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Imnul României
Deșteaptă-te, române!

Versuri: Andrei Mureșianu Anton Pann

» Ziua Imnului 
Național este pe 29 
iulie, fiind cântat 
pentru prima dată 
în această zi a anului 
1848.
» Imnul de Stat 
al României 
este compus din 
unsprezece strofe. La 
evenimente festive se 
interpretează strofele 
1, 2, 4 și 11.
» Imnul Național 
se cântă cu ocazia 
sărbătorilor naționale, 
cum ar fi Ziua 
Națională a României 
sau Ziua Imnului 
Național, dar și la 
începutul meciurilor 
de fotbal în care 
echipa națională joacă 
împotriva altei țări.

» Atunci când ascultăm 
Imnul Național 
trebuie să fim serioși, 
respectuoși, atenți 
și să ne gândim la 
importanța acestuia 
pentru țara noastră.

» Atunci când îl 
cântăm o facem cu 
mândrie, stăm cu 
spatele drept, cu 
mâinile pe lângă 
corp și suntem 
atenți la toate 
indicațiile 
dirijorului.
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COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical

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

3.  Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii 
şi mişcării, individual sau în grup

1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din 
patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferenţe
1.2. Sesizarea diferenţelor de înălţime și durată între sunete, în audiţia unor fragmente 
muzicale
1.3. Corelarea înălțimilor de note cu notaţia muzicală

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mișcare și 
a acompaniamentului instrumental
2.2. Utilizarea notaţiei înălţimilor sunetelor în însușirea unor cântece

3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale
3.2. Exprimarea prin mișcări corporale a unor lucrări/fragmente muzicale



Anul acesta vei avea zece noi prieteni cu care vei cânta, vei dansa și te vei juca. Fiecare dintre ei te va 
ajuta să experimentezi și să descoperi lucruri noi alături de colegi. 
Ești pregătit să îi cunoști?

Ascultă
În cea de-a doua bancă, stă foarte atent 

noul tău prieten „Ascultă”. El îți prezintă 
sunete sau fragmente muzicale noi.

Reține
Prietenul „Reține” este dornic să te învețe 

lucruri noi. El a pregătit foarte multe informații 
pe care abia așteaptă să ți le ofere.  

Știai că...?
Mereu pregătit să îți ofere informații uluitoare, 

prietenul „Știai că…?” îți aduce și foarte multe 
curiozități. Ce lucruri noi crezi că vei învăța de la el?

Experimentează
Curios din fire, prietenul „Experimentează” 

este pregătit să îți arate secretele sale. Oare ce 
lucruri distractive o să înveți/faci alături de el?

Lucrează în echipă
Cei doi buni amici „Lucrează” și „Echipă” 

te invită să faci activități interesante alături de 
colegii tăi.

Vocabular

Prietenul „Vocabular” îți va explica 
răbdător toate cuvintele noi. Ești pregătit?

Minutul de mişcare
Cel mai activ dintre prietenii tăi este 

„Mișcare”. Împreună cu el o să faci exerciții 
fizice noi și antrenante.

Cântă
„Cântă” stă voios în prima bancă. 

Momentul mult așteptat de el a sosit. Este 
timpul să cântați împreună.

Observă şi descoperă 
Prietenul „Observă și descoperă” are nevoie 

de spiritul tău de aventurier. Trebuie să fii atent 
la tot ce îți arată și vei descoperi lucruri noi.

Audiție
„Audiție” va fi prietenul care îți va prezenta 

momente muzicale interesante dacă îl vei scana 
cu ajutorul camerei foto a telefonului mobil.

Legenda notelor muzicale
Do - Roșu
Re - Portocaliu
Mi - Galben
Fa - Verde-deschis

Sol - Verde-închis
La - Mov
Si - Roz
Do - Roșu
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I.  Călătorie în 
lumea muzicii vocale

Pr
eg

ăt

ește-te de aventură

Ve
i d

ev
en

i…

Vei învăța…

Sunetele 
naturii

Vocea 
umană

… să cânți 
în cor

… artist în 
corul clasei

Competențe: 
2.1., 3.1.
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REȚINE

Tot ceea ce auzim în jurul nostru 
poartă numele de sunet. Sunetele 
pot fi produse de oameni, de animale, 
de obiecte și de fenomene ale naturii. 
Sunetele pot fi plăcute și neplăcute 
(zgomote). Urechile noastre sunt mereu 
active și primesc continuu sunetele care 
călătoresc prin aer. Atunci când sunetul se 
lovește de anumite obiecte, se produce 
ecoul. OBSERVĂ 

ȘI DESCOPERĂ

De unde provin 
sunetele pe care ți le 
sugerează imaginile 
de mai jos?
Încearcă să le 
reproduci.

VOCABULAR
balet - spectacol fără 
cuvinte care îmbină 
elemente de dans, 
muzică și pantomimă
acustica - știința care 
studiază tot ceea ce 
ține de sunet

Călătorie în lumea 
muzicii vocale

I

Sunetele din natură



CÂNTĂ

EXPERIMENTEAZĂ

» Umple două punguțe cu aer 
(suflând în ele), două cu apă și alte 
două cu nisip. Leagă-le la gură.
» Acoperă-ți urechile cu cele două 
pungi pline cu aer și roagă un 
coleg să bată din palme. Ce auzi?
» Fă același lucru cu pungile cu 
apă, iar apoi cu cele cu nisip. 
Spune ce auzi în fiecare dintre 
aceste două situații.

Fă echipă împreună cu colegul/
colega ta de bancă. Unul dintre 
voi va reproduce un sunet din 
natură, iar celălalt va trebui să-l 
recunoască. Rolurile se schimbă 
după trei încercări. 

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

9

Vizionează alături de colegii tăi un 
fragment din spectacolul de balet 
„Scufița Roșie”, susținut pe scena 

Operei Comice pentru 
Copii, și identifică sunetele 

din natură.

AUDIȚII

       • În spațiul cosmic nu există sunet.
                    • Cel mai puternic sunet de pe planeta
                noastră a fost produs de un vulcan. 
           • Sunetul se deplasează mai lent prin aer
         și mai repede prin apă.

ȘTIAI CĂ...?
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VOCABULAR
amprenta sonoră - 
elementul caracteristic 
sunetului

Călătorie în lumea 
muzicii vocale

I

Timbrul muzical

REȚINE

Fiecare voce sună într-un mod 
special și diferit, de la o persoană 
la alta, chiar și atunci când se cântă 
același sunet. Timbrul muzical este amprenta 
sonoră a oricăror ființe sau obiecte. 
Timbrul reprezintă calitatea unui sunet de 
a fi recunoscut după sursa care l-a produs. 
Sunetele cu ajutorul cărora poate fi creată 
muzica se numesc sunete muzicale. 
Timbrul muzical este de 
două feluri: vocal sau 
instrumental. 

OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ

Privește imaginile alăturate. Spune ce au ele în comun, 
dar și ce au diferit.



Fiecare elev va merge în fața clasei, 
pe rând. Se va așeza cu spatele, iar 
trei dintre colegi îi vor rosti numele. 
După ce îi va recunoaște, va fi 
înlocuit de un alt coleg.

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

EXPERIMENTEAZĂ

Timbrele poștale se folosesc din cele mai vechi timpuri pentru 
a trimite scrisori rudelor sau prietenilor. Desenează un chenar 
asemănător celui din imagine și apoi creează propriul timbru, așa cum 
ți-l imaginezi. Compară timbrul tău cu cel al colegului / colegei de 
bancă. Ce observi?

Legenda notelor muzicale
Do - Roșu
Re - Portocaliu
Mi - Galben
Fa - Verde-deschis

Sol - Verde-închis
La - Mov
Si - Roz
Do - Roșu

CÂNTĂ
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Încearcă să emiți diverse sunete, 
apăsând cu palma pe gât, sub 
bărbie.
Ce simți? 
Cum crezi că sunt produse aceste 
sunete?

12

OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ
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Călătorie în lumea 
muzicii vocale

I

Cântarea vocală

REȚINE

Sunetele emise de 
vocea umană sunt produse 
prin vibrația corzilor vocale.
Pentru a cânta corect, trebuie să 
respectăm următoarele reguli:

» spatele drept
» brațele relaxate, pe lângă corp
» respirația, cu cele două faze: inspirația și expirația
» gura rotunjită
» dicția corectă
» atenția la dirijor (preluarea 
tonului)

MINUTUL DE 
MIȘCARE

Ridică-te în picioare. Execută exercițiul 
de inspirație (tragi aerul pe nas), apoi 
pe cel de expirație (scoți aerul pe 
gură), de câte 5 ori. Apoi realizează 
5 rotiri ale capului de la stânga la 
dreapta și 5 de la dreapta la stânga. 
Finalizează seria de exerciții cu  
10 ridicări ale umerilor. Repetă  
această serie de 3 ori.
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Prinde un elastic de borcane între degetul 
arătător și degetul mare de la aceeași mână. 
Ciupește cu degetele mâinii opuse cele două 
benzi bine întinse. Ce observi?
Roagă-ți colegul de bancă să întindă elasticul, 
folosind degetele arătătoare de la ambele 

mâini. Ciupește benzile astfel întinse. 
Ce observi?

EXPERIMENTEAZĂ

1313

Ma – Me – Mi – Mo – Mu
Ma – Me – Mi – Mo – Mu
Ma – Me – Mi – Mo – Mu
Ma – Me – Mi – Mo – Mu
Ma – Me – Mi – Mo – Mu
Ma – Me – Mi – Mo – Mu
Ma – Me – Mi – Mo – Mu
Ma – Me – Mi – Mo – Mu

Oa-ia a-ia e a ei, o iau eu

VOCALIZE

VOCABULAR

             dicție - modul în care pronunțăm 
        silabele, cuvintele și sunetele
   ton - sunet simplu pe care 
îl folosim pentru a începe un cântec

CÂNTĂ



Cântarea vocală individuală, 
în grupuri mici, în colectiv și 
cu acompaniament

Cu ce sunt produse sunetele pe care le emite personajul din prima imagine? 
Motivează răspunsul.
Ce poți spune despre numărul personajelor din fiecare imagine?OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ

14

REGULILE CÂNTATULUI ÎN COR
1. Respectă poziția corectă învățată!
2. Fii atent la dirijor:

• ascultă tonul;
• inspiră la semnalul lui.

3. Începe să cânți împreună cu 
ceilalți colegi!
4. Cântă în echipă!
5. Oprește-te din cântat la semnalul 
dirijorului!

Călătorie în lumea 
muzicii vocale

I

Cântarea individuală este reprezentată de interpretarea 
unui cântec de către o singură persoană, numită solist.
Atunci când un număr mic de persoane cântă împreună, ne referim la 
cântarea vocală în grupuri mici, iar când mai multe persoane 
interpretează o melodie, vorbim despre cântarea în colectiv (cor). 
A acompania înseamnă a însoți. Folosim acest procedeu pentru a îmbogăți 
un cântec. 
Acompaniamentul solistului vocal poate fi realizat de:

REȚINE

» unul sau mai multe 
instrumente muzicale;
» cor;

» orchestră;
» cor și orchestră.
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EXPERIMENTEAZĂ
Folosește un set de clopoței 

muzicali colorați, asemănători celor 
din imagine, și acompaniază corul 
clasei la cântecul „Oda bucuriei”. 

Clopoțeii muzicali sunt 
disponibili și 

în manualul virtual.

