Oaaa!

Eu şi muzica

Acestea sunt sunete pe care le pot face cu vocea mea.

Acestea sunt sunete pe care le pot face cu vocea mea.

Exemple de activităţi: TAK TAK; Story trails; Fish and Chips: Rhythm layers; Cat song

surpriza, mânia etc. în diferite culturi şi să le compare observând asemănările şi diferenţele. Copiii pot compara
colecţiile lor cu sunete făcute de colegi, persoane tinere sau în vârstă.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să colecţionze sunete care exprimă bucuria,

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical:
vocalizări ritmice, cântece, explorare sonoră,
improvizaţie, compoziţie

Copiii îşi pot explora vocile, descriind sunetele produse prin diferite adjective (ex. tare, înalt, vesel, trist,
mânios, lent, dramatic).
Ei pot imita şi îşi pot folosi vocile să creeze diferite moduri de vorbire (ex. vorbirea în şoaptă, cântarea,
alternarea timbrelor, a tonurilor sau a dinamicii).
Ei pot colecţiona sunetele pe care le fac cu vocea lor în diferite moduri, fie notându-le muzical, fie
înregistrându-le.

Manualul Profesorului: crearea muzicii, reprezentarea
muzicii, discutarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Aplauze

Pas

Eu şi muzica

Acestea sunt sunete pe care le pot face cu corpul meu.

Exemple de activităţi: Bim Bam; Miss Mary Mac; Body Percussion; I've got no spots

inserarea sunetelor produse cu corpul (ex. aplaudatul) în muzica şi dansurile tradiţionale ale diferitelor culturi. Ei
pot identifica aceste categorii de sunete şi în propria lor cultură sau regiune.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să exploreze similitudini şi diferenţe în

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical:
percuţie corporală, vocalizări ritmice, dans şi mişcare,
explorarea improvizaţiei şi a compoziţiei

Copiii pot explora ritmurile naturale ale corpului şi felul în care se schimbă acestea (ex. bătăile inimii şi
respiraţia înainte şi după dans, alergare etc.).
Ei pot înregistra diferitele sunete pe care le fac cu mâinile, picioarele, nasul sau gura şi le pot descrie ritmul,
tempoul, măsura.
Ei pot reflecta asupra vitezei cu care pot produce diferite sunete cu corpul lor şi le pot combina în secvenţe.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii, discutarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Acestea sunt sunete pe care le pot face cu corpul meu.

Kazoo

Clopot

Chitară

Eu şi muzica

Acestea sunt instrumentele mele.

Acestea sunt instrumentele mele.

editare şi compoziţie

Exemple de activităţi: Paper Kazoo; ‘Junk’ Percussion; Fish and Chips: Rhythm Layers; înregistrări audio,

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să colecţioneze instrumente muzicale din
diferite culturi, şi să vadă care sunt cele specifice unei ţări. Ei pot de asemenea să exploreze originile
instrumentelor muzicale tradiţionale ale propriei lor culturi, regiuni, sau ţări.

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical:
cântatul la instrumente, ascultarea muzicii,
improvizaţie şi compoziţie, folosirea tehnologiei

Copiii pot face o listă (folosind fotografii, desene sau cuvinte) a instrumentelor muzicale pe care le au
acasă sau la şcoală (ex. pian, fluier, instrumente muzicale electronice profesionale sau de jucărie etc.).
Ei explorează şi descriu diferitele tipuri de sunete pe care le pot face cu diferite instrumentele muzicale.
Înregistrările audio sau video ale sunetelor diferitelor instrumente muzicale sau ale performanţelor muzicale
ale elevilor pot fi copiate pe un DVD şi incluse în portofoliul electronic (Comoara mea muzicală).

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii, discutarea muzicii

•
•

•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Cântecul

Ţara

Limba

Acestea sunt cântecele pe care le cânt cu familia şi prietenii.

Eu şi muzica

Acestea sunt cântecele pe care le cânt cu familia şi prietenii.

