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Ghid de utilizare a manualului
Manualul este structurat în unități de învățare, care cuprind:
Număr lecție

Unitatea de învățare

Conținutul lecției

Aplicăm!
Exerciții, cântece și
jocuri cu ajutorul
cărora folosești
informațiile din lecție.

Titlul lecției
Descoperim!
Cântece și jocuri
cu ajutorul cărora
vei descoperi
tema lecției.

Muzică
şi mişcare
Melodii pe care
poți dansa.

Ţinem minte!
Informații de care
vei avea nevoie
mai târziu.

Audiție muzicală
Fragmente muzicale
care te ajută să înțelegi
mai bine muzica.

Recapitulare

Evaluare

La sfârșitul fiecărei
unități puteți organiza
un mic proiect artistic
prin care să arătați ce
ați învățat.

Autoevaluează
cunoștințele
asimilate. Răspunde
corect pentru a
aduna steluțe.

Instrucțiuni de utilizare a manualului digital:
Activități
multimedia statice

Mărire/micșorare

Pagina anterioară

Activități
multimedia animate

Pictograme

Pagina următoare

Buton înainte

Salt la sfârșitul
manualului
Salt la începutul
manualului

Activități
multimedia interactive

Buton înapoi
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Buton
întoarcere
automată
Ecran
complet

?

Secțiunea
de „ajutor”

Competențe specifice
1.1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite,
cu durate, intensități, înălțime și viteză de succesiune
contrastante
1. Receptarea unor
cântece pentru copii
şi a unor elemente
simple de limbaj muzical

1.2. Receptarea sunetelor emise de anumite
instrumente muzicale și identificarea direcției de
propagare a sunetului
1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile
muzicale, în corelarea lor auditivă cu anumite calităţi
ale sunetelor muzicale
1.4. Receptarea cântecelor adecvate vârstei
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual,
asociind dirijatul intuitiv

2. Interpretarea de cântece
pentru copii, cu mijloace
specifice vârstei

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul
sugerat de ritm și de măsură
2.3. Reprezentarea unor calități ale sunetelor prin
semne convenționale
3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de
anumite elemente de limbaj muzical

3. Exprimarea unor
idei, sentimente
și experiențe prin
intermediul muzicii
și mișcării, individual
sau în grup

3.2. Executarea unui dans / joc pe muzică, inițiat și
organizat în colectiv
3.3. Confecționarea de jucării muzicale din materiale
naturale
3.4. Crearea unor linii melodice simple și a unor
combinații ritmice, asociate cu mișcări adecvate
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Recapitulare Inițială

Să ne amintim din clasa I

Imitați pozițiile în care stau copiii în imaginile de mai jos. Încercați să vorbiți sau să cântați în
fiecare din aceste poziții. Arată poziția în care ai putut cânta cel mai bine.

În clasa I am învățat cum trebuie să stăm în
timp ce cântăm.
Priviți imaginile alăturate. Analizați poziția
corectă a corpului pe care trebuie să o aveți în
timp ce cântați.

Suntem atenți
să cântăm
împreună și
să pronunțăm
corect cuvintele.

Vă mai amintiți din clasa I ce trebuie
să faceți pentru a cânta corect?
Suntem atenți
când ne dați tonul
și când ne faceți
semn că trebuie
să începem
să cântăm.

Trebuie să
stăm cu spatele
drept și cu privirea
înainte, așa cum
stau eu acum.
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Trebuie să
cântăm fără
să țipăm.

Recapitulare Inițială
Cântăm împreună
Intonați după auz cântecul Stă la geam o rândunică. Fiți
atenți la ton și la semnul de început. Cântați sincronizați.
Pronunțați textul corect.

Stă la geam o rândunică

din folclorul copiilor

Muzică și mișcare
Intonați, după auz, cântecul La moară la Dorohoi. Vă așezați în cerc. Veți
auzi tonul. Fiți atenți la semnalul de debut. Veți cânta melodia de două ori.
Prima dată vă veți ridica pe vârfuri ritmic. A două oară, în timp ce cântați,
faceți patru pași la dreapta și patru pași la stânga.

La moară la Dorohoi
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din folclor

Evaluare Inițială
Alege varianta corectă:
1. Când cântăm, ne așezăm:
a. cu spatele drept;
b. aplecat în față;
c. aplecat în partea dreaptă.
2. Înainte de a cânta suntem atenți la:
a. preluarea tonului;
b. colegul din dreapta;
c. colegul din stânga.

Găsiți cele trei cuvinte care au legătură
cu ora de muzică și mișcare.

3. Cuvintele trebuie pronunțate:
a. tare;
b. repede;
c. corect.
Creativitate
Scrie trei propoziții despre muzică.

Autoevaluare:
Pe ultima pagină a manualului ai răspunsurile corecte. Verifică răspunsurile tale. Dacă
răspunzi corect, la fiecare punct ai posibilitatea de a lua 3 steluțe.
Calificativ

Răspunsuri corecte
Item 1

Item 2

FB
B
S
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Item 3

Unitatea 1
Ritmuri jucăuşe
Lecția 1 Timbrul. Sunetele din mediul înconjurător
Lecția 2 Ritmul. Sunet lung / scurt
Lecția 3 Ritmul. Marcarea structurilor ritmice
Lecția 4 Ritmul. Improvizația ritmică spontană. Audiția interioară.
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Unitatea 1
Lecția 1 Timbrul. Sunetele din mediul înconjurător

Sunetele de lângă noi
Descoperim!
1. Prietenii noștri, Mimi și Dodo, s-au întors din vacanță. Au de făcut o compunere despre
sunetele auzite pe timpul verii la munte și la mare. Haideți să-i ajutăm! Să alegem împreună
imaginile care sugerează sunetele pădurii și sunetele mării. Imitați sunetele din natură.

2. Mimi și Dodo locuiesc într-un cartier dintr-un oraș tare zgomotos. Alegeți imaginile care
sugerează sunetele pe care le putem auzi în jurul nostru. Imitați câteva sunete din mediul
înconjurător.

Ținem minte!
Tot ceea ce auzim se numește sunet. În jurul nostru sunt foarte multe sunete. Unele
ne plac, altele nu ne plac. Sunetele care ne plac se numesc sunete muzicale. Sunetele
care nu ne plac se numesc zgomote.
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Unitatea 1
Aplicăm!
Ne imaginăm că suntem în pădure. Sunt foarte multe sunete pe care am putea să
le imităm. La început toată clasa imită fiecare sunet.
Vântul: inspirăm adânc. Expirăm lung, la fel ca în imaginea alăturată:
Picurii de ploaie: inspirăm ușor. Spunem din ce în ce mai repede: pic, pic, pic, pic.
Glasul păsărilor: inspirăm ușor. Pronunțăm repede: cip, cirip, cip, cirip.
Vocea ursului: inspirăm adânc. Imităm vocea ursului: mooooorr, moooorr, moooorr.
După ce am redat toate sunetele, clasa se împarte în 4 grupe. Fiecare grupă va
reda câte un sunet din pădure.

Joc muzical — Sunetele de lângă noi
Clasa se împarte în cinci grupe. Fiecare grupă își alege o imagine. Imitați sunetul obiectului
sau al elementului din natură pe care l-ați ales. Respectați lungimea sunetelor.

Portofoliu

Audiție muzicală
Audiați câteva sunete din manualul digital. Redați sunetele recunoscute. Descoperiți lungimea lor. În timp ce redați sunetele, arătați cu mâinile lungimea lor.
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Desenează un obiect sau un animal care
produce sunete.

Unitatea 1
Lecția 2 Ritmul. Sunet lung / scurt

Glasul animalelor
Descoperim!
Mimi este fascinată de graiul animalelor. Dorește să
poată povesti cu ele. Dodo este convins că, într-o bună zi,
Mimi își va împlini visul de a vorbi
cu animalele bunicii. El a observat
că vocile animalelor nu sună toate
la fel.
• Priviți imaginea alăturată. Imitați
graiul animalelor.
• Descoperiți asemănările și deosebirile dintre sunete.

Muzică și mișcare – Graiul animalelor
Clasa se împarte în patru grupe. Fiecare grupă va imita sunetele animalelor din curtea
bunicilor de la țară. Cu mâinile marcați lungimea sunetelor.

Cu - cu -

riiii -

guuuu!

Beeee

Beeee

Beeee

Guiț

Guiț

Mu-u-u-u

Guiț

Mu-u-u-u

Beeee

Guiț

Cu - cu -

riiii -

guuuu!

Beeee

Beeee

Beeee

Guiț

Mu-u-u-u

14

Guiț

Guiț

Mu-u-u-u

Unitatea 1
Ținem minte!
Sunetele pot avea dimensiuni diferite. Unele sunete sunt scurte, altele sunt lungi.
Există sunete foarte scurte și sunete foarte lungi.