ASCULTĂ
Corul Madrigal,  
 „Somnoroase 

păsărele"

CÂNTĂ

Ludwig van Beethoven



Proiect muzical – Corul 
clasei mele

Privește costumele 
coriștilor din imagine!
Propune un costum 
pentru corul 
clasei și desenează-l!
Ce nume 
i-ai da corului?

OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ

EXPERIMENTEAZĂ

Imaginează-ți că ești în 
preajma unui lac și imită 
sunetele pe care le auzi. 
Împărtășește-le și colegilor 
și apoi încercați să le 
reproduceți împreună, 
astfel încât cine le va auzi 
să creadă că se află chiar în 
apropierea lacului pe care 
ți l-ai imaginat tu.

ASCULTĂ
Corurile de copii îi pot 
acompania pe artiștii 
importanți. Ascultă trei 
astfel de exemple și găsește 
numele artiștilor. 
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Călătorie în lumea 
muzicii vocale

I

Corul reprezintă un grup mai mare de persoane 
care cântă împreună și sunt conduse de un dirijor. 
La cor copiii se împrietenesc, lucrează în echipă și se ajută 
unul pe celălalt astfel încât, atunci când sunt pe scenă, să 
primească foarte multe aplauze.

REȚINE



Fă echipă cu încă 3 colegi de 
clasă. Găsiți un nume pentru corul 
clasei, apoi realizați un afiș pentru 
promovarea acestuia. La final, 
prezentați afișul în fața colegilor și, 
împreună cu clasa, votați cel mai 
potrivit nume al corului vostru. 

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

ȘTIAI CĂ...?
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                                            • Există un loc în care  
                                   se întâlnesc toate corurile 
                            de copii din România.  Acesta 
                    se numește Cantus Mundi
                și a atras deja peste 1600 de coruri.
       • Cel mai important și cunoscut cor  
     românesc este Corul Madrigal.  Acesta  
a fost înființat în 1963 de către renumitul  
muzician Marin Constantin.

CÂNTĂ

Jucați-vă și exersați regulile cântatului în cor:
1. Imaginează-ți că mesteci gumă. Observă mișcările maxilarului. Acestea 
vor fi din ce în ce mai ample. 
Ce simți?
2. Pentru următorul exercițiu de respirație ai nevoie de: un pai de băut, 
frunze și floricele decupate din hârtie.
Inspiră prin pai, astfel încât o floricică să rămână prinsă la capătul acestuia, 
datorită faptului că ai reușit să controlezi coloana de aer.
Apoi eliberează coloana de aer și vei observa că floricica va cădea.
De ce?

ERATĂ: Semnul asterisc (*) ne indică faptul că sunetele corespunzătoare nu sunt sunete naturale, ci modificate.



RecapitulareI
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1. Marchează cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunțuri.

     În timp ce cântăm, trebuie să:
» ne menținem spatele drept;
» stăm cu mâinile încrucișate la piept;
» ținem cont de cele două faze ale respirației: inspirația și expirația;
» ținem dinții încleștați și buzele cât mai apropiate, pentru că nu e neapărat necesar ca 
aceia care ne ascultă să și înțeleagă ceva;
» ne îndreptăm atenția către dirijor. 

2. Asociază noile cuvinte învățate cu definițiile lor.

3. Ghicitoare.

    Cine stă în fața voastră
    Când vreți să cântați în cor?
    Vă dă tonul și intrarea.
    Este domnul...

1. Acompaniament
2. Emisie
3. Dicție
4. Ton
5. Amprentă sonoră

a. sunet simplu pe care îl folosim pentru a începe un cântec
b. procedeu folosit pentru îmbogățirea sonoră a unui cântec
c. element caracteristic al sunetului
d.  modul în care pronunțăm silabele, cuvintele și sunetele
e. modalitatea prin care se produc sunetele vocale
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 4. Cântă, după model, cântecul „Ploaia” (cântec după auz). 
      Improvizează un acompaniament ritmic, folosind bătăi din palme, lovituri cu creionul sau 

cu degetele pe bancă.

CÂNTĂ
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EvaluareI

Foarte Bine Bine Suficient

1
Identifică trei imagini dintre cele 
cinci

Identifică două imagini dintre cele 
cinci

Identifică o singură imagine dintre 
cele cinci

2 Completează corect trei afirmații Completează corect două afirmații Completează corect o afirmație

3
Selectează răspunsul corect la
toate cele trei enunțuri

Selectează răspunsul corect la două 
dintre cele trei enunțuri

Selectează răspunsul corect la un 
singur enunț

4
Recunoaște tipul de cântare reprezentat 
în fiecare dintre cele trei imagini

Recunoaște tipul de cântare reprezentat 
în două dintre cele trei imagini

Recunoaște tipul de cântare reprezentat 
doar într-una dintre cele trei imagini

5
Scrie câte o variantă corectă pentru 
fiecare dintre cele trei enunțuri

Scrie două variante corecte ale 
enunțurilor date

Scrie o singură variantă corectă

1. Care imagini te duc cu gândul la sunete din natură? Încearcă să reproduci acele sunete.

2. Transcrie enunțurile pe caiet și completează spațiile libere.

3. Încercuiește răspunsul corect.

5. Scrie pe caiet variante corecte pentru afirmațiile:

A B C D E

»  Sunetele vocale sunt produse prin  ......................................  corzilor vocale.
»  În timp ce cânți, spatele trebuie să fie  .............................................................
» În timp ce cânți în colectiv, ești atent la  ............................................................

A. Cântatul în colectiv 
presupune:

a. să cânți împreună cu 
toată clasa
b. să cânți singur în casă
c. să cânți cu un coleg 

B. A acompania înseamnă:
a. a compune
b. a citi
c. a însoți  

C. Dirijorul te ajută:
a. să treci strada pe la 
trecerea de pietoni
b. să cânți în cor, corect, 
împreună cu ceilalți colegi
c. să mănânci civilizat

» Sunetele muzicale vocale sunt 
produse de o mașină.

» Timbrul muzical poate fi vocal sau 
vizual.

» Timbrul instrumental este produs de 
cuptorul cu microunde.

4. Scrie pe caiet 
tipul de cântare pe 
care-l reprezintă 
fiecare imagine.
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II. Călătorie în 
lumea folclorului

Pr
eg

ăt

ește-te de aventură
Se apropie 
Crăciunul

Vei învăța 
să cânți cele mai 
frumoase colinde 
și vei asculta cel 

mai prestigios cor 
din România

Vei învăța…

… să 
construiești 
instrumente 

muzicale

Te
 v

ei
 în

tâlni cu…

… obiceiurile 
străvechi 

din preajma 
sărbătorilor de 

iarnă

Vei afla că…

… ursul și 
capra nu sunt 
numai niște 

animale
Competențe: 

1.1., 1.2., 2.1., 3.1.21
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Folclorul copiilor

VOCABULAR
paparudă - dans ritual 
străvechi de invocare a 
ploii, însoțit de cântece și 
chiuituri 
motiv popular - desen 
vechi folosit pentru 
decorarea hainelor, a 
caselor sau a vaselor

„Ala-bala, portocala

Ieși, bădiță, la portiță,

Că te-așteaptă Talion.

Talion, fecior de domn,

Cu căruța satului,

Cu caii-mpăratului,

Cu biciul cumnatului.

Clanț, zbanț, dorobanț,

Cioc, boc, treci la loc."

OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ

MINUTUL DE 
MIȘCARE

Pune mâinile în șold și execută 
10 răsuciri. Apoi, în timpul unei 
răsuciri, fă un pas la dreapta, după 
care, la următoarea răsucire, un 
pas la stânga, de 10 ori. Repetă 
mișcarea de 3 ori. 

Elevii se așază în cerc și pornesc 
numărătoarea. Pe rând, fiecare 
va rosti un cuvânt / o silabă din 
jocul „Ala-bala”, ținând cont de 
culoare. Când un coleg ajunge 
la  cuvântul loc, acesta va ieși din 
cerc. Numărătoarea se repetă 
până când în cerc rămâne doar 
un elev. Ultimul rămas va cânta 
un cântecel, la alegere.

DRĂGAICA
În fiecare an, pe data de 
24 iunie, sărbătorim ziua 
de Sânziene sau Drăgaica, 
așa cum i se mai spune în 
popor. Fetele, îmbrăcate 
în alb și purtând pe cap 
coronițe din flori de 
sânziene, se prind în 
horă, cântă și dansează. 
Se spune că Sânzienele 
apără holdele de grindină, 
aduc rod semănăturilor și 
ursesc fetele de măritat.

Călătorie în 
lumea folclorului

II

REȚINE
Folclorul reprezintă totalitatea 
creațiilor culturale din cele mai 
vechi timpuri, identitatea unui 
popor. Din folclorul copiilor fac 
parte cântece, jocuri, numărători 
(se intonează sub formă de 
recitare), strigături, proverbe 
și zicători.  Folclorul copiilor ne 
ajută să înțelegem și să învățăm 
lucruri noi despre elementele 
naturii, obiceiurile și tradițiile 
noastre.



23

Explică următoarele proverbe muzicale românești:
• Găina care cântă nu face ouă.
• Vasul gol cântă a foame.
• După cântec se cunoaște pasărea cea mai dulce.
• Cucul, până nu vede mugur, nu cântă.

Fiecare elev va prezenta în 
fața clasei un joc din copilăria 
părinților sau a bunicilor. La final, 
elevii vor alege împreună cel mai 
popular joc și-l vor  juca în clasă.

EXPERIMENTEAZĂ
Creează, 
împreună cu colegul 
de bancă, un motiv popular care 
se potrivește cântecului „Paparuda”. 
Folosiți numai pătrățele colorate. La sfârșitul 
orei, realizați o expoziție de motive populare.  

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

ASCULTĂ
Paparuda, de Dan 

Voiculescu - Cor cu dor - 
Cantus Mundi

CÂNTĂ

ERATĂ: Semnul asterisc (*) ne indică faptul că sunetele corespunzătoare nu sunt sunete naturale, ci modificate.
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Jucării muzicale 
și instrumente ECO (1)

• Umple o cutie 
de tablă cu vată 
și adaugă câteva 
boabe de orez. Ce 
auzi?

• Pune o mână 
de orez într-un 
pahar de hârtie. Ce 
observi?

• Pune o mână 
de orez într-un 
pahar de plastic. Ce 
diferență este între 
sunetul produs 
de orez în paharul 
de hârtie și cel din 
paharul de plastic?

• Scoate vata din 
cutia de tablă și 
pune o mână de 
orez. Cât de puternic 
se aude sunetul?

OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ

Ai nevoie de: 2 farfurii de carton, capsator, 3 bucăți de sfoară, 3 biluțe de 
plastic, un bețișor de lemn, o bucată de scotch.

Pasul 1: așază cele două farfurii 
una peste cealaltă, astfel încât să se 
formeze un spațiu gol între ele.
Pasul 2: pune fiecare biluță pe câte 
o bucată de sfoară.
Pasul 3: capsează pe farfurie cele 
3 sfori cu biluțe, în 3 locuri diferite 
(sus, în stânga și în dreapta).

Pasul 4: pune bețișorul de lemn în 
partea de jos, între cele 2 farfurii.
Pasul 5: capsează farfuriile de o 
parte și de alta a bețișorului.
Pasul 6: pune bucata de scotch în 
jurul bețișorului.

Tamburina ta este gata. O poți decora sau colora după cum dorești.

Ce fel de sunete auzi atunci când biluțele se lovesc de farfurii?

