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NOTĂ DE PREZENTARE:
Pentru a relaţiona cu lumea înconjurătoare, copiii cu deficienţe mintale severe, profunde şi/ sau asociate
au nevoie de mijloace alternative de exprimare şi comunicare. Valenţele terapeutice ale artei au un rol foarte
important în procesul de educare şi recuperare, începând cu stimularea polisenzorială şi cu acţiunea directă
cu obiecte din mediul înconjurător şi terminând cu formarea unor abilităţi plastice, ca mijloace alternative
de exprimare şi comunicare.
Educaţia artistică stimulează creativitatea şi imaginaţia. Aceasta furnizează numeroase experienţe
senzoriale, vizuale, tactile şi poate fi premisa unui mod aparte de a comunica şi de a înţelege lumea. Copiii
cu deficienţe mintale severe, profunde şi/ sau asociate sunt caracterizaţi printr-un tablou amplu de
manifestări la nivel cognitiv, comportamental, fiziologic, psihologic şi social. Pentru a stabili o relaţie cu
lumea înconjurătoare, ei necesită adesea mijloace alternative de expresie. În cazul copiilor cu deficienţe
mintale severe, profunde şi/ sau asociate, mijloacele de expresie artistică au scopuri preponderent
educaţional-terapeutice, indiferent de nivelul de dezvoltare a aptitudinilor plastice şi muzicale ale acestora.
Activităţile de expresie plastică şi grafică (desen, pictură, sculptură, colaj, modelaj) sunt modalităţi de
interacţiune cu mediul şi de exprimare, în special când abilităţile de comunicare verbală sunt insuficient
dezvoltate. Valenţele terapeutice ale artei sprijină realizarea funcţiei semiotice şi procesul de dezvoltare a
gândirii în cadrul interrelaţiei dintre individ şi mediu. Activităţile de expresie plastică constituie o formă
fundamentală de comunicare – mult mai largă şi mai complexă decât limbajul articulat – a evenimentelor
interiorizate, a ideilor, a atitudinilor, a dorinţelor, a proiecţiilor, a fanteziei.
Muzica, prin ritm şi melodie, devine un mijloc alternativ de exprimare şi comunicare în relaţionarea
acestor copii cu mediul înconjurător.
Educaţia muzicală şi audiţiile muzicale permit copilului cu deficienţe mintale severe, profunde şi/ sau
asociate să-şi dezvolte mijloacele noi de expresie pentru activităţile de tip vocal, gestual, instrumental, să-şi
îmbunătăţească relaţionarea pozitivă în grup, să-şi diminueze tensiunile emoţionale şi agresive.
Educaţia artistică oferă copiilor cu deficienţe mintale severe, profunde şi asociate ocazia de a:
 explora diferite materiale şi a parcurge procese artistice;
 intra în contact cu atributele lumii vii, acţionând direct asupra culorilor, formelor, texturilor, modelelor
şi altor caracteristici;
 utiliza şi analiza numeroase materiale şi procese din mediile înconjurătoare pe care le pot analiza,
combina, organiza vizual şi tactil, astfel încât să corespundă intenţiilor lor de comunicare;
 exprima ceea ce simt, văd, aud, gândesc, atunci când sunt părtaşi la o experienţă artistică;
 valoriza şi a evalua propriile realizări sau pe cele ale colegilor;
Marea forţă educativă a artei se explică prin aceea că ea ne oferă nu numai cunoaştere plastică (prin
imagini concrete) şi muzicală (prin cântecele audiate şi memorate), ci şi emotivă (afectivă). Arta posedă
multiple valenţe educative şi cognitive, deoarece se adresează nu numai afectivităţii şi imaginaţiei, ci şi
gândirii şi voinţei. Educaţia muzicală şi plastică influenţează stările afective şi echilibrul neuropsihic al
copilului cu dizabilităţi, având o mare importanţă pentru decontractarea motorie şi realizarea funcţiei
catharsice.