Aplicăm!
Învățați, după auz, cântecul Graiul animalelor. De câte ori cântați un sunet lung,
ridicați mâna dreaptă, apoi o lăsați jos.

Câi - nii la - tră: hau, hau,

hau.

Mâ - ța mia - u- nă: miau,

miau.

Graiul Animalelor

Joc muzical – Lungimea sunetelor
Confecționați jetoane roșii din hârtie colorată. Cântați,
în colectiv, cântecul Graiul animalelor. De fiecare dată
când intonați un sunet lung, ridicați jetoanele roșii.
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din folclorul copiilor

Unitatea 1
Lecția 3 Ritmul. Marcarea structurilor ritmice

Pas, iute, rar
Descoperim!
1.  Ascultă sunetul unui clopot de biserică, al unui
clopoțel de masă și al unui clopoțel de jucărie.
Sunetele sunt la fel de lungi? Care este clopotul
cu sunetul cel mai lung? Dar cel mai scurt?
2.  Citește textul cântecului Clopoțelul. Asociază
mărimea clopoțeilor cu durata sunetelor lor.
• Notează sunetele scurte prin două linii
verticale legate. Leagă-le câte două.
• Intonează cântecul, după auz.

IU - TE

PAS

Pas,

pas,

pas,

pas,

iu -

Cling,

cling,

cling,

cling,

clo - po - tu-a

Clopoțelul

te,

iu -

te
su -

RAR

ra -

ar

nat;
din folclorul copiilor

Ținem minte!
Marcarea structurilor ritmice se face astfel:
Sunete medii
Sunete scurte
		
PAS 			

16

Sunete lungi
IU - TE			
RAR

Unitatea 1
Aplicăm!
Citiți textul cântecului Ceasul, de Alexandru Voevidca. Transcrieți
cuvintele în caiet. Marcați cu linii verticale sunetele lungi. Cu puncte
marcați sunetele scurte.
Tic, tac, tic, tac, ba - te cea - sul ne-n – ce - tat

pas,

pas,

pas,

pas,

iu -

Tic,

tac,

tic,

tac,

ba - te, cea - sul ne-n - ce - tat

te

Pas,

pas,

iu -

co -

pi -

le,

Iu -

te,

iu -

Scoa - lă - te

te,

iu -

te, iu -

te,

te,

pas.

vre - mea-i de-n vă-

țat

te, iu -

iu -

Muzică și mișcare
Învățați după auz cântecul Ceasul. Toți elevii se așază în șir indian. În timp ce intonați
melodia, pășiți pe fiecare sunet cântat.
Alexandru Voevidca

Audiție muzicală
Audiază, din manualul digital, sunetele produse de
un orologiu, un ceas de masă și un ceas de mână. Clasa
se împarte în trei grupe. Se formează trei șiruri de copii.
Fiecare șir va păși după cum bate ceasul pe care îl imită.
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Unitatea 1
Lecția 4 Improvizația ritmică spontană. Audiția interioară

Ritmul meu
Mimi și Dodo își amintesc cu plăcere zilele
petrecute la munte. În fiecare dimineață
auzeau vocea pârâiașului din spatele cabanei,
cum le spunea „Bună dimineața!”. Salutau
pârâiașul cântând melodia învățată la
școală. Haideți să o învățăm și noi!

Observăm și descoperim!
• Citiți textul cântecului Pârâiaș, pârâiaș
de Dimitrie Cuclin.
• Transcrieți textul în caiet. Descoperiți
ritmul cântecului. Subliniați silabele lungi.
Pâ – râ – iaș, pâ – râ – iaș, / Mult ești ve – sel și poz – naș.
Un – de fugi a – șa de – gra – bă / Fi – ri – cel de pâ – râ – iaș.

Muzică și mișcare
Învățați, după auz, melodia Pârâiaș, pârâiaș. Bateți din palme în timp ce cântați.
Respectați ritmul melodiei. După ce ați învățat foarte bine cântecul, unul dintre elevi va
improviza un ritm care să se potrivească melodiei.

Pârâiaș, pârâiaș
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Dimitrie Cuclin

Unitatea 1
Ținem minte!
Cântecele pot fi însoțite de mișcări ale corpului, bătăi din palme sau din picioare.
Când inventăm pe loc o melodie sau un ritm spunem că improvizăm.

Aplicăm!
Joc muzical – Audiția interioară

Citiți silabic textul cântecului Păsărelele. Apoi, împărțiți clasa în două grupe. Textul
este scris în culorile roșu și albastru. Prima grupă citește silabic, tare, textul scris cu
culoarea roșie. Textul albastru va fi citit în gând.
Grupa a doua citește silabic, tare, textul scris cu culoarea albastră. În gând va citi
textul scris cu culoarea roșie. Toată lumea bate din palme după modelul de mai jos.

Co – lo sus, pe ră – mu – re – le, Cân – tă mân – dre pă – să – re - le.
Fi – e – ca - re-n gla – sul său, Mân – dru vreau să cânt și eu.
Cântăm împreună și pe grupe
Învățati, după auz, cântecul Păsărelele. Apoi, împărțiți clasa în două grupe. Cântați și respectați
regulile jocului de mai sus.

Păsărelele

Ne jucăm câte doi

Timotei Popovici

Portofoliu

Bate din palme un ritm. Rostește în același
timp PAS, IU-TE, RA-AR. Cere colegului tău de
bancă să repete ritmul. Apoi, schimbați rolurile.
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Improvizează un ritm pentru cântecul
Păsărelele. Prezintă colegilor creația ta:
cântă și bate ritmul în același timp.

Unitatea 1

Recapitulare
A sosit momentul primului nostru spectacol. Proiectul nostru este unul special deoarece la
el va participa toată lumea: colegii care vor veni în fața clasei, adică pe scenă, și colegii care vor
sta în bănci, adică publicul.
Ne imaginăm că suntem într-o sală de spectacole. La începutul fiecărui spectacol, publicul
aplaudă. Aplaudăm și noi. Respectați indicațiile de mai jos.
1. Bateți din palme și pronunțați durata sunetelor folosind silabele pas, iu-te și ra-ar.

PAS

IU - TE

RA-AR

PAS

IU - TE

RA-AR

2. Cântăm împreună
Cântați melodia Melc, melc, codobelc și bateți din palme după modelul de mai jos.

Melc,

melc,

co-

do-

belc,

Scoa-te

3. Dialog ritmic
Formați grupe de câte patru elevi. Două
grupe vin în fața clasei, pe scenă. Prima
grupă imită bătăile ceasului deșteptător cu
pocnituri din degete. Un elev din a doua
grupă improvizează un ritm. Grupa din care
face parte, repetă ritmul. Apoi, se schimbă
rolurile. Jocul poate continua până când
toți elevii au participat la dialogul ritmic.
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coar- ne

bo- u-

rești

Unitatea 1
4. Ritmuri jucăușe
Citiți texul cântecului Vine iarna. Învățați melodia după auz. Apoi, clasa se împarte în trei
grupe. Prima grupă va cânta melodia și va bate din palme, marcând ritmul. A doua grupă va
inspira adânc și va expira, imitând sunetul vântului. A treia grupă va imita graiul păsărilor.

Vine iarna

Pă – sări

că – lă – toa –

Cip, ci - rip,

Du – pă

re-n

cip, ci - rip,

un

sfat

Cip, ci - rip,

ma

–

cip, ci - rip,

Autoevaluare
Am realizat ce mi s-a cerut.
Mi-a fost uşor să diferențiez
sunetele.
Știu să compar sunetele
şi-mi dau seama care sunt
lungi şi care sunt scurte.