EXPERIMENTEAZĂ

1. TAMBURINĂ DIN FARFURII DE CARTON

REȚINE

Sunetele sunt mai puternice 
sau mai slabe în funcție de 
materialul instrumentului.
Jucăriile muzicale sunt obiecte care 
pot scoate sunete asemănătoare celor 
produse de instrumentele muzicale. 
Acestea pot fi confecționate chiar și 
din materiale reciclabile.

Călătorie în 
lumea folclorului

II
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4. RAINSTICK DIN PAHARE DE CARTON

Ai nevoie de: 2 pahare de carton, o bucată mai lată de scotch, 
5-10 bucăți mici de paste sau o mână de orez.

Pasul 1: pune în sticla de 
plastic, la alegere, orezul, 
pietricelele, nisipul sau 
fasolea.

Pasul 2:  pune dopul sticlei.

Instrumentul tău este gata. 
Cum ai descrie sunetele pe 
care le auzi? 

Pasul 1: taie 
balonul pe 
jumătate și 
păstrează partea 
rotunjită a acestuia.

Pasul 2: întinde balonul 
și îmbracă marginile 
cutiei cu el până arată 
ca o membrană de tobă.

Pasul 3: înfige vârful bățului de lemn în dopul de plută.

3. TOBIȚE DIN CUTII 
DE CONSERVE

Ai nevoie de: o cutie goală de 
conserve, un balon 

de plastic, un bețișor subțire 
de lemn (de frigărui),

un dop de plută.

Pasul 1: pune 
într-un pahar orezul 
sau pastele (ce ai la 
îndemână).

Pasul 2: așază cel 
de-al doilea pahar 
cu gura în jos peste 
cel în care ai pus 
pastele sau orezul.

Pasul 3: lipește cu 
scotch cele două 
pahare.

Mișcă instrumentul astfel obținut. 
Cum ai descrie sunetele pe care le auzi? 
Seamănă cu sunetele ploii?

2. MARACAS DIN STICLE 
DE PLASTIC

Ai nevoie de: o sticlă 
goală de plastic și un 
pahar cu orez / pietricele 
/ nisip / fasole.
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Pasul 1: îndoaie bucata de carton pe jumătate.
Pasul 2: pune adeziv în interiorul celor două capace și 
pe marginea acestora, plasează-le la capetele fâșiei de 
carton și așteaptă să se lipească.

5. CASTANIETE 
DIN FÂȘII 

DE CARTON

Ai nevoie de: o bucată de 
carton, 2 capace de metal, 

un lipici puternic 
(superglue).

Fă astfel încât instrumentul obținut să producă sunete prin lovirea unui capac de celălalt. Cum sună?

6. NAI DIN PAIE DE BĂUT

Ai nevoie de: 7-10 paie de băut, scotch, foarfece, riglă.

Pasul 1: aliniază paiele unul 
lângă celălalt cu ajutorul unei 
rigle. Pasul 2: menține-le într-o 

poziție fixă și lipește-le cu 
o bandă de scotch la unul 
dintre capetele șirului.

Pasul 3: taie cu foarfeca 
partea de jos a fiecărui pai 
(capătul), astfel încât paiele să 
fie ordonate în sens crescător 
sau descrescător de la un 
capăt la celălalt al șirului.

Naiul tău este gata. Încearcă să sufli în el și observă dacă sunetele 
sunt diferite de la paiul cel mai lung la cel mai scurt.

Călătorie în 
lumea folclorului

II

• În Paraguay există o 
orchestră de 30 de copii 
care folosește doar
instrumente 
din materiale 
neconvenționale.

ȘTIAI CĂ...?

Jucării muzicale și instrumente ECO (2)
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7. ZURGĂLĂI 
DIN TUB DE CARTON

Ai nevoie de: un tub de carton (cel de la hârtia de copt 
sau de la folia de aluminiu), 4 bucăți de sfoară subțire, 
4 clopoței din metal, de tipul zurgălăilor.

8. TOBĂ DIN CUTII

Pasul 1: 
găurește tubul 
de carton la unul 
dintre capete, în 
4 locuri.

Pasul 2: introdu 
bucățile de 
sfoară în cele 4 
găuri.

Pasul 3: pune 
câte un clopoțel 
pe fiecare sfoară 
și fixează-l cu 2 
noduri.

Improvizează un ritm propriu 
folosind instrumentul pe care l-ai 
construit. Cum este sunetul pe 
care îl auzi atunci când exersezi 
alături de colegi față de cel pe 
care îl auzi când exersezi 
doar tu?

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

VOCABULAR
tamburină - instrument muzical de 
percuție care, prin agitare în aer sau 
prin lovire cu mâna, produce sunete
rainstick - instrument muzical 
tradițional din America de Sud care 
imită sunetele ploii
maracas - instrument muzical de
percuție, realizat din nucă-de-cocos,
care conține grăunțe și nisip
castanietă - instrument muzical de 
percuție ce provine din Spania; se 
folosește în pereche, fiind deseori 
asociat cu stilul de dans flamenco

Cum sunt sunetele produse de zurgălăi?

Pasul 1: așază cutiile în formă rotundă, 
fără a lăsa spații goale între ele.
Pasul 2: lipește cutiile una de alta cu 
bandă adezivă.
Pasul 3: prinde sfoara de tobiță, 
de o parte și de alta a acesteia, cu 
bandă adezivă (sfoara trebuie să fie 
atât de lungă încât să-ți permită să 
pui tobița la gât).

Ai nevoie 
de: 7 cutii 
goale, bandă 
adezivă, o 
sfoară subțire, 
o lingură de 
lemn.

Bate toba cu lingura de lemn și compară sunetul obținut cu alte 
sunete pe care le cunoști. 

CÂNTĂ
Cântați împreună, realizând 

„orchestra” jucăriilor, 
cu ritmuri improvizate.



Colinde și tradiții ale sărbătorilor 
de iarnă (1)

OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ

Ascultă colindul „O, ce veste 
minunată!”, de Dumitru Georgescu 
Kiriac, în interpretarea Corului 
Național de Cameră „Madrigal – 
Marin Constantin”.

• Cu ce ocazie se cântă acest colind?

• Ce sărbători de iarnă cunoști?
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Călătorie în 
lumea folclorului

II

Colindul reprezintă un obicei 
popular din cele mai vechi timpuri 
și, totodată, un cântec interpretat 
de către copii sau adulți în preajma 
sărbătorilor de iarnă (Crăciun – 
Nașterea Domnului).
Colindul face parte din folclorul 
ocazional (adică se cântă cu o anumită 
ocazie), iar colindătorii adresează urări 
de bine și sănătate celor pe care îi 
colindă.

REȚINE

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

Formează alături de 
colegii de clasă un 
cor de colindători, 
pregătiți un colind 
și mergeți să urați 
clasei vecine.

ȘTIAI CĂ...?

Plugușorul – obicei despre munca omului și roadele bogate ale 
pământului. Colindătorii urează sănătate, belșug și spor.
Sorcova – obicei de Anul Nou (1 ianuarie). Copiii merg din 
casă în casă cu o crenguță de pom fructifer sau cu o sorcovă 
confecționată dintr-un băț pe care pun flori colorate din hârtie și 
le urează gazdelor sănătate.
Capra – obicei practicat în apropierea Anului Nou pentru a aduce 
noroc și belșug. 
Ursul – obicei popular, cu măști, simbolizând moartea și 
reînvierea naturii.

În afară de colind mai există 
și alte obiceiuri de iarnă?



ASCULTĂ 

Audiază următoarele 
colinde în interpretarea 

Corului Madrigal:
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„Bună dimineața 
la Moș Ajun” -  Ion 

Costescu - Alexandru 
Podoleanu

„Vine Crăciunu’ 
pe sară” - 

Nicolae Ursu „Steaua 
sus răsare” - 

Ioan D. Chirescu

„Florile 
dalbe” - 

Costică Andrei „Noi umblăm 
și colindăm” - 
Mihail Bîrcă
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Călătorie în 
lumea folclorului

II

Colinde și tradiții ale sărbătorilor de iarnă (2)

Legenda notelor muzicale
Do - Roșu
Re - Portocaliu
Mi - Galben
Fa - Verde-deschis

Sol - Verde-închis
La - Mov
Si - Roz
Do - Roșu

CÂNTĂ

Cântă în cor, apoi în grupuri mici, următoarele colinde:

ERATĂ: Semnul asterisc (*) ne indică faptul că sunetele corespunzătoare nu sunt sunete naturale, ci modificate.
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Interpretează colindele folosind ca acompaniament instrumentele și jucăriile 
muzicale pe care le-ai confecționat din materiale reciclabile.



RecapitulareII
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1. Realizează corespondența dintre instrumentele muzicale și „materialele” folosite la 
confecționarea lor. 

2. Asociază cuvintele noi cu definițiile corespunzătoare.

A

B

D

C

farfurii de 
carton

scotch

paie de 
băut

capsator

tub de 
carton

biluțe de 
plastic

riglă

orez

foarfecă

sfoară

sticlă de 
plastic

bețișor de 
lemn

clopoței

1

10

5 6 7 8 9

2

11

3

12

4

13

1. Castaniete
2. Maracas
3. Paparuda
4. Proverb
5. Rainstick
6. Tamburină
7. Motiv popular

a.  instrument muzical de percuție care, prin agitare în aer sau prin lovire cu mâna, 
produce sunete

b. învățătură din bătrâni, zicală
c.  instrumente muzicale ce provin din Spania și se folosesc în pereche, fiind deseori 

asociate cu stilul de dans flamenco
d. dans ritual străvechi de invocare a ploii, însoțit de cântece și chiuituri 
e. instrument muzical tradițional din America de Sud care imită sunetele ploii
f.  instrument muzical de percuție, realizat din nucă-de-cocos, 

care conține grăunțe și nisip
g. desen vechi folosit pentru decorarea hainelor, a caselor sau a vaselor
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3. Marchează cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunțuri:

4.  Interpretează împreună cu colegii colindul „Astăzi s-a născut Hristos!”, 
acompaniindu-vă ritmic cu jucăriile muzicale confecționate.

a. Folclorul reprezintă totalitatea creațiilor culturale din cele mai vechi timpuri.
b. Folclorul copiilor ne ajută să înțelegem și să învățăm lucruri noi despre muzică și instrumente.
c. Din folclorul copiilor fac parte cântece, jocuri, numărători, strigături, proverbe și zicători.
d. Drăgaica se sărbătorește printr-un cântec făcut de un grup de băieți dintre care unul este ales ca fiind Drăgaică.

Astăzi S-a născut Hristos,
Mesia chip luminos,
Lăudați și cântați
Și vă bucurați!

Mititel înfășețel,
În scutec de bumbăcel,
Lăudați și cântați
Și vă bucurați!

Vântul bate, nu-l răzbate,
Neaua ninge, nu-L atinge,
Lăudați și cântați
Și vă bucurați!

Și de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie,
Lăudați și cântați
Și vă bucurați!
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EvaluareII

Foarte Bine Bine Suficient

1
Selectează corect, din lista dată, trei 
materiale necesare necesare pentru 
a confecționa castaniete.

Selectează corect, din lista dată, 
două materiale necesare.

Selectează corect, din lista dată, un 
singur material.

2
Identifică varianta corectă din fiecare 
dintre cele trei afirmații.

Identifică varianta corectă pentru 
două dintre cele trei afirmații.

Identifică varianta corectă pentru o 
singură afirmație.

3 Formează trei cuvinte corecte. Formează două cuvinte corecte. Formează un singur cuvânt corect.

4
Răspunde corect la toate cele trei 
cerințe.

Răspunde corect la două dintre 
cele trei cerințe.