CICLUL PRIMAR (CLS. I-IV)
OBIECTIVE CADRU:
1. Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea dezvoltării auzului fonematic
şi muzical
2. Formarea şi dezvoltarea simţului melodic şi a celui ritmic
3. Realizarea unor activităţi artistice şi formarea unui repertoriu din folclorul copiilor
4. Formarea şi dezvoltarea interesului faţă de activităţile muzicale
Educaţie muzicală – Clasele I – a X-a
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A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea dezvoltării auzului fonematic şi
muzical
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
1.1 Explorarea polisenzorială a
realităţii înconjurătoare

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE



1.2 Reglarea echilibrului între
inspir şi expir







1.3 Dezvoltarea auzului fonematic 
şi muzical



1.4 Dezvoltarea memoriei auditive 

Observarea obiectelor din natură şi a zgomotelor produse de acestea
(jucării muzicale, chei, pungă, clopoţei etc.)
Exerciţii de discriminare auditivă, vizuală, tactilă, olfactivă:
- exerciţii de receptare a zgomotelor şi sunetelor din mediu;
- exerciţii de atenţie, contact perceptiv şi reacţie (percepe zgomote,
sunete onomatopee, modele verbale simple, priveşte şi atinge
sursele sonore) ;
- exerciţii de ascultare şi reacţie (reacţionează la prezenţa unor
obiecte, persoane, animale, ca surse sonore) ;
Drumeţii, excursii în natură
Exerciţii - joc de respiraţie nonverbală (suflatul în lumânare,
umflarea balonului, utilizarea jucăriilor de suflat etc. )
Exerciţii - joc de respiraţie cu emiterea vocalelor/ silabelor deschise
(aaa... - eeee - iiii ...; maaa... – meee... – miii..)
Exerciţii pentru reglarea ritmului respirator şi pentru realizarea
echilibrului inspir-expir pe 1-2-3-4 timpi
Exerciţii de expir prelungit cu rostirea unui material verbal gradat
ca dificultate (cuvinte, propozitii ex.: „Ce frumos miroase floarea!”)
Exerciţii de dezvoltare a acuităţii auditive:
- exerciţii de identificare a sursei sonore şi de recunoaştere a
persoanei după voce (Ghiceşte ce se aude!”, „Deschide urechea
bine”, „Ce ai auzit?”, etc.)
- exerciţii de reproducere a sunetelor muzicale;
- exerciţii de imitare a sunetelor auzite („Graiul animalelor”);
- exerciţii de diferenţiere voce-zgomot-sunet;
- exerciţii de diferenţiere auditivă între glasul cântat de cel vorbit;
Exerciţii de emitere independenta a fonemelor
Exerciţii de rostire de silabe, cuvinte cântate (ma-me-mi-mo-mu)
Exerciţii pentru dezvoltarea memoriei auditive:
- exerciţii de reproducere a unor onomatopee/ sunete;
- exerciţii de reproducere a unui ritm simplu bătut cu degetul;
- exerciţii de completare a unui cuvânt/ sintagme, versuri;
propoziţii lacunare dintr-o secvenţă muzicală cunoscută (de ex.
„Ceata lui Piţigoi ...” etc.);
- exerciţii-joc de reproducere adecvată a întregii secvenţe
muzicale;
- exerciţii de continuare a unui cântec început;

2. Formarea şi dezvoltarea simţului melodic şi a celui ritmic
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
2.1 Familiarizarea cu
instrumentele şi aparatura
muzicală

Educaţie muzicală – Clasele I – a X-a

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


Exerciţii de familiarizare cu instrumente muzicale utilizate:
a) Instrumente de percuţie (tobă, tamburină, beţe, cuburi de lemn,
talger, castaniete)
b) Instrumente cu clape (pian/ orgă electrică)
c) Instrumente de suflat (flaut/ fluier)
d) Instrumente cu coarde (chitară/ vioară)
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OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
2.1 Familiarizarea cu
instrumentele şi aparatura
muzicală