Da Puțin Nu

Timotei Popovici

stol

cip,

re

s-au a – du – nat,

ci - rip,

Toa – te

cip,

ci - rip,

cip, ci - rip,

au

ple – cat.

cip, ci - rip

Portofoliu

Spectacolul s-a încheiat în aplauzele
tuturor. Pregătește-te pentru viitorul proiect.
Investighează ritmul melodiei preferate pe
care o vei interpreta la următorul spectacol.
Prezintă colegilor descoperirea ta.
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Unitatea 1

Evaluare
1. Completează următoarele propoziții după model:
Model: Tot ceea ce auzim se numește sunet.
Sunetele care ne plac se numesc ... .
Unele sunete sunt lungi, alte sunt ... .
Pentru marcarea ritmului, folosim cuvintele: pas, ....., rar.
2. Asociază mersul animalelor cu durata sunetelor după
modelul următor:
RA - AR
PAS
IU- TE
RA - AR

3. Amintește-ți sunetele din natură.
Descrie trei sunete din natură.
Autoevaluare:
Pe ultima pagină a manualului ai răspunsurile corecte. Verifică răspunsurile tale. Dacă
răspunzi corect, ai posibilitatea de a lua 3 steluțe la fiecare punct.
Calificativ

Răspunsuri corecte
Item 1

Item 2

FB
B
S
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Item 3

Unitatea 2
Jucării muzicale
Lecția 1 Percuția corporală diversă
Lecția 2 Jucării muzicale din materiale naturale
Lecția 3 Jucării muzicale. Orchestra de jucării
Lecția 4 Cântarea cu acompaniament. Acompaniament
de jucării muzicale realizat de copii. Acompaniament
instrumental realizat de cadrul didactic
Lecția 5 Melodia. Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinda
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Unitatea 2
Lecția 1 Percuția corporală diversă

Ritmul corpului meu
Descoperim!
Împreună cu prietenii noștri, Mimi și
Dodo, am învățat că sunetele au diferite
lungimi. Acestea pot fi redate și cu ajutorul
corpului nostru.
Priviți imaginile alăturate. Descoperiți
cum puteți reda diferite ritmuri din natură
și din mediul înconjurător cu propriul
corp. Executați de câteva ori fiecare model
de bătaie.
bătaia din picior → tunet
bătăi din palme → pașii în apă
pocnit din degete → picăturile de ploaie
bătaia palmelor pe genunchi → mașină
care te stropește
bătaia palmelor pe piept → lemn care se
rupe

tunet
(bătăi din picior)

pași în apă
(bătăi din palme)

picături de ploaie
(pocnit din degete)

mașină stropind
(bătăi pe picior)

lemn care se rupe
(bătăi pe piept)

liniște

• Stați jos, cu spatele drept și privirea
înainte. Așezați mâinile pe picioare. Veți
imita elementele de percuție corporală
executate de cadrul didactic.
Fiți atenți la semnalul de început și la
sincronizarea cu colegii.

Ținem minte!
Redarea ritmului cu propriul corp se numește percuție corporală. Fiecare model
de percuție corporală are un sunet specific. Prin combinarea acestora, poți improviza
foarte multe ritmuri.
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Unitatea 2
Muzică și mișcare
1. Joc ritmic
Interpretați următorul joc ritmic. Fiți atenți la colegul care vă arată când trebuie să
începeți și să încheiați jocul ritmic.

2. Joc muzical
Citiți textul cântecului Barză, barză. Învățați mișcările cu care vă veți acompania.
În încheiere intonați cântecul și acompaniați-vă cu elementele de percuție corporală,
după modelul de mai jos.

Barză, barză

din folclorul copiilor

Portofoliu
Inventează 2-3 mișcări de percuție corporală. Acompaniază melodia cu elementele de percuție
corporală descoperite de tine. Scrie în caiet elementele de percuție corporală pe care le foloseşti.
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Unitatea 2
Lecția 2 Jucării muzicale din materiale naturale

Jucăria muzicală preferată
Dodo și-a uitat jucăria muzicală
la bunici. Acum trebuie să confecționeze alta, deoarece dorește să se
acompanieze când cântă.
• Priviți imaginile următoare. Observați ce a găsit Dodo în bucătărie.
Oare cum poate să le folosească?

Maracas
Pentru confecționarea unui maracas,
aveți nevoie de următoarele materiale
naturale și refolosibile:
• un pahar de carton cu capac;
• un pumn de orez;
• bandă adezivă.
Introduceți orezul în pahar. Puneți
capacul. Lipiți capacul cu bandă adezivă.
Maracasul poate fi folosit la melodiile
ritmate.
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Unitatea 2
Tub zornăitor
Pentru confecționarea unui tub zornăitor, aveți nevoie de o sticlă de plastic și macaroane subțiri.
Introduceți macaroanele în sticlă.
Puneți dopul. Tubul zornăitor poate fi
folosit la cântecele vesele.

Tamburină
Pentru confecționarea unei tamburine aveți nevoie de două farfurii de
carton, sfoară, 4 mărgele colorate și
bandă adezivă.
Tăiați 4 bucăți de sfoară de 10 cm.
Luați o bucată de sfoară. O introduceți
într-o mărgică colorată. Îndoiți sfoara.
O prindeți cu bandă adezivă de marginea farfuriei. După ce ați procedat
la fel și cu celelalte mărgele, puneți
farfuriile față în față. Le lipiți cu bandă
adezivă. Jucăria este gata.
Tamburina poate fi folosită la acompanierea melodiilor ritmate.

Creativitate
Cercetează şi alte posibilități de a confecționa jucării muzicale. Realizează o jucărie
muzicală. Prezintă felul în care cânți la jucăria ta.
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Unitatea 2
Lecția 3 Jucării muzicale. Orchestra de jucării

Orchestra de jucării
1.  Să ne prezentăm jucăriile muzicale. Fiecare elev prezintă jucăria confecționată acasă.
Interpretăm după auz cântecul Dacă vesel se trăiește. În timp ce cântați, urmăriți textul pe
linia verde. Cântecul are trei momente în care trebuie să: 1. bateți de două ori din palme;
2. bateți de două ori din picioare; 3. vă acompaniați cu jucăriile muzicale.
ve-sel se tră-ieş-te

te-a-

ba-

Da-că

ve-sel se tră-ieş-te

-şa

ba-

te-a-

-şa

Da-că
ve-sel se tră-ieş-te

al-tu-ia zâm-beş-te

ve-sel se tră-ieş-te

ba-

şa
te-a-

Da-că

u-nul

Da-că

Dacă vesel se trăiește

***

v

Ținem minte!
Mai multe jucării muzicale care redau diferite ritmuri sau melodii alcătuiesc
orchestra de jucării.
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Unitatea 2
2. Învățați, după auz, cântecul La moară. În timp ce cântați, urmăriți textul pe linia verde. Apoi,
folosiți jucăriile muzicale.

vi-ne-o cioa-

-ră

jos la

ti-ca, ti-

-ca

ta

moa-ră

La moară
a

Joc muzical - Orchestra de jucării
Fiecare elev din clasă va avea o jucărie
muzicală sau va folosi percuția corporală.
Patru sau cinci elevi vor improviza, pe rând,
câte un ritm. Toți elevii din clasă vor reda
ritmurile cu ajutorul jucăriilor muzicale sau al
percuției corporale.
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din folclorul copiilor

Unitatea 2
Lecția 4 Cântarea cu acompaniament. Acompaniament de jucării muzicale
realizat de copii. Acompaniamentul instrumental realizat de cadrul didactic

Jocuri muzicale cu acompaniament
Descoperim!
1. Privește imaginile de mai jos. Bifează jucăriile muzicale pe care le folosim pentru a bate ritmul.

2.  Citiți silabic următorul text. Acompaniați-vă cu jucăriile muzicale. Urmăriți care sunt
locurile în care trebuie să se audă jucăriile.
Ie - pu - raș cu coa -

da scur - tă A ve -

nit și el la nun - tă,

Și s-a pus în col - țul me - sei Și-a mân - cat tor - tul mi -

30

re - sei.

Unitatea 2
Ținem minte!
Acompaniament înseamnă să folosesc un instrument muzical sau o jucărie muzicală,
în timp ce cânt cu vocea un cântec.

Cântăm cu acompaniament
Învățați, după auz, cântecul Soarele. Acompaniați-vă cu
jucăriile muzicale confecționate de voi. Cadrul didactic vă va
acompania la un instrument muzical.

Soarele

din folclorul copiilor

Joc muzical
Clasa se împarte în patru grupe. Un coleg va reda un ritm. Fiecare grupă va reda ritmul.
După ce toate grupele au redat ritmul, toată clasa va interpreta încă o dată ritmul. Atenție
la semnalul de început dat de coleg și la sincronizarea cu colegii. Cadrul didactic vă va
acompania la un instrument muzical.
Știați că... ?

... din materiale naturale sau refolosibile se
pot confecționa jucării muzicale.
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Portofoliu
Desenează jucăria muzicală preferată. Investighează cum este construită. Prezintă colegilor jucăria muzicală.

Unitatea 2
Lecția 5 Melodia. Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinda

Vine iarna
Descoperim!
Mimi și Dodo se pregătesc să-l întâmpine
pe Moș Crăciun. Priviți imaginile următoare.
• Ce anotimp reprezintă fiecare imagine?
• Ce fel de cântece se intonează iarna?