Răspunde corect la o singură 
cerință.

5

Înlocuiește trei cuvinte folosite 
greșit cu alte trei cuvinte, potrivite, 
corectând astfel toate enunțurile 
date.

Înlocuiește două cuvinte folosite 
greșit cu alte două cuvinte 
potrivite, corectând astfel două 
dintre cele trei enunțuri date.

Înlocuiește un singur cuvânt 
folosit greșit cu un alt cuvânt 
potrivit, corectând astfel doar un 
singur enunț dintre cele trei.

1.  Alege doar materialele de care ai nevoie pentru a realiza 
CASTANIETE și scrie-le pe caiet:

      o fâșie de carton, penar, farfurie din porțelan, pământ, capsator, 
capace de metal de la sticle de suc, piper, săpun, orez, fasole,  
superglue, greblă, sârmă, scaun de lemn.

2. Alege varianta corectă:

3. Ordonează literele pentru a forma cuvintele corecte:

4. Scrie pe caiet ce este folclorul.
    Dă trei exemple de tradiții și obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă.
    Spune denumirea a trei colinde pe care le cunoști.

5. Corectează enunțurile, înlocuind cuvântul greșit cu unul potrivit.

a. Jucăriile de pluș/muzicale produc sunete cu ajutorul cărora pot fi create ritmuri.
b. Când lovești tare, cu bețele, membrana unei tobe, sunetele produse sunt puternice/slabe.
c. Poți construi o jucărie muzicală dacă pui vată/orez într-o sticluță de plastic.

a.   L F C O L R O b.   D O C L I N c.   A T I Ț E D R I

a. Cântecul popular este un desen vechi folosit pentru decorarea hainelor, a caselor sau a vaselor.
b. Paparuda este un dans ritual străvechi de invocare a ploii, însoțit de cântece și chiuituri. 
c. Folclorul reprezintă un obicei popular din cele mai vechi timpuri și totodată 
un cântec interpretat de către copii sau adulți în timpul sărbătorilor de iarnă.



III.  Călătorie în 
lumea muzicii 
instrumentale

Te
 v

ei
 în

tâ
ln

i c

u…

Vei învăța…

… Regina 
și Regele 

instrumentelor 
muzicale
… Flautul 
fermecat

Competențe: 
1.1., 2.1.

Pr
eg

ăt

ește-te de aventură...
… cele trei familii 

de instrumente 
muzicale

… să cânți 
acompaniat de 

jucării

... și te vei 
întâlni cu cele 
mai cunoscute 

instrumente 
muzicale

35



36

MINUTUL DE 
MIȘCARE

Întinde mâna stângă cu palma 
orientată în sus. Folosește mâna 
dreaptă, îndoită de la cot, ca și cum 
ai avea un băț în mână, și du-o în
repetate rânduri, din lateral. 
Repetă de 10 ori, iar mai apoi 
accelerează ritmul.

Călătorie în lumea 
muzicii instrumentale

III

REȚINE!
Instrumentele cu coarde sunt cele mai 
numeroase într-o orchestră. Din această mare 
familie fac parte celebra vioară, sora mai mare 
a acesteia, viola, tatăl – violoncelul și bunicul – 
contrabasul. 
Sunetele viorii se produc prin 
vibrația coardelor la frecarea cu 
arcușul. Vioara este compusă dintr-o 
cutie de rezonanță pe care sunt 
aplicate coarde.

Familia instrumentelor 
cu coarde

VIOARĂ
VIOLĂ

VIOLONCEL

CONTRABAS

Legenda notelor muzicale
Do - Roșu
Re - Portocaliu
Mi - Galben
Fa - Verde-deschis

Sol - Verde-închis
La - Mov
Si - Roz
Do - Roșu

VOCABULAR
arcuș - nuia din lemn 
de cireș, de-a lungul  
căreia sunt întinse fire de 
păr din coada unui cal
cutie de rezonanță - cutie 
din lemn în care sunetul 
prinde putere

CÂNTĂ

36
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• La început, coardele viorii erau 
făcute din intestine de animale.
• Cea mai scumpă vioară din lume 
costă aproximativ 18 milioane $ 
și datează din 1741.

ȘTIAI CĂ...?

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ
» Câte coarde are o vioară? 
» În ce mână se ține vioara atunci când se cântă la ea? 
» Ce se întâmplă cu cealaltă mână care nu ține vioara? 

George Enescu este cel mai renumit 
compozitor român. S-a născut în 1881, iar la 
vârsta de 3 ani și-a construit singur o vioară 
dintr-o bucată de lemn pe care a prins un fir 
de ață. Cele mai importante lucrări ale sale 
sunt cele două Rapsodii Române. Astăzi, îl 
sărbătorim o dată la doi ani, cu ocazia 
                  Festivalului  Internațional 
                                               „George Enescu”. 

GEORGE 
ENESCU 

(compozitor)

Pentru a înțelege cât de 
complicată este misiunea unui 
violonist, experimentează 
următoarea mișcare:
• cu mâna stângă realizează 
mișcări circulare pe creștetul 
capului, iar cu mâna dreaptă 
atinge (lovește) ușor burtica;
• repetă mișcările, dar de data 
aceasta inversează mâinile.EXPERIMENTEAZĂ

REȚINE

Vioara este cel mai important instrument muzical, motiv 
pentru care  este numită și șefa orchestrei. Vioara este un 
instrument din lemn, cu patru coarde și un arcuș. Persoana 
care cântă la vioară se numește violonist. Acesta ține vioara 
în mâna stângă, iar arcușul în mâna dreaptă. În același 
timp, un violonist trebuie să execute mișcări diferite cu 
ambele mâini. Pentru a deveni un bun instrumentist, 
studiul viorii poate începe la vârsta 
de 6 ani.

AUDIȚII
Duelul instrumentelor 

(Opera Comică 
pentru Copii) 

Vioară vs. Violă

Vioara - Regina 
instrumentelor muzicale



VOCABULAR
membrană - 
suprafață din plastic 
sau din piele care
acoperă un tub
percuție - lovire

OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ

Tobă

Castaniete Marimba Maracas   

Timpan Tamburină 

Cu membrană

Fără membrană

EXPERIMENTEAZĂ

Confecționează singur un maracas
» Ai nevoie de: boabe de orez, o cutiuță, 
3 creioane, o bandă adezivă.
» Umple cutiuța cu boabele de orez, închide-o bine, 
așaz-o între vârfurile celor 3 creioane, iar apoi 
acoperă întreg instrumentul cu bandă adezivă. 
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Călătorie în lumea 
muzicii instrumentale

III

REȚINE!
Instrumentele de percuție fac parte dintr-o 
familie foarte numeroasă, care se împarte 
în două mari categorii: cu membrană și fără 
membrană. Ele poartă această denumire 
deoarece sunetul se produce în urma 
unei lovituri atente și controlate. Unele 
instrumente de percuție produc doar 
zgomot, altele emit sunete muzicale 
(note). 

Familia 
instrumentelor 
de percuție



EXPERIMENTEAZĂ

claviatură - totalitatea clapelor 
unui pian
a sincroniza - a face corect, cu atenție, 
mai multe lucruri în același timp

VOCABULAR

ȘTIAI CĂ...?
• Pianul este unul dintre 
cele mai importante 
instrumente muzicale, 
dar si cel mai tânăr. Abia a 
împlinit 300 de ani!
• Cel mai mare pian din 
lume cântărește 1,4 tone 
și are o lungime de 5,7 
metri. Construcția lui a 
durat 4 ani. 

» Pe suprafața băncii, sincronizează mișcarea 
degetelor, prin ridicare și coborâre, astfel 
încât să folosești perechile de degete de la 
ambele mâini (degetele mari, arătătoarele, 
mijlociile, inelarele și degetele mici).
» Acum sincronizează mișcarea formând 
perechi de degete de la stânga la dreapta și 
de la dreapta la stânga (degetul mic de 
la mâna stângă cu degetul mare de la 
mâna dreaptă, 
și tot așa).
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Pianul - Regele 
instrumentelor muzicale

AUDIȚII
Duelul instrumentelor 

(Opera Comică 
pentru Copii)

Pianul

Pianul este instrumentul muzical cu clape albe 
și negre, care are corzi, dar la care sunetul 
se produce prin lovirea acestora de către o 
mulțime de ciocănele, adică prin percuție. 
Pianele sunt dotate și cu 3 pedale utilizate 
pentru a tempera sau a prelungi sunetele. La 
pian se poate cânta cu toate cele zece degete 
în același timp. 

REȚINE



Familia 
instrumentelor 
de suflat

Construiește-ți propriul instrument de suflat 
» Pune apă în 3 sticle de 0,5 l, după cum urmează: sticla 1 – 100 ml, 
sticla 2 – 200 ml și sticla 3 – 300 ml. Acum suflă în fiecare sticlă și 
spune ce observi.
» Realizează experimentul în clasă, cu toți colegii, și formați împreună 
o orchestră de suflători.
» Pentru ca distracția să continue, colorați sticlele sau apa din 
interiorul acestora. 

EXPERIMENTEAZĂ

OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ

Instrumente de suflat din lemn

» Trombon » Flaut 
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» Oboi 

Călătorie în lumea 
muzicii instrumentale

III

» Fagot  

Instrumente de suflat din alamă

AUDIȚII
Duelul instrumentelor  

(Opera Comică pentru Copii)
Flaut vs. Nai

Instrumentele de suflat se împart 
în două mari categorii: din lemn 
și din alamă. La toate aceste 
instrumente se cântă suflând aer 
în corpul lor.

REȚINE

» Trompetă 

» Corn  



Mozart compune o operă fascinantă în care prințul Tamino trebuie să 
treacă peste proba tăcerii, a focului și a apei pentru a ajunge la inima 
iubitei sale, Pamina. Cu ajutorul flautului său fermecat, Tamino reușește 
să cucerească inima Paminei, fiica Reginei Nopții, și să fie primit în 
Templul Înțelepciunii, cu acordul regelui solar Sarastro. Opera se încheie 
cu un imn care glorifică triumful iubirii celor doi.

Flautul 
fermecat, 
operă

Împreună cu colegul 
de bancă  găsește 
cele șapte personaje 
din afișul operei 
„Flautul Fermecat”.

W. A. Mozart este cel 
mai cunoscut și apreciat 
compozitor al muzicii 
clasice din întreaga 
lume, fiind supranumit 
SOARELE MUZICII. 
S-a născut la Salzburg 
(Austria), în anul 1756. 
A început să compună 
de la vârsta de 5 ani, 
lăsând în urma sa peste 
600 de lucrări.

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

REȚINE

Flautul este un instrument de 
suflat din metal, însă datorită 
timbrului său delicat este încadrat 
în familia instrumentelor de suflat 
din lemn. Fiind un instrument 
expresiv, primește părți solistice 
în aproape fiecare lucrare în care 
este prezent.  Nu întâmplător, 
Wolfgang Amadeus Mozart a 
ales să-și numească una dintre 
operele sale „Flautul 
Fermecat”.

CÂNTĂ

41

Flautul  
fermecat



Recapitulare

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

Împreună cu colegul 
de bancă enumeră instrumentele 
cu coarde și arcuș, apoi pe cele de 
percuție cu membrană. 

OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ
Identifică familiile din care fac parte 
instrumentele muzicale de mai jos 
și realizează corespondența.