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE




2.2 Educarea simţului ritmic şi

stimularea receptivităţii melodice



Exerciţii de discriminare a timbrului specifice instrumentelor
muzicale după modul de obţinere a acestor sunete (percuţie, suflat,
coarde, clape)
Exerciţii de manipulare a aparaturii muzicale (CD-Rom, DVD-Rom,
radio-casetofon, casete, CD-uri)
Audiţii muzicale („Cutiuţa muzicală”)
Exerciţii de educare a ritmului
- exerciţii de mişcare a mâinilor şi picioarelor (fie şi dezordonat),
în ritmul muzicii;
- exerciţii de executare a ritmului prin bătăi din palme sau cu
vârful picioarelor (stând jos), executare de paşi pe ritmul
dominant („Dacă vesel se trăieşte”);
- exercitii de deplasare în mers ritmat („câte unul pe cărare”,
„vrăbiuţa”, „mergi cum îţi cânt”) ;
- exersarea simţului ritmic (bătăi din palme, jocuri cu ritm şi
mişcare, structuri euritmice);
- exerciţii de asociere a mişcării corpului cu sunetele muzicale;
- exerciţii de evidenţiere a conţinutului de idei prin mişcarea
corpului („Bate vântul frunzele”);
- exerciţii de marcare a ritmului prin mişcări de braţe, bătăi din
palme, picioare;
Exerciţii de educare a intensităţii sunetelor (tare-mediu-încet)
- exerciţii de evidenţiere a sunetelor contrastante (tare-încet);



Exerciţii de recunoaştere/reproducere a înălţimii (înalte-joase)
- exerciţii de intuire a înălţimii sunetelor;
- exerciţii de asociere a sunetelor înalte şi joase prin mişcării
ascendente/descendente ale mâinii sau prin redare grafică;
- exerciţii de intuire şi reproducere a mersului suitor şi coborâtor a
liniei melodice;
- exersarea unor fragmente melodice care cuprinde elemente de
urcare şi coborâre;



Exerciţii de educare a duratei sunetelor
- exerciţii de producere a sunetelor de lungime diferită;
- exersarea alternării de sunete cu pauze;
- exerciţii pentru evidenţierea diferenţelor de durată („vântul” –
vâjjj! , „ploaia” – pic-pic!);

3. Realizarea unor activităţi artistice şi formarea unui repertoriu din folclorul copiilor
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

3.1 Stimularea exprimării libere 
prin intermediul muzicii şi
mişcării
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Exerciţii pentru utilizarea sunetelor muzicale ca formă de comunicare
(exerciţii-joc de reproducere pe linie melodică simplă a unor
onomatopee)
Exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup
Exerciţii de intonare expresivă, individual şi sincronic, în colectiv
Exerciţii de recunoaştere a caracterului specific al diferitelor cântece
şi melodii: vesel, trist, duios
Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv „Melc, melc codobelc ...”,
„Un elefant se legăna ...”
Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată
Exerciţii de reproducere a unor mişcări sugerate de textul unui cântec,
al unui joc muzical
Audiţii muzicale
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OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

3.2 Insuşirea unui repertoriu

muzical, specific vârstei mintale 
şi profilului psihologic al
copiilor







Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Căsuţa”)
Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei
(„Iepuraş, drăgălaş”, „La pădure”, „Săniuţa”, „Vine, vine
primăvara”, „La oglindă”, „Ceasul”, Cucul”, „Noi acum suntem
şcolari”, „Ghiocelul”, „Copăcelul”, „Toamna”)
Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice, pentru
pregătirea serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice
(Colinde, Urături, 1 Decembrie, Ziua Mamei, 1 Iunie etc.)
Exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport
tehnic (negativul melodiei)
Exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup
Exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale
Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală”
Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece pentru copii