Învățați după auz colinda Astăzi s-a născut Hristos. Urmăriți drumul sunetelor pe linia
verde. Marcați ritmul prin bătăi din palme. Pentru acompaniament folosiți clopoței.
- cut Hristăzi s-a năs-

lu-mi-

- tos

- si-a chip

As-

Me-

şi cân- tați

Lă-u-

- nos

- dați

şi

vă

Astăzi s-a născut Hristos
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bu-cu -

- rați
din folclor

Unitatea 2
Ținem minte!
Colinda este un cântec tradițional românesc ce se cântă de grupuri de copii sau de
adulți cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Textul colindelor poate fi religios sau inspirat din viața oamenilor.

Aplicăm!
Întonează, în colectiv, colinda Iată vin colindători. Clasa se împarte în două grupe. Prima
grupă va cânta: Iată vin colindători. Toată clasa va cânta: Zorile-s dalbe. Grupa a doua va
cânta: Noaptea pe la cântători. Acompaniați-vă cu jucării muzicale.

Iată vin colindători

l
l
Portofoliu
Confecționează un glob muzical pentru bradul de Crăciun.
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din folclor

Unitatea 2

Recapitulare
1. Pronunță silabic următorul text. Bate din palme pentru a înțelege ritmul.

Hai

la

joa

-

că -a

Hai

la

joa - că - a

-

-

fa

-

fa -

ră,

Să - ni

ră,

Că - nu

-

u

vom

- ța

că

mea

-

dea

2. Cântă după auz melodia Săniuța. Marchează ritmul cu bătăi din palme. Un coleg va
acompania cu clopoței.

Săniuța
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***

Unitatea 2
3. Cântă, după auz, melodia Iarna veselă. Îmbogățește interpretarea cu elemente de
percuție corporală.

Iarna veselă

Clopoței
Pentru această jucărie muzicală ai nevoie de: un baston
din lemn, capace de sticlă din metal, clopoței, sfoară,
hârtie colorată, o pensulă, un ciocan, un ac de cusut,
patru cuie, aracet.
Învelește bastonul de lemn în hârtie colorată și lipește
hârtia cu aracet.
Găurește capacele de metal. Pe fiecare cui pune câte
trei capace. Apoi bate cuiele în bastonul de lemn.
Înfășoară sfoara pe baston. Din loc în loc pune câte
un clopoțel.
Această jucărie muzicală te va ajuta să te acompaniezi
singur atunci când intonezi cântecele tale preferate.
Portofoliu
Realizează un desen care să ilustreze al doilea vers din cântecul Iarna veselă.
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Grigore Teodosiu

Unitatea 2

Evaluare
1. Completează versurile cântecelor învățate, după model:
Model: Am plecat să colindăm.
Răsai soare ... .
Iarna ne-a sosit în ... .
Hai la joacă afară că nu vom ... .
2. Asociază imaginile cu grupul de jucării din care fac parte:

Jucării muzicale

Jucării

3. Descrie sunetele pe care le emit trei jucării muzicale pe care le cunoști.
Autoevaluare:
Pe ultima pagină a manualului ai răspunsurile corecte. Verifică răspunsurile tale. Dacă
răspunzi corect, la fiecare punct ai posibilitatea de a lua 3 steluțe.
Calificativ

Răspunsuri corecte
Item 1

Item 2

FB
B
S

36

Item 3

ProiectUnitatea
de iarnă2

Repertoriul de iarnă
Colindă

din folclor

Florile dalbe

din folclor

Mâine anul se-nnoieşte

din folclor
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Proiect de iarnă

Sub cel roșu răsăritu

din folclor

Ninge, ninge

din folclor

Ninge liniștit

din folclor
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Unitatea 3
Magia sunetelor
Lecția 1. Timbrul. Sunete muzicale vocale
Lecția 2. Timbrul. Sunetele muzicale instrumentale
Lecția 3. Melodia. Sunete înalte / joase
Lecția 4. Melodia. Mersul melodiei
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Unitatea 3
Lecția 1 Timbrul. Sunete muzicale vocale

Glasul nostru
Descoperim!
Astăzi Mimi este foarte fericită. De
dimineață toată lumea a văzut-o zâmbind și
cântând. Dodo încearcă să o imite. Vocea lui
sună altfel. La ora de muzică și mișcare vor
învăța un joc nou care se numește Deschide
urechea bine. Melodia jocului aparține
compozitorului Grigore Teodosiu. Învățați și
voi, după auz, acest cântec.

-chi-

ori

-de

Des-

u-

re-chea

-ne
Ci-

te-o
stri-

-ga
pe

-cit,

veSă

-ne

-dem

ghi-

ba

-ceşti

ghi-

nu-me,

-cit,

ghiAi

bi-

ceş-

Hai

-te

nu mai sta.

Treci la
loc

ghi-

fii

fe-

ri-

-cit

ai

• Formați un cerc. Un elev intră în cerc, legat la ochi. Toată clasa cântă melodia până
la pătrățelul roșu. Când ajungeți la pătrățelul roșu, un alt elev din cerc pronunță numele
colegului care se află în interiorul cercului. Acesta trebuie să ghicească cine l-a strigat.
Dacă ghicește, toată clasa va cânta: Ai ghicit, ai ghicit, Treci la loc, fii fericit.
Dacă elevul nu ghicește, rămâne pe loc. Toți elevii vor cânta: N-ai ghicit, n-ai ghicit, stai
pe loc, ești necăjit.
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Unitatea 3
Ținem minte!
Sunetele redate de oameni se numesc sunete vocale. Cu ajutorul vocii putem vorbi
și putem cânta. Vocile se deosebesc între ele.

Aplicăm!
Joc muzical – Două bilețele
Pe catedră se află două boluri cu bilețele. Într-un bol sunt bilețele cu numere. În al doilea
bol sunt scrise numele tuturor elevilor. Fiecare elev va lua câte un bilețel din fiecare bol. Toată
lumea se așază la loc în liniște. Cadrul didactic va spune un număr. Elevul care are bilețelul cu
numărul respectiv, va pronunța încet, cu vocea schimbată, numele aflat pe al doilea bilețel.
Elevul care își aude numele va trebui să recunoască locul de unde s-a auzit vocea și cine i-a
pronunțat numele.

Joc muzical – Ghicește cine suntem
Toți elevii se așază în cerc. Un elev legat la ochi se va așeza în centru
cercului. La semnul cadrului didactic, elevii se mișcă. Trei elevi vor
veni în spatele colegului legat la ochi și vor cânta un fragment dintr-un
cântec învățat la ora de muzică și mișcare. Elevul legat la ochi va continua melodia. La sfârșit va
spune numele elevilor care au cântat. Dacă a ghicit, va fi înlocuit de un alt elev.

Joc muzical – Imită vocea
Desenați, pe foi diferite, un copil, o doamnă, un domn, un bunic, o bunică. Cântați, după
auz, melodia Cărticica mea. Unul dintre voi ridică o foaie desenată. Toată clasa va cânta,
imitând vocea personajului desenat.

Cărticica mea
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***

Unitatea 3
Lecția 2 Timbrul. Sunetele muzicale instrumentale

Glasul instrumentelor
Descoperim!
Mimi și Dodo m-au invitat la concertul organizat de ei
și prietenii lor. Dodo e puțin răgușit. L-am întrebat cum
poate cânta dacă e răcit. Dodo a spus că va cânta la ...
prietenul lui cel mai bun. Cum să cânți „la prietenul tău
cel mai bun”? I-am spus că nu s-a exprimat corect. Dodo
a început să râdă: „Ha, ha, ha! M-am exprimat foarte
corect. Vino la concert și vei vedea.” Aseară am fost la
concert. A fost foarte frumos. Toți oamenii de pe scenă
cântau, dar nu cu vocea. Cântau la instrumente muzicale.
Dodo era solist și cânta la pian.
• Priviți imaginile cu instrumente muzicale. Cunoașteți instrumentele muzicale la care
cântă copiii?

Audiție muzicală
Ascultați pe internet un fragment din Cântec de leagăn de Johannes
Brahms, interpretat la cele patru instrumente muzicale: pian, vioară,
trompetă și tobă. Discutați în clasă despre asemănările și deosebirile
sunetelor emise de instrumentele muzicale.

Ținem minte!
Așa cum vocile oamenilor sunt diferite, și glasurile instrumentelor muzicale se
deosebesc între ele. Materialele din care sunt confecționate instrumentele și felul în
care se obțin sunetele determină timbrul sau culoarea sunetului.
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Unitatea 3
Aplicăm!
Muzică și mișcare
1. Intonați după auz, în colectiv, cântecul Trompeta. Prin poziția corpului și
mișcările mâinilor imitați cântatul la trompetă. Un coleg va bate la tobă și va marca
ritmul.

Trompeta

***

2. Intonați după auz, în colectiv, cântecul Vioara. Prin poziția corpului și mișcările
mâinilor, imitați cântatul la vioară.