Familia 
instrumentelor de 

percuție

Familia 
instrumentelor cu 

coarde

Familia 
instrumentelor 

de suflat

III
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1

9

10

13

14 16

11 12

15
17

2 5

3 4 6 7 8

A B c
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A
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N

B

T

A

Ă
T

N
S

N
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JOC - ARITMOGRIF

Completează rebusul de mai jos și află cuvântul din coloana A – B.

a. Cocoțat pe 3 picioare, clape albe, negre are!
b. Eu din el mă construiesc și vioară mă numesc!
c. Pe mine toți mă aud, din vibrații sunt făcut.
d. Eu în lemn sunt îmbrăcată și-mi place să fiu acordată!
e. Fii atent! Se suflă-n ea și-ți răspunde: Ta-ta-ta!
f. Sunt un băț, dar nu oricare, am și păr de o culoare.
g. Par o tobă, dar nu chiar, căci bănuți eu parcă am.
h. La tobe le folosesc și pe sunet îl pornesc!
i. Instrument de suflat din alamă.
j. Bate ritmul: bum-bum-bum! Vrei să bați la ea acum?
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AUDIȚII
Vizionează împreună cu colegii de clasă 

basmul simfonic „Petrică și lupul”,  
de Serghei Prokofiev, și identifică 

instrumentele muzicale 
din orchestră. 

A
a

b

d
e

f
g

h
i

j

c

B

CÂNTĂ

Interpretează 
cântecul 
„Tobița, 
clopoțelul, 
maracasul”, 
evidențiind 
sunetele 
sugerate de 
refren.



Evaluare

1.  Privește imaginile și spune la ce instrument muzical cântă fiecare copil. Notează în caiet 
denumirea fiecărui instrument.

3.  Corelează imaginea 
cu textul corespunzător.

2. Desenează câte un instrument muzical din fiecare familie. 

III

Familia instrumentelor 
cu coarde

Familia instrumentelor 
de percuție

Familia instrumentelor 
de suflat

44

Foarte Bine Bine Suficient

1
Scrie denumirea fiecăruia dintre cele 
nouă instrumente recunoscute în 
imagini.

Scrie denumirile a șase dintre
cele nouă instrumente muzicale.

Scrie denumirile a trei
instrumente muzicale 
recunoscute în imagini.

2
Desenează trei instrumente muzicale, 
câte unul din fiecare familie.

Desenează două instrumente 
muzicale.

Desenează un singur instrument 
muzical.

3
Corelează cinci imagini cu casetele 
potrivite.

Corelează patru imagini cu casetele 
potrivite.

Corelează două imagini cu 
casetele potrivite.

A B C D E F G H I

A B C

1 42 53

6 9 107 8

11 1412 1513
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IV.  Limbajul 
muzicii

Ve
i î

nvăța…

Șt
ia

i c
ă…

Vei asculta muzica lui …
... alfabetul 

muzicii: 
portativul 
și notele 
muzicale

... Vivaldi 
... Ravel

... Strauss
... Saint-Saëns

... există 
un limbaj al 

semnelor 
pentru fiecare 

notă?

Competențe: 
1.2., 1.3., 2.2.

„Când citești,
începi cu A, B, C,
Când cânți,
începi cu Do, Re, Mi!” 
(fragment din „Cântecul gamei”, din 
musicalul „Sunetul Muzicii”)

„Dacă exersezi în fiecare zi,
Muzica va fi o joacă de copii!”

(fragment din „Game și 
Arpegii”, din musicalul „Pisicile 

Aristocrate”)
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Limbajul muziciiIV

Înălțimea sunetului. 
Sunete înalte și sunete joase

VOCABULAR
cotidian - zilnic
poluare - acțiune care 
dăunează mediului 
înconjurător
poluare fonică - 
formă de poluare a 
mediului, produsă de 
zgomote

MINUTUL 
DE MIȘCARE

Împreună cu ceilalți colegi, 
ridică-te în picioare și 
poziționează-te pe culoarul 
dintre bănci. La semnalul 
„JOS!” al profesorului, te vei 
așeza ghemuit și vei imita ursul 
(MOOOR). La semnalul „ÎNALT”, 
te vei ridica din nou în picioare, 
cu mâinile sus, și vei imita o 
păsărică (CIP-CIRIP). Repetă 
exercițiul alternând sau repetând 
semnalele.  

Așază o riglă mai lungă pe marginea băncii, astfel încât o
parte din ea să rămână în aer. Ține apăsat cu o mână partea
de pe masă, iar cu cealaltă apasă rapid partea opusă. 
Repetă experimentul, reducând partea de pe masă a riglei.EXPERIMENTEAZĂ
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EXPERIMENTEAZĂ ACASĂ

Ascultă-i pe membrii familiei tale vorbind. Ce diferențe observi? Cine 
folosește sunete grave?

REȚINE

Într-o melodie 
se află înlănțuite 
sunete cu înălțimi 
diferite. Înălțimea 
este calitatea 
unui sunet de a fi 
înalt, potrivit sau 
grav.



Realizează, împreună cu ceilalți 
colegi, un afiș cu titlul 
Lupta împotriva poluării fonice. LUCREAZĂ 

ÎN ECHIPĂ
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Antonio Vivaldi - 
Anotimpurile, Vara (partea a II-a)

Ce poți spune despre sunetele 
reproduse de solist? Dar despre 

cele interpretate 
de orchestră?

ASCULTĂ

                  •Cele mai multe 
        activități cotidiene ale omului produc 
   zgomote. Acestea contribuie la așa-zisa 
poluare fonică.

            • Zgomotele pe care le suportă urechea  
        noastră pot produce dificultăți de auz, 
       oboseală, amețeli, tulburări ale somnului.

ȘTIAI CĂ...?

Ascultă cântecul „În pădure” și desenează în aer înălțimile sunetelor, cu mâna dreaptă. Astfel, 
pentru sunetele înalte vei ridica mâna, iar pentru sunetele grave o vei coborî. 

Ascultă încă o dată „Vara“ de Antonio Vivaldi. Desenează ce îți imaginezi 
atunci când auzi această lucrare instrumentală. Povestește apoi cu colegii 
de clasă, motivând la ce te-ai gândit.

CÂNTĂ

ERATĂ: Semnul asterisc (*) ne indică faptul că sunetele corespunzătoare nu sunt sunete naturale, ci modificate.



Limbajul muziciiIV

Ritmul – 
sunete lungi și scurte
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Observă imaginile și încearcă să reproduci onomatopeele.
OBSERVĂ

ȘI DESCOPERĂ

Ceas de perete
(Tic-Tac)

Ceas deșteptător
(Ta-ca, Ta-ca)

Ceas de mână
(Ti-ca, ti-ca, Ti-ca, ti-ca)

REȚINE

Durata (valoarea) 
reprezintă calitatea sunetului 
de a fi mai lung, mediu sau 
scurt, în timp. Pe lângă sunete, 
în muzică există și pauze 
(momente de tăcere). Durata 
le măsoară și pe acestea. 
Asemenea sunetelor, pauzele 
pot fi mai lungi, medii sau mai 
scurte, în timp. În cântece, 
durata este dată de felul în care 
se scriu notele muzicale.

MINUTUL 
DE MIȘCARE

Pregătește-ți două 
creioane. Ascultă 
„Bolero”, de Maurice 
Ravel, și imită  ritmul, 
folosindu-te de cele 
două creioane 
și de bancă.
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TRENULEȚUL RITMIC
Formează un trenuleț alături de colegii tăi. Ultimul elev din șir bate cu degetele, pe 
umărul celui din fața sa, un ritm format din durate lungi și scurte. Vei observa dacă ritmul 
inițial ajunge corect până la primul elev  din șir, care îl va prezenta bătând din palme.

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

• există ritm fără
muzică, dar nu și 
muzică fără ritm.
 • totul este ritm: 
bătăile  respirația, 
pașii pe care îi facem, 
chiar și degetele pe 
ecranul telefonului  
sau pe tastatură.

Johann Strauss  
 „Radetzky March”.

Aplaudă, împreună cu 
colegii de clasă,  în 

ritmul dat de 
muzică. 

ASCULTĂ

ȘTIAI CĂ...?

Legenda notelor muzicale
Do - Roșu
Re - Portocaliu
Mi - Galben
Fa - Verde-deschis

Sol - Verde-închis
La - Mov
Si - Roz
Do - Roșu

CÂNTĂ

49



Limbajul muziciiIV

Portativul și Cheia Sol

VOCABULAR

hotar  - linie imaginară 
care separă o țară de alta, 
graniță

EXERSEAZĂ
Învață, exersând pe caiet, cum se scrie 
Cheia Sol. Cheia Sol pornește de pe a doua 
linie a portativului și urcă în formă de 
spirală, spre dreapta, până la a treia linie 
a portativului. Apoi coboară până la prima 
linie a portativului, continuând spirala, 
după care urcă până deasupra portativului, 
formând un „bici”. 
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Pe liniile și pe spațiile 
portativului se așază 

notele muzicale pe care 
le vei învăța de acum încolo. La începutul 

fiecărui portativ se scrie Cheia Sol care 
deschide poarta către „împărăția” 

notelor muzicale.  

Sunetele muzicale sunt 
reprezentate grafic pe 
portativ. Portativul este 
alcătuit din cinci linii și 
patru spații.  Acestea  
sunt orizontale, 
paralele și egal  
depărtate între ele.

Liniile și spațiile portativului 
se numerotează de jos în sus.

REȚINE

Silabele din textul scris au poziții diferite. De ce?
Imită modelul și indică înălțimea sunetelor 

muzicale cu mâna.  

                     ri – ță,                                         po – ie – 
Găr – gă –               Ri –        Zboa – ră-n                   ni –
                                            ță                                                      ță

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ



TRENULEȚUL RITMIC

Împreună cu colegul/colega de bancă 
pregătește mai multe bilețele pe care 
să scrii, folosind culorile de pe portativ, 
silabele cântecului „Gărgăriță, riță”. 
Realizează pe bancă un portativ din 
creioane și pixuri, iar mai apoi așază
                   silabele corespunzător. 

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ
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CÂNTĂ



Limbajul muziciiIV

52

Sunetul și nota sol 
Sunetul și nota mi

Sol este cea mai importantă notă de pe portativ și se scrie 
pe a doua linie a portativului.
Nota mi se scrie pe prima linie a portativului.  

REȚINE

Silabele din exemplul următor au aceeași culoare? 

Dar silabele din exemplul următor?

Imită modelul, indicând cu mâna înălțimea fiecărui sunet intonat.

De ce?
Sunt – un sol – dă – țel ves – tit             Voi de mi – ne-ați a – u – zit?

Sunt – un                     țel ves – tit              Voi de                            a – u – zit? 
              sol – dă-                                                     mi – ne-ați

EXERSEAZĂ

Scrie pe caiet 10 
semne grafice ale 
notei sol.

Scrie pe caiet, pe 
un alt portativ, 10 
semne grafice ale 
notei mi.

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ
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Formați două grupe și realizați împreună buline de culoare verde și 
galbenă. Fiecare elev își va prinde în piept o bulină, astfel încât să 
se formeze două grupe egale. Profesorul va avea două cartonașe – 
unul galben, pentru nota mi, și unul verde, pentru nota sol. Atunci 
când va arăta culoarea verde, echipa verde va intona sunetul sol. 
Atunci când va arăta culoarea galben, echipa verde va intona 
   sunetul mi. Repetați exercițiul în diverse forme.

LUCREAZĂ ÎN ECHIPĂ

         • Sunetele muzicale au și un 
                  limbaj al semnelor. De exemplu,  
              notele sol și mi se reprezintă astfel:

ȘTIAI CĂ...?