Exemple de activităţi: 2 kleine Wölfe; Voici ma main/fingers family; 10 fat sausages; Nuages

diferenţele dintre stilurile muzicale vocale şi instrumentale din diferite ţări (ex. cântece de leagăn, colinde, jazz,
pop). Copiii pot reflecta asupra genurilor populare în propria lor cultură.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să exploreze şi să descrie similarităţile şi

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical:
explicarea şi dirijarea muzicii, vocalizări ritmice,
cântare, audiţie muzicală

Copiii pot colecţiona cântecele lor preferate, contemporane şi tradiţionale, atât din cultura lor cât şi din alte
culturi şi le pot împărtăşi clasei /grupei lor, fiind apoi strânse în colecţia comună.
Ei pot reflecta asupra capacităţii lor de ascultare şi diferenţiere a sunetelor, cuvintelor, melodiilor prezentate
de către colegi sau de către profesor.
Ei pot descoperi conexiuni între cântecele pe care le cântă cu familia şi prietenii şi cele studiate la şcoală.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Eu şi muzica

Acestea sunt dansurile mele.

Acestea sunt dansurile mele.

vine doi

Exemple de activităţi: Morning has come; If you’re happy and you know it; Brise-pied; Picca picca; Dupa unu,

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să colecţioneze dansuri tradiţionale şi
moderne din diferite ţări şi regiuni, fotografii ale unor dansatori celebri şi ale costumelor de dans. Ei pot identifica
originile dansurilor tradiţionale din propria lor cultură, inclusiv pe cele împrumutate din alte ţări.

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical: dans
şi mişcare, explorare, improvizaţie, compoziţie,
explicarea şi dirijarea muzicii

Găsiţi exemple de dansuri ale culturii ţintă care se joacă în forme geometrice (cerc, pătrat, linie dreaptă).
Încurajaţi copiii să exploreze stilurile şi paşii diferitelor dansuri (ex. contemporane, urbane, rurale, breaking,
jazz, jive, country, flamenco, vals, menuet, foxtrot, rumba, medieval).
Ei pot crea un dans pe o piesă muzicală şi apoi îl pot împărtăşi colegilor. Activitatea filmată poate deveni o
piesă din portofoliul individual sau colectiv sau din Comoara mea muzicală.

Manualul Profesorului: crearea muzicii, reprezentarea
muzicii, discutarea muzicii

•

•
•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Eu şi muzica

Acestea sunt ritmurile şi jocurile mele de mişcare.

Acestea sunt ritmurile şi jocurile mele de mişcare.

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical: dans
şi mişcare, percuţie corporală, vocalizare ritmică,
instrumente, explorare, improvizaţie, compoziţie

Exemple de activităţi: Bombella, Who stole my chickens?, Speak with a rhythm, TAK TAK, Fish and Chips:
Rhythm layers, Argumentative!

ţări şi culturi şi să observe asemănările şi deosebirile dintre ritmuri şi mişcări. Să compare apoi aceste jocuri ritmice
cu cele din ţara lor şi să observe diferenţele culturale.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să colecţioneze jocuri cu aplauze din diferite

Manualul Profesorului: crearea muzicii, reprezentarea
muzicii, discutarea muzicii

• Încurajaţi copiii să înveţe jocuri ritmice de mişcare din ţara ţintă căutând exemple online, pe youtube pentru a-şi
diversifica repertoriul.
• Exploraţi gama de posibilităţi ritmice folosind diferite instrumente muzicale sau non-muzicale (ex. tobe,
ustensile de bucătărie).
• Copiii îşi pot crea propriile mişcări pentru a acompania melodii simple din limba ţintă sau pot transforma
cântecele în exerciţii cu aplauze. Apoi le pot performa în clasă, le pot filma şi include pe un DVD (ca parte a
secţiunii Comoara mea muzicală).

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Eu şi muzica

Aceasta este muzica mea preferată.

Aceasta este muzica mea preferată.

Exemple de activităţi: Sound walk project; Music categorisation

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să observe similitudinile şi diferenţele de
structuri sonore, ritmuri, genuri muzicale şi instrumente în lume. Ei pot reflecta asupra popularităţii diferitelor tipuri
de muzică în regiunea lor şi le pot compara cu cele specifice altor zone culturale.

