typov žánrov a obsahuje základné informácie o hudobných 

nástrojoch a štýloch, ktoré možno nezávisle objavovať.  Skladby sú vytvorené takým spôsobom, že 

hudobníci ale aj nehudobníci počujú skvelý zvuk, prvýkrát a zakaždým! 

 

Sprievodca činnosťami poskytuje štruktúru pre rôzne nastavenia 

 

• vzory pre začiatky rytmickej hudby, 

• pochopenie hudobných nástrojov, 

• terapia hudbou, 

• cvičenie a rekreácia, 

• podnet a odmena, 

• reakcia na klasickú hudbu, 

• základy čítania hudby v 4/4 takte, 

• učenie vedeckej metódy. 
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Ak ste profesionálnym pracovníkom v telesnej, 

neurologickej, hudobnej alebo rekreačnej terapii, potom by mal byť BEAMZ súčasťou Vašej práce. 

Beamz sa používa v domácnostiach, školách, rehabilitačných centrách a nemocniciach vo svete. Každý 

vie, že hudba poteší dušu, ale až s  BEAMZ uvidíte ako poteší telo, keď sa začne pohybovať a uvidíte 

ako posilní aj myseľ! 

 

 

• jemná a hrubá motorika, 

• príčina a následok, 

• spracovanie informácii, 

• poznanie, 

• pamäť, 

• spoločenskosť. 

 

- BEAMZ je navrhnutý tak, že svojim pacientom a klientom môžete poskytnúť dostatok 

podpory a prispôsobenia, aby sami urobili pokrok pri práci s Beamz. Zahraniční odborníci v 

zdravotníctve neustále spolupracujú s tvorcami zariadenia a vyvíjajú nové činnosti a aktivity pre 

BEAMZ. 

 

 

1. fyzickým prerušením laserového lúča časťou tela alebo objektom, 

2. pomocou upravenej klávesnice, 

3. pripojenými spínačmi, 

4. využitím počítača alebo OS inteligentného zariadenia s dotykovou    

obrazovkou, alebo pomocou  interaktívnej tabule. 

 

 

 - posilnenie aktivity zamerané na posilnenie dlhovekosti 

 

Ak pracujete s ľuďmi v seniorských centrách alebo v kvalifikovaných ošetrovateľských zariadeniach, 

myslite na BEAMZ! BEAMZ znovu prebudí lásku k hudbe v bývalých hudobníkoch a amatérskych 

nadšencov. Prístupný dizajn zariadenia BEAMZ umožňuje sprístupniť hudbu pre osoby všetkých 

vekových kategórií a schopností, aj pre tých, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť alebo kognitívne 

schopnosti. V dôsledku toho budú seniori precvičovať svoje telo a myseľ, zatiaľ čo  hrajú a spievajú 

niektoré zo svojich obľúbených piesní, vytvárajú svoje vlastné originálne piesne a spolupracujú s 

ostatnými. Okrem čistej zábavy, pracovnej a fyzikálnej terapie možno dosiahnuť ciele pomocou 

viacerých štruktúrovaných aktivít. 
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BEAMZ vytvára sociálne prepojenia 

 

Veľkým aspektom BEAMZ je príležitosť vzájomne  zdieľať príjemný zážitok  

s rodinou a priateľmi. Beamz pre viaceré generácie  združuje deti, 

rodičov, starých rodičov a  prarodičov najautentickejším spôsobom.  

Predstavte si návštevy naplnené láskou, smiechom a muzicírovaním. 

 

 

 
Kliknite a pozrite si video na našej web stránke: 
 
http://www.specialnepomocky.sk/hudobny-system-beamz/beamz-hudba-vzdelavanie-terapia-a-
zdravotna-starostlivost/ 
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