CÂNTĂ



Limbajul muziciiIV

Sunetul și nota la

VOCABULAR

diapazon - instrument mic 
din metal care, prin lovire, 
emite de obicei sunetul „la”
a acorda - a regla sunetul 
unui instrument muzical la 
înălțimea potrivită

Învață următorul cântec după auz! 
„Cântecul notei LA”

Unde este poziționat sunetul cel mai înalt? 

OBSERVĂ
ȘI DESCOPERĂ

                   te-a -                              LA                                                                        lea.
                       Ui -             ici         no - ta            Chiar pe                              al doi -
                                 e                                                    spa -
                                                                                                                                                    țiul  

                                                                gă -                                 col
                              Și-o            sesc            ră o -            Că-i dea-                     no-tei SOL
                                                                                       Fă -                                           su-
                                                                                                                                                  pra

EXERSEAZĂ

Scrie în caiet, 
pe portativ,  
10 simboluri 
grafice ale 
sunetului la.

REȚINE

54
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Imaginează-ți cum clasa ta se 
transformă într-o orchestră. Fiecare 
dintre membrii orchestrei va cânta 
sunete la întâmplare. Atunci când 
profesorul va intona sunetul la, toți 
elevii vor încerca să-l imite. Repetați 
exercițiul de mai multe ori. 

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

Orchestrele se 
acordează după 

sunetul la.

ASCULTĂ

      • Sunetele muzicale au și un limbaj
   al semnelor. De exemplu, nota la se 
reprezintă astfel:

•  În 1711, englezul 
John Shore a inventat 
diapazonul, un dispozitiv 
de precizie cu ajutorul 
căruia se acordează 
instrumentele muzicale. 
Acesta are formă de 
U și este din metal. 
Atunci când este lovit, 
el vibrează redând 
înălțimea 
sunetului la.

ȘTIAI CĂ...?

CÂNTĂ



Limbajul muziciiIV

Sunetul și nota do1

56

Cântă, după auz, cântecul „Ariciul”. 

Ce observi?

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ

  Ci – ne-i                     ra-          Și-a – re                 na –        Un ghem              a –       E-un a –                pa – 
                      pe                    re                    în                      re                       plin          ce                  rici,                 ce
                               că –                                         spi –                                               de                                   dă-i

VOCABULAR

musical - spectacol care 
combină muzica și dansul
claviatură - totalitatea 
clapelor unui instrument 
muzical (de exemplu, 
pianul)

REȚINE

Nota do1 se află sub portativ, pe o linie suplimentară. 
Pentru a scrie nota do1, mai întâi trasăm un fragment 
din linia suplimentară (în partea de jos, păstrând 
distanța existentă între cele cinci linii ce formează 
portativul), apoi desenăm ovalul notei muzicale.
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Cântecul Gamei din 
musicalul „Sunetul 

Muzicii”, de Richard 
Rodgers

ASCULTĂ

Desenează pe caiet, după modelul dat, o claviatură de pian. Fii 
atent să grupezi corect clapele negre și pe cele albe. Prima clapă 
reprezintă nota do1 și se află înaintea grupului de două clape 
negre. În timp ce asculți „Cântecul Gamei”, folosește claviatura 
desenată pentru a te transforma într-un pianist adevărat.

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

ȘTIAI CĂ...?

•  Sunetele muzicale
au și un limbaj al 
semnelor. De exemplu,
 nota do1 se reprezintă 
astfel: 

Legenda notelor muzicale
Do - Roșu
Re - Portocaliu
Mi - Galben
Fa - Verde-deschis

Sol - Verde-închis
La - Mov
Si - Roz
Do - Roșu

CÂNTĂ
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Limbajul muziciiIV

Sunetul și nota re

58

Intonează, după auz, cântecul „Cărticica mea”. 

Ce observi? Cu ce culoare este reprezentat noul sunet?

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ

                                           lori                                  mea                                           flori                            mea
                                  cu –                                     ca                                                cu                                ca
Am o car – te în                      Căr – ti – ci –                 Cu de – se – ne și               Căr – ti – ci –       

VOCABULAR

improvizație - 
inventarea unei melodii

EXERSEAZĂ

Scrie în caiet, 
pe portativ, 
10 simboluri 
grafice ale 
sunetului re.

REȚINE
Între sunetele do1 și mi se află sunetul re. Nota 
re se scrie sub portativ, lipită de prima linie. 
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„Noul nostru cântecel”
Realizează o improvizație ritmico-melodică.  
Așază pe bancă trei coli de hârtie de culoare 
roșie, portocalie și galbenă. Pe prima scrie do1, 
pe cea de-a doua, re, iar pe cea de-a treia, mi. 
Colegul tău de bancă își va așeza palma, pe 
rând, pe câte o planșă, iar tu vei intona sunetul, 
pronunțând și denumirea notei muzicale. 

„Canon” în re, 
de Johann 
Pachelbel

ASCULTĂ

                     •  Sunetele muzicale au și un 
               limbaj al semnelor. De exemplu, 
           nota re se reprezintă astfel: 

ȘTIAI CĂ...?

EXPERIMENTEAZĂ

CÂNTĂ



Limbajul muziciiIV

60

Sunetul și nota fa

REȚINE

Nota fa se scrie pe primul spațiu al portativului. Aceasta se află 
între nota mi și nota sol.

Cântă după auz! 

Intonează cântecul, indicând cu mâna înălțimea 
fiecărui sunet intonat.

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ

Cân - tă,                   nu    mai            In - to -                     no - ta
                   cân - tă                      sta!                  nea - ză                    FA!

EXERSEAZĂ

Scrie în caiet, 
pe portativ, 
10 simboluri 
grafice ale 
sunetului fa.
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ANTONIO VIVALDI

S-a născut în Italia, la Veneția, în anul 1678. Primele îndrumări în tainele muzicii  
le-a primit de la tatăl său care era violonist profesionist. După un timp, tânărul Vivaldi 
a devenit preot la un orfelinat, continuând totodată formarea sa ca profesor de muzică, 
violonist și compozitor. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt Concertele  
„Patru anotimpuri”.  Acestea se ascultă și astăzi în sălile de concerte din toată  lumea. 
Vivaldi a fost numit și  „Preotul Roșu”, poreclă ce i se trage de la culoarea părului.

„Iarna”, 
de Antonio Vivaldi

ASCULTĂ

                     •  Sunetele muzicale au și un 
               limbaj al semnelor. De exemplu, 
           nota fa se reprezintă astfel: 

ȘTIAI CĂ...?

EXPERIMENTEAZĂ

Într-o sticlă de plastic de 
500 ml, asemănătoare 
celei din imaginea 
alăturată, toarnă exact 360 
ml de apă. Suflă în sticlă și 
descoperă nota fa. Emite 
acest sunet împreună cu 
colegii de clasă.

CÂNTĂ

ERATĂ: Semnul asterisc (*) ne indică faptul că sunetele 
corespunzătoare nu sunt sunete naturale, ci modificate.



Limbajul muziciiIV
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Sunetul și nota do2

„Vine melcul supărat” (după auz)

Intonează cântecul, indicând locul 
sunetelor din melodie pe scărița 
muzicală.

OBSERVĂ
ȘI DESCOPERĂ

              mel - cul                    rat.                  ni - că    
Vi - ne                    su - pă -             O fur -                  l-a 
                                                                                                     piș - 
                                                                                                            cat.

Și                                                    În -
      cum                                                  tâl -
               vi - ne,                pâș,                      neș - te-un
                          pâș, pâș,                                                că - ră - 
                                                                                                          buș.

EXERSEAZĂ
Scrie în caiet, pe portativ, 10 simboluri grafice ale 
sunetului do2. Scrie în formă de spirală (melc), 
silabele care folosesc sunetul do2 din cântecul 
„Vine melcul supărat”.

REȚINE

Nota do2 se 
scrie pe cel 
de-al treilea 
spațiu al 
portativului.

MINUTUL 
DE MIȘCARE

Ridică-te în picioare și 
pune-ți palmele în fața 
abdomenului. Execută 
o forfecare jos, apoi una 
sus, intonând notele de 
la do1 până la do2. Repetă 
exercițiul de 10 ori.   
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Ascultă ultima parte din 
„Carnavalul animalelor”, 

de Camille 
Saint-Saëns.

ASCULTĂ

                     •  Sunetele muzicale au și un 
               limbaj al semnelor. De exemplu, 
           nota Do2 se reprezintă astfel: 

ȘTIAI CĂ...?

CÂNTĂ



Limbajul muziciiIV

64

Sunetul și nota si

 Hai, cân -                           pii                       DO                 ta              
                   tați  și          co -                                                             SI
                             voi ,                                                       no - 
                                                       Chiar sub           e

DO și                                                              u -                         nuni!    
              SI, pri -                                                                   mi -     
                             e - teni                                            fac                               
                                           buni,  Îm - pre -       nă,

Desenează, împreună cu 
colegul de bancă, o scară 
a tuturor notelor învățate 
până acum și poziționează-
le asemenea locului pe 
care îl au pe un portativ. 
După ce ai terminat, scrie 
în dreptul fiecărei note 
câte un cuvânt care să 
înceapă cu silaba formată 
din numele notei (de 
exemplu: DOvleac, REgină, 
MInge etc.).

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

REȚINE

Nota si se scrie pe a treia linie a portativului, 
între spațiul pe care se scrie nota la și cel pe 
care se scrie nota do.

OBSERVĂ
ȘI DESCOPERĂ

VOCABULAR

imaș - teren necultivat, 
pe care crește iarbă, folosit 
pentru hrănirea animalelor
coconaș - felul în care erau 
numiți copiii boierilor

Intonează cântecul, 
indicând locul 
sunetelor din 
melodie pe scărița 
muzicală.
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                     •  Sunetele muzicale au și un 
               limbaj al semnelor. De exemplu, 
           nota si se reprezintă astfel: 

ȘTIAI CĂ...?

„Păstrăvul” – în aranjamentul 
lui Franz Schöggl, interpretare 
a Corului Național de Cameră 

„Madrigal – Marin 
Constantin”

ASCULTĂ

Desenează un șotron, împreună cu colegii de clasă. Colorează 
fiecare dintre cele 8 pătrățele folosind culorile indicate de notele 
muzicale învățate, în ordinea pe care o au pe portativ, începând 
cu nota do1 și terminând cu nota do2.
Săriți într-un picior, pe rând, și
intonați sune tul corespunzător  
        culorii pe care vă aflați.

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

CÂNTĂ

ERATĂ: Semnul asterisc (*) ne indică faptul că sunetele corespunzătoare nu sunt sunete naturale, ci modificate.



RecapitulareIV
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VOCABULAR

solfegiu  - intonarea 
sunetelor dintr-un 
cântec, folosind 
denumirile muzicale 
ale acestora

În timp ce intonezi, indică înălțimea sunetelor, folosind mâna.
Realizează desenul muzical al acestui cântec, în trepte colorate, conform notelor și înălțimilor acestora.

Completează afirmațiile:
a. Ursul produce sunete  .................................................................. .
b. O vioară produce sunete  ............................................................. .
c. O vrăbiuță produce sunete  .......................................................... .
d. Un clopoțel produce sunete  ........................................................ .
e. Un leu produce sunete  ................................................................ .

3. Realizează corespondența.

1. Cântă, după auz, cântecul „Melcul supărat“ (din folclorul copiilor).

2. În ce situații auzim sunete înalte sau sunete joase?

