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Evaluare
1. Alege variantele corecte.

a) Mi]c`rile pe muzic` pot fi sugerate de

b) Valsul se danseaz` în

c) Hora este un dans

A. dirijor.  B. text sau ritm. C. compozitor.

A. perechi.  B. cerc.  C. ]ir.

A. solemn.  B. modern.  C. popular.

2. Stabile]te coresponden\a. 

3. Ce p`r\i ale corpului folose]ti când te mi]ti pe cântecul Bat din palme?

Hora Unirii

Dun`rea albastr`

C@t ai spune un, doi, trei

FB B S

9 7-8 5-6
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UNITATEA 4  Elemente de limbaj muzical (1)
  • Completeaz` tabelul conform indica\iilor.

de completat în prima or` din Unitatea 4

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM AFLAT

SEMESTRUL al II-lea

de completat în ultima or` din  
Unitatea 4
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LEC}IA 14   Sunete din mediul înconjur\tor
1. Completeaz` schema.

copiii de sus, de pe

pian, pag 6 sem 2

clasa 3, manual

avion aceeasi pagina

2. Deseneaz` ceva reprezentativ pentru 
fiecare fel de sunet.

Ceea ce auzim sunt ............................

    • pl`cute
exemple:

    • nepl`cute
exemple:

P
R
O
D
U
S
E

D
E

P
R
O
D
U
S
E

D
E
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LEC}IA 15  Sunete muzicale vocale/instrumentale
1. Ce fel de cântece pot cânta oamenii cu vocea?

2. Cum pot interpreta oamenii diferite melodii?

3.  Cum se nume]te grupul de oameni care interpre-
teaz` împreun` o melodie cu ajutorul instrumen-
telor muzicale?
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4. Denume]te instrumentele muzicale pe care le recuno]ti în imaginea de mai jos. Scrie denumirile [n 
casete, apoi une]te casetele cu instrumentul denumit.

5. Scrie titlul ]i versurile unui cântec pe care dore]ti s`-l interpretezi împreun` cu colegii sau în fa\a lor.
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LEC}IA 16  Timbrul
1.  Numeroteaz` casetele, de la 1 la 3, unde 

1 reprezint` cea mai sub\ire voce, iar 3, 
cea mai groas`.

2. Stabile]te coresponden\a.

TINERI!!!!

3.  Ce vie\uitoare pot produce sunetele 
men\ionate în tabel?

4.  Deseneaz` vie\uitoarele men\ionate în tabelul de la 
exerci\iul 3 sau lipe]te fotografii cu acestea.

sub\iri medii groase
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LEC}IA 17   Durata sunetelor (lungi/scurte). Ritmul
1. D` exemple se litere sau cuvinte potrivite, care s` redea sunetele men\ionate [n fiecare rubric` a tabelului.

2. Care este rolul ritmului în muzic`?

4.  Transcrie prima strof` a cântecului Ceasul ]i încercuie]te 
silabele accentuate.

3. Stabile]te coresponden\a.

sunete lungi sunete medii sunete scurte

sunete lungi

sunete scurte

sunete medii

U-u-u!
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LEC}IA 18  Dinamica – nuan]e (tare, încet, mediu)
1. La ce se refer`, în muzic`, dinamica sau nuan\a?

2. Stabile]te coresponden\a.

3. D` exemple de cântece care pot fi interpretate potrivit fiec`rei rubrici.

[ncet potrivit de tare tare

foarte [ncet fortissimo

[ncet mezzo piano

potrivit de [ncet piano

potrivit de tare pianissimo

tare mezzo forte

foarte tare forte

p
f

ff
pp

P
F