Vioara

Joc muzical – Ghicește instrumentul

***

Portofoliu

Fără să vorbești sau să cânți, arată celor
doi colegi cum se cântă la unul din cele patru
instrumente: pian, vioară, tobă sau trompetă.
Primul care va ghici instrumentul câștigă jocul.
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Desenează instrumentul muzical preferat.

Unitatea 3
Lecția 3 Melodia. Sunete înalte / joase

Jocul sunetelor muzicale
Descoperim!
• Puneți degetul arătător pe prima bulină colorată. Cadrul didactic va cânta un sunet. Fiți
atenți la ton și la semnalul de început. Veți mișca degetul pe săgeata roșie, până la bulina verde.
În același timp veți mișca și sunetul, în direcția în care mișcați degetul. Adică în sus ori în jos. După
ce toată lumea a ajuns la bulina albastră, la semnul cadrului didactic, veți mișca degetul pe săgeata
care duce la bulina galbenă. În același timp, veți mișca și sunetul în aceeași direcție. Continuați să
mergeți până la ultima bulină. Sunetele sunt la fel? Dacă nu sunt la fel, ce le deosebește?

Joc muzical
• Învățați, după auz, cântecul În pădure, din folclorul copiilor. Ascultați cântecul în manualul
digital. Puneți degetul pe cărarea din pădure. Cântați și descoperiți care sunt sunetele pe care
trebuie să le intonați.
în
- te
Câ-

căpe

u-

- ra-re

pă-

mer-gem

du-

-rea

ma-re

- nul
Ui-

te

sus

şi

ve- sel
To- tu-i
ui-

te

jos
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şi

fru-

-mos.

Unitatea 3
Ținem minte!
Sunetele muzicale pe care le redăm cu vocea sau cu un instrument muzical pot avea
înălțimi diferite. Unele sunt înalte. Altele sunt joase.

Aplicăm!
Cântăm împreună
Intonați, după auz, cântecul Coroana. În timp ce cântați, faceți
mișcările cerute în text.

Coroana

Grigore Teodosiu

Portofoliu

Audiție muzicală –
înălțimea sunetelor
Confecționați stegulețe colorate din pânză sau hârtie colorată. Audiați un fragment
din Primăvara de Antonio Vivaldi. De câte
ori auziți sunete înalte, ridicați stegulețele.
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Improvizează o melodie. Desenează în
caiet cum merg sunetele melodiei tale. Pune
o steluță în locul în care vrei să fie cel mai
înalt sunet al melodiei. Pune două steluțe în
locul în care va fi sunetul cel mai jos.

Unitatea 3
Lecția 4 Melodia. Mersul melodiei

Călătoria sunetelor
Descoperim!
• Audiați în manualul digital cântecul Umblă ursul. Urmăriți cu atenție drumul pe care îl fac
sunetele din cântec. Mișcați mâinile după cum merg sunetele: în sus sau în jos.
prin pă-du- re

ur- sul

du- pă

du- pă
fragi şi

mu- re

Um - blă
l-a-n țe-bi- nă

su- pă-

Ur- sul
-pat,

fu-

ge
-rat

O al-

Mică scenetă – Ursul și albina
Improvizați o scenetă cu două personaje: ursul și albina. Vă împărțiți în două grupe. O
grupă va interpreta rolul ursului. Cealaltă grupă va interpreta rolul albinei. Grupa ursului
cântă melodia, imită mersul și vocea ursului. A doua grupă imită zborul și zgomotul pe care îl
face albina în timp ce zboară din floare în floare.

Joc în doi – Cântă cum îți arăt
Împreună cu colegul de bancă, vă așezați
față în față, la distanță de doi metri.
Colegul/colega tău/ta va improviza o melodie.
Tu va trebui să indici cu mâinile dacă sunetele
merg în sus sau în jos.
Apoi, schimbați locurile.

Dicționar
va improviza – va compune pe loc o melodie
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Unitatea 3
Ținem minte!
Cântecele sunt alcătuite din sunete muzicale de înălțimi și durate diferite.
Mersul melodiei sau linia melodică reprezintă drumul pe care îl fac sunetele, de la
unele la altele: în sus (ascendent), în jos (descendent) sau prin repetare.
Pe parcursul unui singur cântec întâlnim sunete joase și înalte, mers ascendent,
descendent și prin repetare.

Aplicăm!
Investigare
Intonați cântecul Piticii. În timp ce cântați, investigați mersul melodiei. Mișcați mâinile
în sus sau în jos, după cum merge melodia. Vă puteți acompania cu jucăriile muzicale
confecționate de voi. Notați cu creionul, în caiet, mersul melodiei.

Noi

sun-

tem

pi-

-ti-

pi-

ti-

voi-

cii

-ni-cii

-cii,

Pi-ti-

cu
-cii

scubăr-bo-

-fi-

şii

-țe
ro-

şii

Audiție muzicală – mersul melodiei
Pentru această activitate aveți nevoie de stegulețe roșii și albastre.
Audiați un fragment din Vara, de Antonio Vivaldi.
Folosiți stegulețele roșii pentru a arăta mersul melodiei în sus și stegulețele
albastre pentru a arăta mersul melodiei în jos.
Portofoliu
Improvizează o melodie. Desenează, în caiet, mersul melodiei tale. Prezintă colegilor cântecul.
Repetați împreună melodia.
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Unitatea 3

Recapitulare

• Analizați fiecare imagine de mai jos. Bifați imaginile care conțin sunete vocale.

Muzică și mișcare
Cântați după auz melodia Douăzeci pitici voinici. Înainte de a cânta, stați cu spatele drept şi
privirea la cadrul didactic. Atenție la preluarea tonului și la semnalul de început. Cântați cu toții
în acelaşi timp. Pronunțați textul corect. În interpretarea cântecului vă acompaniați cu jucăriile
muzicale confecționate de voi. Pentru tăcerea din cântec veți folosi o tobă. Elevii care nu au jucării
muzicale vor folosi stegulețele roșii pentru a indica locurile în care cântați sunete cele mai înalte.
Stegulețele albastre vor fi folosite pentru sunete cele mai joase din cântec.

Douăzeci pitici voinici
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Gheorghe Cucu

Unitatea 3
• Bifează răspunsul corect.
1. Toate vocile sunt la fel.
2. Vioara este un instrument muzical.
3. Sunetele pot fi înalte, joase sau medii.
4. În cântec sunetele merg doar în sus.

A/F
A/F
A/F
A/F

Cântăm împreună
Intonați, după auz, cântecul Treci, ploaie. Un coleg vă va acompania cu un
clopoțel. În timp ce cântați, mișcați brațele în sus și în jos, cu mișcări egale.

Treci, ploaie

din folclorul copiilor

• Găsiți cele şapte cuvinte ascunse în pătrat, după modelul de mai jos. Ele au legătură cu
ora de muzică și mișcare.
A

S

D

F

G

H

T

R

C

F

V

C

Â

N

T

E

C

T

E

D

H

Q

W

V

I

O

A

R

A

X

T

I

M

B

R

U

D

G

U

P

A

S

U

N

E

T

G

U

J

L

T

Y

R

E

F

P

I

A

N

N

A

U

D

I

Ț

I

E

G

A

B

I

L

H

J

R

T

Z

Y

U

X

T

R

O

M

P

E

T

A

A

H

S

X

E

T

O

B

A

Z

X

E

Proiect artistic
Se apropie ziua de 8 Martie. Organizați un proiect
artistic dedicat mamelor, bunicilor și surorilor
voastre. Recitați poezii și interpretați cântecele
învățate până acum. Pentru acompaniament, folosiți
jucăriile muzicale confecționate de voi.
Știați că...?

... ziua de 8 Martie se numește Ziua
internațională a femeii și este sărbătorită în
toată lumea.

49

Unitatea 3

Evaluare

1. Grupează sunetele vocale și sunetele instrumentale cu imaginile alăturate, după modelul
de mai jos:

Sunete
instrumentale

Sunete
vocale

2. Completează aritmogriful.

3. Audiție muzicală
Vei asculta trei fragmente muzicale.
Pentru fiecare fragment ascultat,
desenează câte o linie care să
sugereze mersul melodiei.