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical:
audiţie muzicală, pictură, scrierea şi citirea muzicii,
explorare, improvizaţie, compoziţie

Încurajaţi copiii să colecţioneze sunete, ritmuri, piese muzicale, cântece şi instrumente care le plac.
Copiii pot folosi diferite moduri de a cataloga muzica lor preferată, după ţara de origine, genuri muzicale,
compozitor, tempo etc.
Ei pot reflecta asupra preferinţelor lor muzicale individuale şi le pot compara cu ale colegilor de clasă sau
grupă.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
muzicii

•

•
•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Eu şi muzica

2009

2010

Râul meu muzical

2012

2011

Râul meu muzical

Exemple de activităţi: Musician Biography; Music Categorisation

spectacol cu cântece internaţionale, cu costume şi instrumente tradiţionale specifice fiecărei culturi. Copiii pot să
includă şi cântece din propria lor cultură tradiţională.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să organizeze o activitate muzicală sau un

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical:
audiţie muzicală, cântare, percuţie corporală,
instrumente, explorare, improvizaţie, compoziţie

Creaţi oportunităţi pentru copii să perceapă, să înţeleagă şi să experimenteze diferite genuri şi stiluri de
muzică vocală şi instrumentală.
Familiarizaţi elevii cu cântăreţi, formaţii, dansatori, instrumentişti şi dirijori celebri.
Încurajaţi elevii să meargă la evenimente muzicale cum ar fi: concerte, spectacole, festivaluri de stradă,
recitaluri, care îi vor ajuta să exploreze diferite stiluri muzicale (ex. din diferite contexte istorice sau
regionale) şi să-şi dezvolte preferinţele şi interesele.

Manualul Profesorului: reprezentarea muzicii,
discutarea muzicii

•
•

•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Eu şi muzica

Acestea sunt diferite sunete din jurul nostru.

Acestea sunt diferite sunete din jurul nostru.

Exemple de activităţi: Înregistrări şi editări audio, compoziţie; Sound walk project

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să colecţioneze sunete din diferite locaţii
(ex. sunetele oraşului/satului; sirene, clopote de biserică). Ei pot reflecta asupra tipurilor de sunete şi le pot
compara în diferite ţări (ex. sunetul ploii la diferite latitudini/longitudini) observând specificul local.

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical:
audiţie muzicală, pictură, notarea şi citirea muzicii,
folosirea tehnologiei

Încurajaţi elevii să practice ascultarea activă prin identificarea sunetelor pe care le aud dinspre exterior
înspre interior (ex. pe stradă, în şcoală, în clasă, în interiorul corpului lor).
Ei pot identifica sunete înregistrate (soundscapes) ghicind originea acelor sunete produse de voci, unelte,
maşini sau materiale şi tipul de mişcare ce generează acele sunete.
Ei îşi pot crea propiile fundale sonore şi le pot înregistra pe un CD (ca parte a Comorii muzicale).

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii,
reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Eu şi muzica

Acestea sunt diferite moduri de notare a sunetelor.

Acestea sunt diferite moduri de notare a sunetelor.

Exemple de activităţi: Story trails; TAK TAK; compunere de simboluri

folosite în diferite ţări pentru a reprezenta elementele muzicale cheie, cum sunt notele şi acordurile (A, B, C, D, E,
F, G vs. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do; A major vs. A+, etc.).

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să descopere şi să compare simbolurile

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical:
audiţie muzicală, pictură, notarea şi citirea muzicii,
folosirea tehnologiei

Copiii îşi pot dezvolta în mod activ talentul plastic în timp ce ascultă muzică, desenând ceea ce le inspiră
experienţele lor muzicale.
Dacă ei îşi concep propriile sisteme de notaţie, bazate pe simboluri, forme şi culori, îşi pot gestiona şi
memora sentimentele personale inspirate de experienţele muzicale.
Când copiii văd şi ideile colegilor pentru a nota muzica ei devin conştienţi de marele număr de posibilităţi de
ascultare şi notare a aceloraşi experienţe muzicale.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii,
reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Eu şi muzica

Acestea sunt fişierele mele audio din computer.