4. Formarea şi dezvoltarea interesului faţă de activităţile muzicale
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


4.1 Identificarea genului de
muzică preferată





4.2 Stimularea socializării prin
comunicarea muzicală






Exerciţii de audiţie a diverse genuri muzicale (cântece patriotice,
muzică simfonică, muzică de operă, concert de operă, concert
instrumental, muzică de cameră, muzică uşoară, cântece pentru copii)
Exerciţii de audiţie a diverse genuri specifice muzicii uşoare şi de
dans (populară, disco, rock, retro, clasică, pop, folk, country,
religiosă)
Exerciţii de interpretare vocală individuală şi corală
Executarea corectă a mişcărilor sugerate de textele cântecele şi
jocurilor muzicale, urmărind sincronizarea cu alţi copii
Activităţi de muzică şi dans (hora, dans în perechi pe diverse ritmuri)
Participare la spectacole, serbări, evenimente aniversare
Vizionare de spectacole de muzică de diverse genuri
Exerciţii de descriere şi apreciere a activităţilor/ spectacolelor la care
au participat/ vizionate

B. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII:
1. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare:
- acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător;
- zgomote şi sunete din mediul înconjurator;
- surse sonore în mediul apropiat/câmpul vizual;
- drumeţii, excursii în natură;
- exercitii de reglare a respiraţiei;
- auzul fonematic şi muzical (acuitate auditivă);
- memoria auditivă;
2. Activităţi de expresie muzicală:
- instrumente muzicală (percuţie, suflat, coarde, clape) şi aparatură muzicală;
- jocuri şi jucării muzicale;
- emisia, imitarea, reproducerea de sunete;
- înălţimea, intensitatea şi durata sunetelor;
- ritmul şi tempoul liniei melodice;
- secvenţe sonore asociate cu mişcare corporală (mimă şi pantomimă);
- muzică şi dans (dansuri simple, cu mişcări elementare);
Educaţie muzicală – Clasele I – a X-a
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3. Cântece din folclorul copiilor:
- cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei);
- cântece cu interpretare vocală (individual şi în grup);
- jocuri muzicale asociate cu mişcare;
- caracterului specific al diferitelor cântece şi melodii: vesel, trist, duios, de joc, de leagăn, de excursie;
- cântece tematice pentru pregătirea serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (patriotice,
aniversare, religioase, tradiţionale);
- audiţii muzicale;
4. Activităţi muzicale
- audiţii de diverse genuri muzicale (secvenţe din cântece patriotice, muzică simfonică, muzică de operă,
muzică instrumentală, muzică de cameră, muzică uşoară, cântece pentru copii);
- audiţii de diverse genuri specifice muzicii uşoare şi de dans;
- activităţi de muzică şi dans (hora, dans în perechi);
- spectacole, serbări, evenimente aniversare;
- scenete muzicale;
- concursuri tematice muzicale;

Educaţie muzicală – Clasele I – a X-a
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CICLUL SECUNDAR (CLS. V-X)

OBIECTIVE CADRU

1. Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea dezvoltării auzului fonematic
şi muzical
2. Dezvoltarea simţului melodic şi a celui ritmic
3. Realizarea unor activităţi artistice şi formarea unui repertoriu din folclorul
copiilor
4. Dezvoltarea interesului faţă de activităţile muzicale

Educaţie muzicală – Clasele I – a X-a
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A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea dezvoltării auzului fonematic şi
muzical
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
1.1 Explorarea activă a realităţii
sonore