Autoevaluare:
Pe ultima pagină a manualului ai răspunsurile corecte. Verifică răspunsurile tale. Pentru
fiecare răspuns corect vei primi câte o steluță.
Calificativ

Răspunsuri corecte
Item 1

Item 2

FB
B
S
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Item 3

Unitatea 4
Magia muzicii
Lecția 1 Melodia. Legătura dintre text și melodie
(strofa și refrenul). Cântarea vocală în grupuri mici și individual
Lecția 2 Interpretarea. Cântec vesel / trist
Lecția 3 Interpretarea. Nuanțe – tare, încet, mediu.
Lecția 4 Interpretarea. Procedee armonico-polifonice. Cântarea
vocală în colectiv, în grupuri mici și individual
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Unitatea 4
Lecția 1 Melodia. Legătura dintre text și melodie (strofa și refrenul).
Cântarea vocală în grupuri mici și individual

Prieteni nedespărțiți

Descoperim!
• Intonați, după auz cântecul Cucul. Fiți atenți la preluarea
tonului de început și la semnalul de început. În timp ce cântați,
redați linia melodică prin mișcarea mâinii.
• Investigați cum este construit cântecul. Despre ce pasăre
este vorba în cântec?
• Care este mesajul cântecului? Cum este redat glasul
păsării din cântec?

Cucul

Grigore Teodosiu

Ținem minte!
Între melodia și textul unui cântec există o strânsă legătură. Textele cântecelor
sunt inspirate din natură sau din viața noastră. Multe cântece sunt alcătuite din două
fragmente. La primul fragment se schimbă textul de fiecare dată când se repetă. Acest
fragment se numește strofă. Al doilea fragment se cântă cu același text, indiferent de
câte ori îl interpretăm. Acest fragment se numește refren.
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Unitatea 4
Cântăm împreună
Învățați după auz cântecul Broscuțele. Împărțiți clasa
în trei grupe. Fiecare grupă va interpreta câte o strofă.
Refrenul va fi cântat de toată clasa. Acompaniați-vă cu jucăriile
muzicale confecționate de voi sau cu instrumente de
percuție. Cadrul didactic vă va acompania cu chitara
sau cu un instrument de percuție.

Broscuțele
***

şchiop

.
.

Investigație

Portofoliu

Căutați în activitățile voastre din fiecare
zi care ar putea fi strofa (activități care se
schimbă în fiecare zi) și refrenul (activități
pe care le faceți la fel în fiecare zi).
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Improvizează o melodie. Desenează în
caiet mersul melodiei tale. Prezintă colegilor
cântecul. Repetați împreună melodia.

Unitatea 4
Lecția 2 Interpretarea. Cântec vesel / trist

Descoperim!

Vesel sau trist

Discutați în clasă despre momentele vesele și cele triste din viața voastră. Cum vorbiți
când sunteți veseli? Cum vorbiți când sunteți triști? Exemplificați pentru fiecare răspuns.

Cântăm împreună
• Citiți textul cântecului Vai săracul pui de cuc.
Este un text vesel sau trist?
• Cântați melodia, după auz, de două ori. Prima
dată cântați vesel. Apoi, cântați trist. Care dintre cele două variante se potrivește cu textul?

Vai săracul pui de cuc

Nelu Ionescu

Ținem minte!
Prin muzică se transmit foarte multe stări sufletești. De obicei, cântecele sunt vesele
sau triste. Dacă dorim să știm ce fel de sentimente ne transmit cântecele, citim textul.
Apoi, cântăm melodia.
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Unitatea 4
Joc muzical – Zâmbește sau fii trist
Un elev vine în fața clasei. Improvizează o melodie veselă sau tristă. Toți elevii vor zâmbi sau
vor fi triști, după cum va fi melodia. Elevul care
greșește schimbă locul cu colegul din fața clasei.

Cântăm împreună
Intonați, după auz, cântecul În poiană. Clasa se împarte în trei grupe. Fiecare grupă va
cânta câte o strofă. Refrenul va fi cântat de toată clasa. În timp ce cântați refrenul, bateți din
palme pentru a marca ritmul.

În poiană
***

Portofoliu

Audiție muzicală
Audiați două fragmente muzicale. Care
dintre ele se potrivește momentelor vesele din viața voastră? Motivați alegerea
făcută.
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Improvizează o melodie. Desenează în
caiet mersul melodiei tale. Prezintă colegilor
cântecul. Repetați împreună melodia.

Unitatea 4
Lecția 3 Interpretarea. Nuanțe – tare, încet, mediu.

Descoperim!

Nuanțe muzicale

• Imaginează-ți sunetele care se aud în cele trei situații: a) Copil dormind; b) Clanxon de
maşină; c) Doi copii vorbind. Cât de tare ar trebui să se audă sunetele? Argumentați de ce.

Cântăm împreună
Intonați după auz cântecul Ecoul. În timp ce cântați, faceți mișcări egale ale brațelor, în sus
și în jos. Apoi, clasa se împarte în două grupe. Prima grupă va interpreta fragmentul cu textul
roșu. A doua grupă va interpreta fragmentul cu textul albastru. Cântați tare sau încet, după cum
este scris deasupra cântecului. La sfârșit toată clasa intonează cântecul. Fragmentul albastru îl
veți cânta în gând.

Ecoul

Ținem minte!
Interpretarea tare, încet sau mediu a unui cântec sau fragment dintr-un cântec se
numește nuanță. De cele mai multe ori, nuanța are legătură cu textul cântecului. De
exemplu: un cântec de leagăn se cântă întotdeauna încet. Un cântec de drumeție se
cântă tare. Un cântec despre școală, prieteni, animale se cântă într-o nuanță medie. În
cântec, repetarea unui fragment se cântă încet.
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***

Unitatea 4
Lucrăm individual
Alege culorile care se potrivesc nuanțelor din
muzică: tare, mediu și încet.

Muzică și mișcare
Cântați, după auz, melodia Melcul supărat. Fiți atenți la ton și la semnalul de început.
Respectați nuanțele. Vă așezați unul în spatele celuilalt, în cerc. Interpretați încă o dată cântecul.
Respectați mișcările din text. Pășiți după cum cântați.

Melcul supărat

din folclorul copiilor

Joc muzical
Pentru acest joc aveți nevoie de un steguleț roșu, unul albastru și unul verde. După ce ați învățat foarte bine cântecele
Ecoul și Melcul supărat, un elev vă va arăta cum trebuie să cântați. Atenție la indicațiile lui. Va
ridica stegulețul roșu de câte ori dorește să cântați tare. Stegulețul albastru îl va ridica de câte
ori dorește să cântați cu nuanță medie. Când dorește să cântați încet, ridică stegulețul verde.

Audiție muzicală

Veți audia două fragmente muzicale. La primul fragment ridicați mâna de fiecare dată
când se cântă tare.
La al doilea fragment audiat, vă imaginați că sunteți dirijori și aveți în fața voastră o
orchestră. Arătați cu brațele când se cântă încet și când se cântă tare.
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Unitatea 4
Lecția 4 Interpretarea. Procedee armonico-polifonice.
Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici și individual

Descoperim!

Dialoguri muzicale

• Învățați după auz melodia Primăvara a sosit. În timp ce cântați, desenați cu mâna în aer
linia melodică.

Primăvara a sosit

Alexandru Voevidca

Joc muzical – Ștafeta muzicală cu dirijor
Un elev vine în fața clasei. Va avea rolul de dirijor. Toți elevii sunt atenți la tonul
și semnalul de început dat de dirijor. Toți elevii cântă prima strofă a cântecului
Primăvara a sosit. Strofele a doua și a treia vor fi cântate individual de elevii indicați
de dirijor. Fiecare elev va cânta câte un vers. Ultima strofă va fi cântată de toată clasa.

Ținem minte!
Toate melodiile pe care le interpretăm se pot cânta în colectiv, în grup sau individual.
La cântecele cu refren, strofele se pot cânta cu un solist sau un grup de soliști.
Refrenul este întotdeauna cântat de toată clasa.
Cântecele care nu au refren se pot cânta în lanț, în dialog sau în grupe alternative.
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Unitatea 4
Muzică și mișcare – Dialog de jucării muzicale
Citiți următorul text. Acompaniați cititul textului cu formule
ritmice improvizate de voi.
Clasa se împarte în patru grupe astfel: prima grupă va bate din
palme; a doua grupă va folosi jucăriile muzicale confecționate de
elevii care fac parte din grupa respectivă; a treia grupă va bate din
picioare; a patra grupă se va mișca pe loc, cu respectarea ritmului.
Trec spre cul – mea din Fă – get Doi dru – meți în – cet, în – cet,
Trec cul – mea spre Fă – get Dru – me – ții-n – cet, în – cet.

Cântăm împreună – Dialog muzical
Învățați, după auz, cântecul Arici, pogonici. Un elev va avea rolul de dirijor. Clasa se împarte în două grupe. Prima grupă va cânta tare primul și al treilea rând. Al doilea și al patrulea
rând vor fi cântate în gând.

Arici, pogonici

Dicționar

din folclorul copiilor

Audiție muzicală

grupe alternative – grupe care cântă pe
rând
aglică – plantă ornamentală cu flori roz
sau albe
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Audiază cântecul Mama, de I. D. Chirescu.
Descrie sentimentele pe care le transmite
cântecul. Este cântat de cor sau de orchestră?
Este cântat în colectiv, în grupe sau are solist?