1. DURATA
2. PORTATIVUL
3. ÎNĂLȚIMEA a. sunete înalte (subțiri, acute) sunete joase

b. sunete lungi, sunete scurte
c. cinci linii paralele, patru spații egale
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5. Joc – Popcorn muzical.

Imaginează-ți că tu și colegii tăi sunteți boabe de porumb care se transformă, rând pe 
rând, în popcorn. Fiecare boabă reprezintă un sunet (din cele învățate) necântat, care se 
transformă în sunet cântat în momentul în care devine popcorn. Astfel, veți sta toți așezați 
pe scaune și vă veți ridica în momentul în care veți cânta unul dintre sunetele învățate. 
Jocul se va realiza la început lent, apoi din ce în ce mai repede, intonând sunete diferite 
și pronunțând silaba „poc”.

6. Interpretează cântecul „Mierla", intonând corect sunetele muzicale învățate.

4. Notează pe un portativ:

a.  semnul grafic numit Cheia Sol;
b.  notele muzicale învățate, în ordine crescătoare a înălțimii sunetelor pe care le 

reprezintă;
c.  denumirile notelor muzicale desenate, sub fiecare în parte.
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EvaluareIV

Foarte Bine Bine Suficient

1
Scrie răspunsul corect la trei 
întrebări.

Scrie răspunsul corect la două 
întrebări.

Scrie un singur răspuns corect.

2
Corectează afirmațiile, identificând 
și înlocuind cuvintele greșite la toate 
cele trei enunțuri.

Corectează afirmațiile, identificând 
și înlocuind cuvintele greșite la 
două enunțuri.

Corectează afirmațiile, identificând 
și înlocuind cuvintele greșite la un 
singur enunț.

3
Realizează trei corespondențe 
corecte

Realizează două corespondențe 
corecte

Realizează o corespondență 
corectă

4
Poziționează corect Cheia Sol și 
toate cele 8 note muzicale

Poziționează corect Cheia Sol și cel 
puțin 4 note muzicale

Poziționează corect Cheia Sol și cel 
puțin 2 note muzicale

1. Răspunde, în scris, la următoarele întrebări: 

• Ce reprezintă înălțimea unui sunet?
• Ce este durata unui sunet?
• Care sunt notele muzicale învățate?

2.  Transcrie afirmațiile pe caiet și apoi corectează-le:

3. Realizează corespondența corectă între cele două coloane:

4.  Scrie pe un portativ, pe care ai poziționat corect Cheia Sol, următoarele note muzicale, în 
această ordine: do2, re, sol, mi, fa, do1, si, la.

• Portativul este un grup de cinci triunghiuri paralele și cinci spații egale. 
• La începutul portativului se desenează nota sol.
• Nota mi se află pe prima linie a portativului.

1. Nota mi
2. Nota la
3. Nota do2 a. pe al doilea spațiu al portativului

b. pe al treilea spațiu al portativului
c. pe prima linie a portativului



V.  Muzică 
și mișcare

Pr
eg

ăt

ește-te de aventură!

Ve
i d

ev
en

i…

Vei învăța…

Vei dansa 
până se 

va încinge 
podeaua 

clasei!

... jocurile 
populare 
românești...creator 

de bijuterii 
și accesorii 
tradiționale

Competențe: 
2.1., 3.2.
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Muzică și mișcareV

Legătura dintre melodie și text

Strofa și refrenul 

Nuanțele

Ridică-te în picioare și ocupă un loc pe 
culoarul dintre bănci. Profesorul va avea 3 
cartonașe cu literele „P”, „C” și „D”. Atunci 
când vei vedea ridicat cartonașul cu litera 
„P”, vei imita pașii unei pisicuțe. Atunci 
când vei vedea litera „C”, vei imita pașii 
unui cal, tropăind, iar la litera „D”, vei 
imita pașii unui dinozaur, sărind apăsat cu 
ambele picioare. 

MINUTUL 
DE MIȘCARE

ASCULTĂ 
ȘI DESCOPERĂ

Ascultă „Trompetele răsună” (de 
Gavriil Musicescu) și „Somnoroase 
păsărele” (de Tudor Flondor), în 
interpretarea Corului Madrigal.

Observă cum sunt cântate cele două melodii. Ce înțelegi 
din versurile celor două piese? Cum influențează povestea 
spusă de fiecare cântec melodia ascultată?

REȚINE

O melodie căreia i se potrivește 
un text poartă denumirea de 
cântec. Un cântec poate fi format din 
una sau mai multe strofe urmate, de 
cele mai multe ori, de un refren. 
Muzica  însoțește textul și, împreună, 
spun o poveste. Această poveste, în 
funcție de conținut, poate fi spusă 
cu glas ușor, potrivit sau tare. Astfel, 
sunetele pot fi emise cu diferite 
intensități sau nuanțe.

Privește imaginile alăturate. 
Spune ce au ele în comun, dar 

și ce le diferențiază.
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ȘTIAI CĂ...?

Ascultă, cu ochii închiși, 
„Humoreska”, de Antonin 
Dvorak, și apoi inventează 
împreună cu colegul de bancă 
o mică poveste care să se 
potrivească nuanțelor pe care le 
auzi. Citește povestea, având
                   ca fundal sonor piesa 
                                     ascultată. 

LUCREAZĂ 
ÎN ECHIPĂ

ȘTIAI CĂ...?

• Așa cum distanța se măsoară în 
metri, intensitatea sunetului se 
măsoară în decibeli. În general, 
atunci când vorbim normal, 
măsoară aproximativ 50 de decibeli, 
iar sunetul unei ambulanțe măsoară 
110 decibeli. 

Legenda notelor muzicale
Do - Roșu
Re - Portocaliu
Mi - Galben
Fa - Verde-deschis

Sol - Verde-închis
La - Mov
Si - Roz
Do - Roșu

CÂNTĂ

71
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Muzică și mișcareV

Dansul popular

OBSERVĂ 
ȘI DESCOPERĂ

1. Cântă, după auz, cântecul „Joc popular”.
2. În timp ce cânți, respectând ritmul cântecului, dansează așa cum simți.

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii simțeau 
nevoia să se miște atunci când auzeau muzică sau cântau. Mișcarea 
ce însoțește muzica se numește dans și este în strânsă legătură cu melodia, 
ritmul și, acolo unde este cazul, textul piesei muzicale. 
Hora lentă este unul dintre cele mai cunoscute și vechi dansuri populare 
românești, în care dansatorii, ținându-se de mână și formând un cerc, fac patru 
pași înainte și patru înapoi. Când vei dansa în această horă vei face pași lenți. 

REȚINE
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Ciuleandra este un 
dans popular care 
începe ca o horă 
lentă și se dansează 
din ce în ce mai 
repede. Ciuleandra 
este și numele unui 
cântec interpretat 
de celebra Maria 
Tănase.

STRIGĂTURA:

„Foaie verde, siminoc,
Țineți Ciuleandra pe loc,
Și înc-o dată, măi, băieți,
Hop, și-așa, și-așa.

Țineți-o flăcăi așa,
Pân-o ajunge Puica,
Și înc-o dată, măi, băieți,
Hop, și-așa, și-așa.

Întăriți-o nițeluș,
Că ajunge acuș-acuș,
Și înc-o dată, măi, băieți,
Hop, și-așa, și-așa.

Întăriți-o de un pas,
C-a ajuns și n-a rămas,
Și înc-o dată, măi, băieți,
Hop, și-așa, și-așa.

Două fire, două paie,
Luați Ciuleandra la bătaie,
Și înc-o dată, măi, băieți,
Hop, și-așa, și-așa.

Tot așa, că nu mă las,
Că sunt cu Puica pe-un pas,
Și înc-o dată, măi, băieți,
Hop, și-așa, și-așa.

Două fire, două paie,
Ia Ciuleandra la bătaie,
Și înc-o dată, măi, băieți,
Hop, și-așa, și-așa.”

Formați două grupe. Prima grupă va avea rolul de taraf și va 
interpreta cântecul „Ciuleandra“, folosind silaba „La”. 
Cea de-a doua grupă va realiza strigătura, 
în locul indicat pe partitură.

S-a născut în anul 
1913, la București, 
și a fost o interpretă 
recunoscută în 
întreaga lume. Și-a 
făcut prima apariție 
pe scenă la vârsta 
de 8 ani. A concertat 
în foarte multe țări, 
ajungând să traducă, 
în limbi străine, 
cântecele populare 
românești. De 
asemenea, i se mai 
spunea și „Pasărea 
măiastră” sau 
„Regina cântecului 
românesc”.

MARIA TĂNASE

CÂNTĂ

ERATĂ: Semnul asterisc (*) ne indică faptul că sunetele corespunzătoare nu sunt sunete naturale, ci modificate.
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Brașoveanca este 
un dans în pereche 
ce se joacă la nunți. 
Dansatorii, ținându‑se 
de mână, fac trei 
pași înainte și trei 
pași înapoi, cel de‑al 
treilea timp fiind 
întotdeauna mai 
lung. Apoi băiatul 
dansează pe loc și 
conduce fata, care 

VOCABULAR

taraf - grup de 
instrumente populare 
românești
strigătură - versuri care 
se strigă, folosind sunete 
înalte, în timpul unui 
dans popular

face trei pași la stânga și trei pași la dreapta. La început, mișcările se desfășoară mai lent, apoi se dansează din ce 
în ce mai repede, până la finalul piesei. Originea dansului „Brașoveanca” nu poate fi stabilită cu exactitate, însă 
ceea ce se știe cu siguranță este faptul că acest dans a apărut în Țara Bârsei (Brașov).
Ți‑ar plăcea să încerci să dansezi „Brașoveanca” împreună cu colegul de bancă?

Completează aritmogriful de mai jos și află cuvântul din coloana A – B.

a. Morală din popor (plural).
b.  Din el fac parte: jocuri, cântece, 

numărători, proverbe și zicători.
c. Se sărbătorește pe 24 iunie.
d. Mișcare pe muzică.
e.  Notă scrisă pe linia a doua 

a portativului.
f. Are cinci linii și patru spații.
g. Cum se mai numește dansul în doi?
h. Dans popular ce începe ca o horă lentă.
i. Are text și melodie.
j. Se dansează pe o melodie.
k.  Se dansează în cerc, dansatorii 

ținându-se de mână.
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JOC - ARITMOGRIF
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Pentru a te pregăti de horă, vei 
învăța cum să îți confecționezi 
singur accesorii, astfel încât dansul 
tău să se apropie de varianta 
tradițională, originală. 
Băieții își vor face, din hârtie pe 
care o vor colora, câte un tricolor 
în diverse forme, care va fi prins în 
piept.   
Fetele își vor confecționa biluțe din 
hârtie creponată colorată (roșu, 
galben, albastru), le vor înșira pe 
ață și apoi le vor folosi ca brățări. 

EXPERIMENTEAZĂ

                               • Ciuleandra se aseamănă cu  
                        un dans popular grecesc numit  
                 sirtaki.  Acest dans a fost introdus în  
               filmul „Zorba Grecul”, de aceea este 
          denumit și „Dansul lui Zorba”.

ȘTIAI CĂ...?

ASCULTĂ
Ascultă interpretarea 

cântecului „Ciuleandra”, 
în varianta cântată de 

Maria Tănase.

GHICITOARE
Port costum și mă mândresc
Să joc dansul românesc.
La piept am un tricolor
Și cânt cântec din...