1.2 Reglarea echilibrului între
inspir şi expir

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE










1.3 Dezvoltarea auzului muzical





1.4 Dezvoltarea memoriei auditive 

Exerciţii de identificare/imitare a sunetelor din natură, a vocii umane
şi a animalelor
Exerciţii de percepere a sunetelor produse de instrumente muzicale
Audiţii muzicale
Ghicitori muzicale
Drumeţii, excursii în natură
Exerciţii – joc de respiratie nonverbala (aburirea oglinzii, suflatul in
lumanare, umflarea balonului, utilizarea jucariilor de suflat etc.)
Exerciţii - joc de respiraţie cu emiterea vocalelor/ silabelor deschise
(aaa... - eeee - iiii ... - maaa... – meee... – miii..)
Exerciţii pentru reglarea ritmului respirator si pentru realizarea
echilibrului inspir-expir pe 1-2-3-4 timpi
Exercitii de expir prelungit cu rostirea unui material verbal gradat ca
dificultate (cuvinte, propozitii ex.: „Ce frumos miroase floarea!”)
Exerciţii de dezvoltare a acuităţii auditive:
- exerciţii de identificare a timbrului instrumentelor muzicale;
- exerciţii de reproducere a sunetelor/fragmentelor muzicale;
Exerciţii de emitere independenta a fonemelor
Exerciţii de încălzire a vocii – vocalize (ma-me-mi-mo-mu)
Exerciţii pentru dezvoltarea memoriei auditive:
- exerciţii de reproducere a unor onomatopee/ sunete;
- exerciţii de reproducere a unui ritm simplu bătut cu degetul;
- exerciţii de completare a unui cuvânt/ sintagme, versuri,
propoziţii lacunare dintr-o secvenţă muzicală cunoscută (ex.
„Ceata lui Piţigoi ...” etc.);
- exerciţii-joc de reproducere adecvată a întregii secvenţe muzicale;
- exerciţii de continuare a unui cântec început;

2. Dezvoltarea simţului melodic şi a celui ritmic
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
2.1 Utilizarea instrumentelor şi
aparaturii muzicale

Educaţie muzicală – Clasele I – a X-a

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
 Exerciţii de manipulare a instrumentelor muzicale:
a) Instrumente de percuţie (tobă, tamburină, beţe, cuburi de lemn,
talger, castaniete)
b) Instrumente cu clape (pian / orgă electrică)
c) Instrumente de suflat (flaut / fluier)
d) Instrumente cu coarde (chitară / vioară)
 Exerciţii de discriminare a timbrului specifice instrumentelor
muzicale după modul de obţinere a acestor sunete (percuţie, suflat,
coarde, clape)
 Exerciţii de manipulare a aparaturii muzicale (CD-Rom, DVD-Rom,
radiocasetofon, casete, CD-uri)
 Audiţii muzicale („Cutiuţa muzicală” ş.a)
 Exerciţii de înregistrare a vocii
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OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
2.2 Educarea simţului ritmic şi
stimularea receptivităţii melodice

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE










Exerciţii de educare a ritmului
- exerciţii de recunoaştere şi reproducere a unor structuri ritmice;
- exerciţii de mişcare a mâinilor şi picioarelor (fie şi dezordonat)
în ritmul muzicii;
- exerciţii de executare a ritmului prin bătăi din palme sau cu
vârful picioarelor (stând jos), executare de paşi pe ritmul
dominant („dacă vesel se trăieşte”);
- exercitii de deplasare în mers ritmat („câte unul pe cărare”,
„vrăbiuţa”, „mergi cum îţi cânt”);
- exersarea simţului ritmic (bătăi din palme, jocuri cu ritm şi
mişcare, structuri euritmice);
- exerciţii de asociere a mişcării corpului cu sunetele muzicale;
- exerciţii de evidenţiere a conţinutului de idei prin mişcarea
corpului („bate vântul frunzele”);
- exerciţii de marcare a ritmului prin mişcări de braţe, bătăi din
palme, picioare;
Exerciţii de educare a intensităţii sunetelor (tare-mediu-încet)
- exerciţii de evidenţiere a sunetelor contrastante (tare-încet);
Exerciţii de recunoaştere/reproducere a înălţimii (înalte- -joase)
- exerciţii de intuire a înălţimii sunetelor;
- exerciţii de asociere a sunetelor înalte şi joase prin mişcări
ascendente/descendente ale mâinii sau prin redare grafică;
- exerciţii de intuire şi reproducere a mersului suitor şi coborâtor a
liniei melodice;
Exersarea unor fragmente melodice care cuprinde elemente de
urcare şi coborâre
Exerciţii de recunoaştere/reproducere a duratei sunetelor
- exerciţii de producere a sunetelor de lungime diferită;
- exersarea alternării de sunete cu pauze;
- exerciţii pentru evidenţierea diferenţelor de durată („Vântul” –
vâjjj! , „Ceasul” – tic-tac!);
Exerciţii de educare a tempoului (rar-repede)
- exerciţii de interpretare a unor fragmente cu tempouri diferite;
- exerciţii de conştientizare a conţinuturilor cântecelor şi
interpretarea lor expresivă;