Unitatea 4

Recapitulare
Mimi și Dodo, împreună cu colegii lor, pregătesc un spectacol la care putem participa și noi. Vom
recita, vom cânta și putem fi personaje într-o scenetă. Repertoriul de cântece cuprinde tot felul de
melodii: cu soliști, dialog între grupe sau cu toată clasa. Vom avea și un dirijor.

Cântăm cu soliști
• Citiți textul cântecului Pisica și șoarecele. Cântați
melodia după auz. Pregătiți cântecul pentru proiectul
artistic. Improvizați o scenetă având ca personaje o pisică și doi șoareci. Vă așezați în semicerc. Pisica și cei
doi șoareci vor sta în mijloc. În afară de elevii care interpretează personajele, toți elevii vor intona cântecul.
Elevul care interpretează rolul pisicii va imita glasul pisicii: „Miau! Miau!”. Cântați vesel sau trist,
după cum vă arată textul cântecului.

Pisica și șoarecele
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***

Unitatea 4
Cântăm împreună – Dialog muzical
• Învățați după auz, cântecul Masă bună. Un elev vine în fața clasei. Va avea rolul de dirijor.
Atenție la ton și la semnalul de început. Intonați cântecul cu respectarea nuanțelor: tare, mediu
și încet. Toată clasa cântă cântecul. Respectați nuanțele: tare, mediu, încet. Apoi, împărțiți clasa
în patru grupe. Fiecare grupă va cânta câte o strofă. Ultima strofă va fi cântată de toată clasa.

Masă bună
***

Portofoliu

Audiție muzicală

Audiați trei fragmente muzicale. Ascultați
cât de repede se cântă. Fiți atenți la nuanțe.
Faceți mișcări libere pe fragmentele ascultate.
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Desenați personajele din cântecul Masă
bună.

Unitatea 4

Evaluare
1. Bifează răspunsul corect, după modelul de mai jos:
Model: Între melodia și textul unui cântec există o strânsă legătură.			
Refrenul unui cântec se repetă de fiecare dată la fel. 					
Toate cântecele sunt triste. 								
Interpretarea tare, mediu sau încet a unui cântec se numește nuanță. 		

A/F
A/F
A/F
A/F

2. Completează aritmogriful.

1

T R I S T

1. P
 artea din melodie care se repetă la fel de
fiecare dată când se repetă
2. F ragmentul muzical la care se schimbă
textul de fiecare dată când se repetă

2
3

3. Tare sau încet

3. Vei audia trei fragmente muzicale. Primul fragment va fi cântat încet. Al doilea fragment
va fi cântat în nuanță medie. Al treilea fragment va fi cântat tare. Scrie de ce au fost alese
aceste nuanțe.
Autoevaluare:
Pe ultima pagină a manualului ai răspunsurile corecte. Verifică răspunsurile tale. Dacă
răspunzi corect, la fiecare punct ai posibilitatea de a lua 3 steluțe.
Calificativ

Răspunsuri corecte
Item 1

Item 2

FB
B
S
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Item 3

Unitatea 5
Cântăm și dansăm
Lecția 1 Mișcare pe muzică. Mișcări sugerate de text
Lecția 2 Mișcare pe muzică. Mișcări sugerate de ritm
Lecția 3 Mișcare pe muzică. Pasul cadențat. Marșul
Lecția 4 Mișcare pe muzică. Dansul
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Unitatea 5
Lecția 1 Mișcare pe muzică. Mișcări sugerate de text

Mim muzical
Descoperim!
Săptămâna trecută Mimi a propus colegilor săi un joc foarte interesant. De atunci, în
fiecare pauză toți colegii ei se joacă Mim muzical.

Mișcare pe muzică – Mim muzical
1. Un elev vine în fața clasei. Va cânta în gând o
melodie. Va face anumite mișcări care au legătură cu
textul cântecului. Cine ghicește cântecul schimbă locul
cu colegul care a început jocul.
2. Cântați, după auz, Bate vântul frunzele. Clasa
se împarte în două grupe. Prima grupă va marca,
prin mișcări cu mâna, linia melodică a cântecului. A
doua grupă va face mișcări sugerate de text.

Bate vântul frunzele

Dimitrie Cuclin

Ținem minte!
Înainte de a intona un cântec, este foarte important să citim textul. Unele cântece,
prin text, sugerează anumite mișcări pe care le facem cu corpul. Prin această activitate,
cântecul devine mai atrăgător.
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Unitatea 5
Aplicăm!
Mișcare pe muzică
Citiți textul cântecului La pădure. Învățați
melodia după auz. Clasa se împarte în patru
grupe. Fiecare grupă cântă câte o strofă.
Fragmentele muzicale care au textul: tra,
la, la, la, la sunt cântate de toată clasa.
Aceste fragmente au rol de refren.

La pădure

din folclorul copiilor

Audiție muzicală
Audiați cântecul Valurile Dunării de Iosif Ivanovici. Mișcați corpul după cum vă
sugerează textul şi melodia.
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Unitatea 5
Lecția 2 Mișcare pe muzică. Mișcări sugerate de ritm

Ne mișcăm pe ritm
Descoperim!
1. Veți asculta un fragment ritmic. Închideți ochii.
Încercați să vă mișcați cum vă indică ritmul. Fiți
atenți dacă ritmul este rapid sau lent.
2. Spune colegului/colegei de bancă să bată din palme un ritm. Preia ritmul. Inventează
mișcări ale corpului tău, care să se potrivească cu ritmul.
3. Intonați, după auz, cântecul A sosit iar primăvara.
Citiți textul cu respectarea ritmului melodiei. Preluați
ritmul și inventați mișcări ale corpului care să se
potrivească cu ritmul cântecului. Intonați în colectiv
melodia.

A sosit iar primăvara
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***

Unitatea 5
Ținem minte!
Cu ajutorul corpului putem reda foarte multe ritmuri. Mișcările sugerate de ritm
ne ajută să ne sincronizăm atunci când cântăm și dansăm alături de mai multe
persoane. Ritmul unui cântec se găsește în melodie.

Aplicăm!
• Pronunțați, de trei ori, cuvintele de pe cartonașele de mai jos. Apoi, găsiți mișcări
care să se potrivească cu ritmul. Mișcați brațele și picioarele. Sincronizați-vă mișcările cu
colegii în timp ce pronunțați, în continuare, cuvintele.

UN

DOI

UN

DOI

TREI

Mișcare pe muzică
Intonați, după auz, cântecul Pisicuța și cățelul. Mișcați
corpul după cum vă sugerează ritmul melodiei. Găsiți locul în care ritmul se schimbă. Schimbați și voi mișcările.

Pisicuța și cățelul
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Grigore Teodosiu

Unitatea 5
Lecția 3 Mișcare pe muzică. Pasul cadențat. Marșul

La paradă
Descoperim!
1. Priviți imaginile alăturate. Redați,
individual, ritmul din fiecare imagine.

2. Intonați, după auz, cântecul Soldații. Vă
puteți acompania cu o tobă sau cu jucăriile
confecționate de voi. În timp ce cântați,
pășiți ca la paradă.

Soldații
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George Breazul

Unitatea 5
Ținem minte!
Repetarea regulată a unui ritm se numește cadență. De exemplu, un cal în galop
sau bătăile inimii, care se aud regulat.
Pasul cadențat este mersul ritmic, ordonat, caracteristic militarilor.

Aplicăm!
Joc ritmic
Pentru acest joc aveți nevoie de trei jucării muzicale: tobă, tamburină și bețe. Clasa se
împarte în trei grupe. Grupa tobelor va imita sunetele egale ale ceasului. Grupa tamburinelor
va bate două sunete scurte și un sunet lung. Grupa bețelor va bate sunete scurte.

Mișcare pe muzică - Pasul cadențat
Învățați melodia Marș soldățesc. Cadrul didactic vă va da tonul și semnalul de început. În
timp ce cântați, vă acompaniați cu jucăriile muzicale. Imitați mersul cadențat al soldaților.

Marș soldățesc

A.L. Ivela

Audiție muzicală
Audiați Marşul Radetzky de Johann Strauss. Acompaniați audiția cu jucării muzicale.
În timpul audiției faceți pași egali pe muzică.
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Unitatea 5
Lecția 4 Mișcare pe muzică. Dansul

În pași de dans
Descoperim!
Mimi, Dodo și colegii lor pregătesc programul spectacolului de
sfârșit de an școlar. Copiii vor spune poezii, vor cânta și vor dansa.
• Priviți imaginile alăturate. Ce
fel de dansuri cunoașteți? Care
dintre ele se potrivesc imaginilor?