Imaginează‑ți și desenează un costum 
popular care să reprezinte zona în 
care locuiești și pe care l‑ai purta cu 
anumite ocazii.



Percuția corporală

Producerea sunetelor prin 
lovire se numește percuție. 
Percuția corporală se realizează 
astfel:
• prin pocnituri ale degetelor;
• prin bătăi din palme;
• prin bătăi pe genunchi;
• prin frecarea palmelor;
• lovind cu degetele pe bancă;
• bătând cu palmele creștetul 
capului.

Muzică și mișcareV
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REȚINE

MINUTUL 
DE MIȘCARE

„Mișcă-te ca mine!”

Execută după model diferite mișcări 
ale corpului: bătăi din palme, bătăi 
pe  genunchi, rotiri ușoare ale 
capului, sărituri pe loc etc.

OBSERVĂ
ȘI DESCOPERĂ

În ce mod 
produc sunete 
persoanele din 
imaginile din 
dreapta? 

Creează alături de colegii tăi, cu ajutorul 
percuției corporale, o ploaie de vară.
Pentru început, freacă ușor mâinile, apoi 
din ce în ce mai repede (vântul), sari 
(tunetul), bate din palme, pocnește din 
degete, rar și din ce în ce mai repede, 
apoi bate cu palmele pe picior. 

EXPERIMENTEAZĂ
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EXPERIMENTEAZĂ

EXPERIMENTEAZĂ

CÂNTĂ

Interpretează 
următorul cântec, 
folosind percuție 
corporală în 
locurile indicate:

                                         • În Marea Britanie există
                               o trupă de dans cunoscută 
                        prin faptul că realizează așa‑numita
                 „percuție de gunoi”, combinând 
              percuția corporală cu instrumente 
         neobișnuite, cum ar fi: mopul, mătura,
        tomberonul etc. 

ȘTIAI CĂ...?

ASCULTĂ
Ascultă „Jocuri”, de 

Cornelia Tăutu

Cântă un cântec și creează‑ţi singur acompaniamentul folosind 
percuţia corporală. După ce exemplifici în faţa clasei, colegii vor 
imita exemplul tău.

CÂNTĂ
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1. Învață cântecul „Pupăza din tei”, apoi realizează o 
mică scenetă muzicală bazată pe povestea sugerată 
de textul acestuia.

* Ce pas de dans popular românesc se potrivește 
acestui ritm?

2. Amintește-ți ce este hora!

* Care este diferența dintre horă și dansul Ciuleandra?

* Ce este Brașoveanca?
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3. Cântă, folosind percuția corporală, cu gesturile 
indicate în imagini:

CÂNTĂ



EvaluareV

Foarte Bine Bine Suficient

1
Realizează corect corespondența 
dintre trei texte date și titlurile 
cântecelor.

Realizează corect corespondența 
dintre două texte date și titlurile 
cântecelor.

Realizează corect corespondența 
dintre un singur text și titlu.

2
Așază corect cele șase cuvinte în 
spațiile date. 

Așază corect patru dintre cele șase 
cuvinte în spațiile date.

Așază corect două dintre cele șase 
cuvinte în spațiile date.

3
Execută corect toate cele trei ritmuri, 
folosind codurile sugerate de imagini.

Execută corect două dintre 
exercițiile ritmice date, folosind 
codurile sugerate de imagini.

Execută corect un singur exercițiu 
ritmic, folosind codurile sugerate de 
imagini.

1. Realizează corespondența între text și titlul cântecului învățat.

2. Completează spațiile, folosind cuvintele potrivite.

3.  Execută următoarele ritmuri, folosind codurile sugerate de imagini:

a. ABAC       ABAC        ABAC
b. CCAD      CCAD        CCAD
c. DDBA       DDBA        DDBA

a. Doi pași la stânga și doi pași la ….................... .
b. ….................... este unul dintre cele mai vechi dansuri populare care se dansează cu pas lent.
c. ….................... este un dans care provine din Țara Bârsei.
d. Strofele unui cântec sunt formate din mai multe ….......................... .
e. ….............. este un dans popular românesc, asemănător horei.
f. O înșiruire de mai multe sunete muzicale formează o …..........................

(VERSURI, HORA, CIULEANDRA, BRAȘOVEANCA, DREAPTA, MELODIE)

„– Cine nu mă lasă-n pace?    
Am strigat eu, necăjit!”                                                           „CUCUL”

„Las’, c-am să te prind, moțato,                                             „PUPĂZA DIN TEI”  
Și te-oi întreba ce vrei?”

„Rând pe rând, alt cântec                                                       „ECOUL”
Printre ramuri sună
Și-ncepem, cu zâmbet, 
Încă o zi bună!”
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Partiturile mele

Am descoperit împreună, până acum, o mulțime de lucruri despre muzică și despre cum 
ne însoțește ea, natural, în tot ce facem, an de an.
Ți-am pregătit o colecție de partituri cu cele mai frumoase cântece cu care vei putea 

întâmpina cele mai importante momente ale anului, fie că sunt sărbători dragi — cum sunt 
Crăciunul sau Paștele — sau venirea primăverii, serbările școlare, sărbătorile naționale sau doar 
momentele speciale petrecute cu cei dragi.

Ai mai întâlnit acest cuvânt, „partitură”. Știi ce înseamnă el?

VOCABULAR

partitură - text muzical sau notație 
ce cuprinde toate părțile vocilor sau 
ale instrumentelor care îl execută, 
așezate astfel încât să poată fi 
urmărite separat sau împreună

Cântăm la ora de muzică, dar și când ne 
jucăm, când ne plimbăm, ne întâlnim cu 
cei apropiați, când suntem bucuroși sau 
sărbătorim ceva. De multe ori ne vin în 
minte frânturi de melodii sau versuri pe care 
le-am auzit când eram mici și care ne rămân 
în amintire. 
O să descoperi că multe dintre ele fac parte 
din folclorul nostru, despre care am învățat 
deja.
Folclorul muzical este  moștenirea muzicală 
a oamenilor de la sat. Din cele mai vechi tim-
puri folclorul a însoţit activităţile oamenilor și 
era strâns legat de obiceiuri, fiind prezent la 
cele mai importante ceremonii, precum nun-
ta, botezul, petrecerea sau sărbătorile. 
În satele frumoase și pline de farmec oa-
me nii se simțeau cel mai bine atunci când 
cântau – cu vocea sau chiar la un instrument 
(vioară sau fluier). Cântau când mergeau să 
culeagă roadele pământului, cântau când 
fă ceau treburile gospodărești sau doar se 
odihneau. Muzica populară îi însoțea mereu: 
cântece vesele sau triste, doine sau jocuri, 

colinde sau urări, cântece pentru natură sau 
anotimpurile anului – toate făceau parte din 
viața de zi cu zi a oamenilor de la țară.
Unele dintre partiturile pe care le vei des-
co peri în con tinuare provin din vechi me-
lodii populare. Ele s-au transmis din moși-
strămoși, întâi din om în om, apoi au fost 
preluate și transcrise de „culegătorii de 
folclor”, acei pasionați de muzică populară. 
Îți amintești că am învățat „Paparuda”, care 
este un astfel de cântec cules din folclor, 
legat de chemarea ploii? Vei mai descoperi 
și alte melodii, cum sunt „Furnicile”, „Înflo-
resc grădinile”, „Soarele”, „Jocul nostru 
românesc” și altele.
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Ne place să cântăm când suntem veseli 
și plini de speranță și bineînțeles că nu se 
putea să nu cântăm tocmai despre cea mai 
frumoasă sărbătoare a copilăriei – Crăciunul. 
E o sărbătoare specială, însoțită de cântece 
speciale. 
De câte ori n-ați ascultat colinde, cu muzica 
lor atât de veselă și de blândă? De câte ori 
ori nu le-ați cântat voi înșivă? Însă știți oare 
că atunci când cântați colinde sau mergeți 
cu colindul, intrați într-o poveste minunată, 
spusă peste tot în lume și foarte, foarte 
veche? 
Colindele sunt vești scrise nu cu litere, ci cu 
sunete și note muzicale. Povestea pe care 
ele o spun este cea mai simplă și totodată 
cea mai frumoasă poveste care s-a spus 
vreodată – cea a nașterii Pruncului Iisus.
Colindele au un autor, adică un compozitor. 
El poate fi unul colectiv și anonim, cum am 
învățat și la Folclor. Poate străbunicii voștri, 
poate străbunicii lor, odată, demult, într-o 
seară de iarnă, într-un sat adormit sub 
zăpadă, au îngânat lângă sobă un cântec 
în care au pus, așa cum au simțit ei, bucuria 

acestui moment. Și, pentru că acel cântec a 
fost foarte frumos, el a rămas.
Colindătorii anunță nașterea lui Iisus, 
cântând din voce și din instrumente, dar vin 
și cu alte vești bune: le urează gazdelor de 
sănătate și de prosperitate și tot ei curăță 
gospodăria de spiritele rele care s-ar fi putut 
ascunde prin vreun colț (de aceea pocnesc 
din bici sau strigă). Pe vremuri, colindătorii 
erau foarte pricepuți: dacă mergeau în 
casa unui cioban, aveau pregătit un colind 
special pentru ciobani – tot așa și pentru 
plugari, învățători, preoți. 
Bineînțeles că și astăzi se merge cu colindul – 
mai ales la noi! La sat ori la oraș, colindătorii 
vestesc bucuria nașterii lui Hristos în lume 
și descriu cum toată suflarea participă la 
eveniment: Cerul – prin îngeri, Pământul – prin 
păstorii care au fost primii martori ai acestei 
taine, lumea necuvântătoare – prin animale și 
prin plante.
Ți-am pregătit câteva partituri cu unele 
dintre cele mai frumoase colinde și cântece 
pe care să le înveți pentru Crăciun și 
Anul nou.

Partiturile mele
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Știai că și de Paște se pot cânta colinde? Acestea sunt așa‑numitele „colinde pascale”, care îmbină 
tradiția populară cu cea religioasă.
La noi în țară, cele mai cunoscute zone în care oamenii colindă de Paște sunt în Transilvania sau în Banat. 
De obicei, aceste cântece speciale se cântă la biserică, în cadrul unor slujbe religioase desfășurate în
                    săptămâna dinaintea Învierii, de Florii sau cu câteva zile înaintea Paștelui.
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Ne place muzica și ne place să cântăm 
în corul clasei, un proiect muzical pentru 
care ne-am pregătit cu bucurie și emoție. 
Am învățat Imnul național al României, 
„Deșteaptă-te, române!”, dar și „Oda 
bucuriei” și „Imnul Cantus Mundi”, pe care 
le putem cânta de Ziua Națională, de Ziua 

Europei, la serbările școlare, dar și la alte 
evenimente și sărbători, cum ar fi cele 
naționale.
Îți propunem un alt cântec frumos pe care 
să îl înveți alături de colegii și prietenii tăi 
în corul clasei: „Țara mea”, compus de cel 
mai mare muzician român, George Enescu.

Partiturile mele
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Partiturile mele

Îți amintești că vorbeam despre cântecele care îți rămân în suflet, care ne însoțesc de-a 
lungul vieții, din copilărie până când ne facem mari, ne aduc bucurie și emoție. „Cântec 
de seară” și „Cântec de leagăn” sunt două melodii de inspirație populară, românească 
și germană, care, la sfârșitul zilei, ne fac să zâmbim cu duioșie și pe care, odată ce le-am 
învățat, ni le vom aminti pentru totdeauna.



Programa școlară poate fi accesată la adresa: http://programe.ise.ro.
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