3. Realizarea unor activităţi artistice şi formarea unui repertoriu din folclorul copiilor
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
3.1 Stimularea exprimării libere
prin intermediul muzicii şi al
mişcării

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE










Educaţie muzicală – Clasele I – a X-a

Exerciţii pentru utilizarea sunetelor muzicale ca formă de
comunicare (exerciţii-joc de reproducere pe linie melodica simpla
a unor onomatopee)
Exerciţii-joc de reproducere adecvată a întregii secvenţe muzicale
Exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup
Exerciţii de intonare expresivă, individual şi sincronic, în colectiv
Exerciţii de recunoaştere a caracterului specific al diferitelor
cântece şi melodii: vesel, trist, duios, de joc, de leagăn, de excursie
Învăţarea unor cântece cu refren din repertoriul copiilor
Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată
Exerciţii de reproducere a unor mişcări sugerate de textul unui
cântec, al unui joc muzical
Audiţii muzicale
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OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

3.2 Însuşirea unui repertoriu

muzical, specific vârstei mintale şi 
profilului psihologic al copiilor








Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Căsuţa”)
Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei (
„(în pădurea cu alune”, „Săniuţa”, „Vine raţa”, „La oglindă”,
„Cântec de leagăn”, Cucul”, „Noi suntem piticii”, „Cântec pentru
mama”, „Iarna”)
Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece pentru copii
Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice, pentru
pregătirea serbărilor şcolare sau a unor manifestări culturalartistice (Colinde, Urături, 1 Decembrie, Ziua Mamei, 1 Iunie,
etc.)
Exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau
suport tehnic (negativul melodiei)
Exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup
Exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale
Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală”

4. Formarea şi dezvoltarea interesului faţă de activităţile muzicale
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

4.1 Identificarea genului de muzică 
preferată




4.2 Stimularea socializării
princomunicarea muzicală










Exerciţii de audiţie a diverse genuri muzicale (cântece patriotice,
muzică simfonică, muzică de operă, concert de operă, concert
instrumental, muzică de cameră, muzică uşoară, cântece pentru
copii)
Exerciţii de audiţie a diverse genuri specifice muzicii uşoare şi de
dans (populară, disco, rock, retro, clasică, pop, folk, country,
religiosă)
Exerciţii de interpretare vocală individuală şi corală
Exerciţii de îmbinare a formelor de expresie muzicală cu cele de
expresie verbală şi mimico-gestuală
Executarea corectă a mişcărilor sugerate de textele cântecele şi
jocurilor muzicale, urmărind sincronizarea cu alţi copii
Activităţi de muzică şi dans („Alunelu’ ”, „Hora”, dans în perechi
pe diverse ritmuri)
Audierea melodiilor interpretate de diverşi muzicieni/ cântăreţi
Scenete muzicale
Participare la spectacole, serbări, evenimente aniversare (cântece
patriotice, cântece de aniversare, cântece religioase)
Vizionare de spectacole de muzică de diverse genuri
Concursuri tematice muzicale „Cel mai bun interpret”
Exerciţii de descriere şi apreciere a activităţilor/spectacolelor la
care au participat/ vizionate

B. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII:
1. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare:
- acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător;
- zgomote şi sunete din mediul înconjurător;
- surse sonore în mediul apropiat/câmpul vizual;
- drumeţii, excursii în natură;
- exerciţii de reglare a respiraţiei;
- auzul fonematic şi muzical (acuitate auditivă);
- memoria auditivă;
Educaţie muzicală – Clasele I – a X-a
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2. Activităţi de expresie muzicală:
- instrumente muzicală (percuţie, suflat, coarde, clape) şi aparatură muzicală;
- jocuri şi jucării muzicale;
- emisia, imitarea, reproducerea de sunete;
- înălţimea, intensitatea şi durata sunetelor;
- ritmul şi tempoul liniei melodice;
- secvenţe sonore asociate cu mişcare corporală (mimă şi pantomimă);
- muzică şi dans (dansuri simple, cu mişcări elementare);
3. Cântece din folclorul copiilor:
- cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei);
- cântece cu interpretare vocală (individual şi în grup);
- jocuri muzicale asociate cu mişcare;
- caracterului specific al diferitelor cântece şi melodii: vesel, trist, duios, de joc, de leagăn, de excursie;
- cântece tematice, pentru pregătirea serbărilor şcolare sau a unor manifestări; cultural-artistice
(patriotice, aniversare, religioase, tradiţionale);
- audiţii muzicale;
4. Activităţi muzicale
- audiţii de diverse genuri muzicale (secvenţe din cântece patriotice, muzică simfonică, muzică de operă,
muzică instrumentală, muzică de cameră, muzică uşoară, cântece pentru copii);
- audiţii de diverse genuri specifice muzicii uşoare şi de dans;
- activităţi de muzică şi dans (hora, dans în perechi);
- spectacole, serbări, evenimente aniversare;
- scenete muzicale;
- concursuri tematice muzicale;

C.

SUGESTII METODOLOGICE

Activitatea de educaţie muzicală trebuie să pornească de la explorarea mediului înconjurător, prin
receptarea dimensiunii sonore a acestuia (zgomote, onomatopee, glas vorbit şi cântat). In funcţie de
specificul şi potenţialul elevilor, profesorul va urmări formarea şi dezvoltarea deprinderii de a asculta
cântece cu diferite ocazii şi contexte, dezvoltarea auzului fonematic şi muzical, al simtului ritmic şi
melodic.
De asemenea, trebuie avută în vedere dezvoltarea atenţiei şi a memoriei auditive, a receptivităţii şi
sensibilităţii muzicale. Toate acestea contribuie la formarea deprinderii de a interpreta corect, expresiv, în
colectiv sau individual, cântece din repertoriul folclorului copiilor concomitent cu crearea unei stări afective
pozitive. Prin activitatea de educaţie muzicală, profesorul poate dezvolta interesul elevilor pentru
manifestările artistico-muzicale (serbări, spectacole). Valenţele terapeutice ale activităţii muzicale trebuie
valorificate prin diversificarea tipurilor de activităţi şi cu utilizarea unor mijloace diverse (instrumente
muzicale, aparatură şi tehnică muzicală modernă).
Realizarea obiectivelor acestei programe depinde de personalitatea şi creativitatea profesorului şi de
particularităţile grupului de elevi. Rolul cadrului didactic este să selecţioneze conţinuturile ce urmează a fi
predate, pentru atingerea obiectivelor urmărite,dar şi în aplicarea adecvată a strategiilor care să conducă la
înţelegerea şi asimilarea conţinuturilor propuse.
Aceste activităţi trebuie să conducă la diminuarea tensiunilor emoţinale şi comportamentale, să
sporească încrederea în sine şi în ceilalţi, să dezvolte capacitatea de cooperare şi comunicare, să stimuleze
potenţialul cognitiv şi afectiv al fiecărui copil.
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