Mișcare pe muzică
Intonează melodia următoare. Învață pașii de dans. Apoi, invită un coleg sau o colegă la
dans. În timp ce cântați, faceți câte trei pași mici la dreapta și trei pași mici la stânga.

Vals

Edith Wiski.

Ascultăm și dansăm
Audiați valsul Dunărea albastră de Johann Strauss. Învitați un coleg sau o colegă la dans în
perechi. Sincronizați mișcările cu melodia audiată.
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Unitatea 5
Ținem minte!
Dansul este alcătuit din mai multe mișcări executate pe ritmul unei melodii. Dansul
poate fi individual, în perechi sau în colectiv.
Există mai multe tipuri de dansuri. Dintre acestea, valsul și hora sunt cele mai cunoscute
și îndrăgite.
Valsul este un dans de societate. Hora este un dans popular.

Aplicăm!
Mișcare pe muzică
Învățați, după auz, cântecul Hora. Vă așezați în cerc. Sunteți
atenți la preluarea tonului și la semnalul de început. În timp ce
cântați, faceți câte patru pași la dreapta și patru pași la stânga.
Atenție la sincronizarea cu colegii.

Hora

din folclorul copiilor

• Dansați în perechi sau în colectiv un dans popular specific zonei în care locuiți.
Portofoliu

Audiție muzicală

Audiați Hora Mărțișorului de Grigoraș
Dinicu. Acompaniați melodia cu jucăriile
muzicale confecționate de voi.
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Realizează un desen cu copii care dansează
o horă.

Unitatea 5

Recapitulare
Muzică și mișcare
Citiți textul cântecului de mai jos. Învățați, după auz,
cântecul În perechi. Vă așezați câte doi. Vă prindeți de
mâini și le ridicați la nivelul umerilor. Sunteți atenți la ton
și la semnalul de început. Cântați și vă mișcați în ritmul
melodiei. Faceți câte patru pași la dreapta și patru pași la
stânga. Sincronizați mișcările cu cele ale perechii voastre
la dans.

În perechi

Audiție muzicală
Pentru audiție aveți nevoie de un cartonaș sau un
steguleț roșu, unul albastru și unul verde. Audiați trei
fragmente muzicale. Recunoașteți ritmul melodiilor.
Ridicați cartonașul roșu pentru marș, cartonașul
albastru pentru vals și cartonașul verde pentru horă.
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Grigore Teodosiu

Unitatea 5
Cântăm și dansăm
Intonați după auz cântecul Hora. Vă prindeți în cerc.
Mâinile se ridică la nivelul umerilor. În timp ce cântați,
pășiți pe ritmul melodie astfel: patru pași înainte și
patru înapoi.

Hora

din folclorul copiilor

Mișcare pe muzică
Învățați, după auz, cântecul Noaptea în luncă. În timp ce cântați, mergeți încolonați.
Faceți mișcările sugerate de text (sărituri pe vârfuri, mersul cocostârcului).

Noaptea în luncă

din folclorul copiilor

Portofoliu
Realizează o planșă cu imagini.
Decupează din reviste vechi, poze cu dansatori, soldați și copii care dansează. Arată colegilor
planșa ta. Discutați despre creațiile voastre. Analizați și apreciați fiecare planșă.
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Unitatea 5

Evaluare
1. Bifează răspunsul corect, după modelul următor:
Model: Înainte de a intona un cântec trebuie să citim textul.

A/F

Cu ajutorul corpului putem reda un singur ritm.
Cadența este repetarea regulată a unui ritm.
Putem dansa doar în perechi.

A/F
A/F
A/F

2. Completează aritmogriful
Completează următoarele propoziții cu termenii
pe care îi găseşti în figura alăturată:
1. ... este cântecul care însoțește pasul cadențat
al militarilor, la paradă.
2. Cel mai cunoscut dans popular este ... .
3. ... este un dans de societate.
3. Scrie cum se dansează hora, valsul și care sunt pașii de marș.
Autoevaluare:
Pe ultima pagină a manualului ai răspunsurile corecte. Verifică răspunsurile tale. Dacă
răspunzi corect, la fiecare punct ai posibilitatea de a lua 3 steluțe.
Calificativ

Răspunsuri corecte
Item 1

Item 2

FB
B
S
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Item 3

Recapitulare Finală

Repetiție pentru proiectul artistic
A sosit clipa în care ne pregătim pentru spectacolul de sfârșit de an școlar. Este momentul
artistic mult așteptat. Pentru realizarea acestui spectacol se vor implica toți elevii. La intrarea în
sală veți organiza o expoziție cu desene și planșe realizate de voi. Veți face invitații pe care le veți
înmâna părinților și prietenilor. Pe ușa clasei veți lipi un afiș. Veți decora clasa pentru spectacol.
Programul va cuprinde poezii învățate în acest an școlar, o scenetă în care veți fi personaje.
Veți cânta și veți dansa.
Percuție corporală
Ne imaginăm că suntem în sala de spectacol. Toți elevii sunt pe scenă. Publicul aplaudă.
Ascultați, în imaginația voastră, aplauzele. Preluați ritmul. Vă sincronizați cu colegii.

Cântăm împreună
Învățați, în colectiv, cântecul Clopoțelul
sună. Pe scenă vă așezați în semicerc, cu
fața la public. Fiți atenți la ton și la semnalul
de început dat de cadrul didactic. Cântați
sincronizați. Cu mâna dreaptă arătați
mersul melodiei.

Clopoțelul sună
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Alexandru Voevidca

Recapitulare Finală
Muzică și mișcare
Învățați după auz cântecul Hora mare. Prima strofă
se cântă cu soliști. Pentru a doua strofă clasa se împarte
în patru grupe. Fiecare grupă va interpreta câte un vers.
Textul „Tra, la, la, la, la, la” va fi cântat de toată clasa. Vă
așezați în cerc și vă prindeți de mâini. Ridicați mâinile la
nivelul umerilor. Fiți atenți la preluarea tonului și la semnul
de început. Intonați frumos și vă sincronizați cu colegii. Vă
puteți acompania cu jucăriile muzicale confecționate de voi.

Hora mare

din folclor

Portofoliu

Audiție muzicală
Veți audia o melodie. Dansați liber, având
un obiect în mâini.
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Realizează o jucărie muzicală pe care să o
dăruiești colegului/colegei de bancă.

Evaluare Finală
Alege varianta corectă, după modelul de mai jos:
1. Vioara este:
a. instrument muzical;
b. sunet din natură;
c. voce umană.

3. Cântecele pot fi:
a. vesele;
b. triste;
c. vesele sau triste.
4. Hora este:
a. dans de societate;
b. dans popular;
c. pas cadențat.

2. Cântecele sunt alcătuite din sunete:
a. înalte;
b. joase;
c. înalte și joase.
Completați versurile următoare:
1. O .................. mică de-aș avea.
2. Frunză verde de ............, tra, la, la, la, la, la.
3. În ................ ne așezăm.

Audiție muzicală
Vei audia trei fragmente muzicale. În fiecare fragment vei auzi un singur
instrument muzical. Descrie cum se cântă la cele trei instrumente muzicale.
Autoevaluare:
Pe ultima pagină a manualului ai răspunsurile corecte. Verifică răspunsurile tale. Dacă
răspunzi corect, la fiecare punct ai posibilitatea de a lua 3 steluțe.
Calificativ

Răspunsuri corecte
Item 1

Item 2

FB
B
S
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Item 3

Proiect de vară

Umblă ursul

din folclorul copiilor

Iepuraș, drăgălaș
din folclorul copiilor

Piticii
din folclorul copiilor
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Proiect de vară

Trai bun
***

Horă

Leagănul
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din folclorul copiilor

***

Evaluare – rezolvări
UNITATEA 1
1. sunete muzicale; scurte; iute.
2. pas – oaie; iute – iepure; rar – urs

EVALUARE INIȚIALĂ
1. a, c, c
2. cântec; dans; ritm.
UNITATEA 2
1. frățioare; zori; cădea.
2. Jucării muzicale:

Jucării:

UNITATEA 3
1. Sunete vocale:

Sunete instrumentale:

T
O
T
R
B
V I O A R Ă
M
P
E
T
P I A N

2.

UNITATEA 4
1. A; F; A
T

2.

2

S

T
3

1
R
E
F
R
E
N

UNITATEA 5
1. F; A; F
2. marșul; hora; valsul
I

S

T

O

F

Ă

U

A

N

T,

EVALUARE FINALĂ
1. c; c; b.
2. vioară; cicoare; perechi.

A
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MINISTERUL EDUCATIEI
,

Oltea Săveanu

Muzica

mișcare

MUZICĂ ȘI MIȘCARE

clasa a II-a

și

clasa a II-a