Acestea sunt fişierele mele audio din computer.

Percussion; Mood Music

Exemple de activităţi: Compoziţie şi editare de fişiere audio; folosirea unei fotografii; Sound Walk; Junk

colecţionate de ei cu şcoli partenere din ţara limbii ţintă. Ei pot compara numele fişierelor lor audio în diferite limbi
(ex. ‘casă bântuită’, ’hounted house’, ‘maison hantée’, ‘Spukhaus‘,‘στοιχειωμένο σπίτι’).

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să facă schimburi şi să compare sunetele

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical:
audiţie muzicală, percuţie corporală, compoziţie,
folosirea tehnologiei, instrumente, voce

Copiii pot să înregistreze sunete sau muzică (ex. cu telefonul mobil) sau pot folosi înregistrări furnizate de
profesor pentru a le clasifica stilistic – unele sunete pot aparţine mai multor categorii.
Ei pot explora sunete şi pot folosi un software pentru a le edita şi pentru a crea noi compoziţii pe care să le
salveze în diferite formate (ex. WAV, MP3) şi să le păstreze într-o bază de fişiere sonore.
Ei pot folosi un software pentru a adăuga cuvinte, imagini sau fragmente video care să acompanieze
sunetele produse de ei.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Eu şi muzica

Eu în viitor.

Eu în viitor

Exemple de activităţi: Roluri muzicale; sondaj de opinie; interviu cu un muzician, cronică muzicală

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să exploreze felul în care preferinţele lor
muzicale reflectă experienţa culturală şi felul în care diferite stiluri muzicale reflectă credinţe, structuri sociale,
schimburi şi interacţiuni culturale dar şi nevoia unităţii şi identităţii culturale a unui grup, popor.

Categorii de cartonaşe din Jurnalul meu muzical:
audiţie muzicală, pictură, notarea şi citirea muzicii,
folosirea tehnologiei, explicarea şi dirijarea muzicii

Copiii pot descrie planurile lor muzicale trecute şi viitoare, folosindu-şi imaginaţia, făcând căutări pe
internet, colecţionând imagini din reviste sau cataloage şi video clipuri.
Ei pot planifica proiecte muzicale pe termen scurt folosind cuvinte sau imagini (ex. plante din grădina lor
muzicală, o maşină muzicală a timpului etc.).
Încurajaţi copiii să îşi perfecţioneze talentul muzical învăţând să-l folosească în mici spectacole create de
ei, dirijând, cântând sau regizând.

Manualul Profesorului: crearea muzicii, reprezentarea
muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru conştientizarea şi reflecţia asupra muzicii

Eu şi muzica

Să facem diferite sunete cu mâinile şi picioarele.

Jurnalul meu muzical: Să producem sunete cu corpul nostru (BP1)

Copiii pot explora sunete folosindu-şi mâinile şi
picioarele.
Ei pot descoperi modaliţi de a înregistra sau
nota simbolic sunetele produse (pe hârtie sau
prin înregistrări multi-media).
Ei pot crea şi performa secvenţe sonore
folosind simboluri grafice sau notaţii muzicale.

Pentru fiecare sunet pe care îl produc,
încurajaţi copiii să-l numească în limba ţintă
(ex. clap, snap, stomp / klatsche, schnippe,
stampfe).
Ei pot asculta instrucţiuni în limba ţintă pentru a
crea sunete.
Ei pot descrie cum fac sunetele (ex. rostind
substantive care denumesc părţile corpului).

Portofoliul Lingvistic European: ascultare şi
înţelegere, interacţiune vorbită, producţie verbală

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că prin combinarea sunetelor, mişcărilor şi imaginilor memorează.

Exemple de activităţi: Percuţie corporală, folosirea unei poveşti foarte cunoscute, crearea de semne grafice

oamenii din diferite ţări când dansează şi ce semnificaţie au acele sunete (ceardaş, flamenco, jazz). Cereţi-le
copiilor să descopere sunetele de percuţie asociate dansului şi muzicii propriei lor culturi.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să găsească sunetele pe care le fac

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să producem sunete cu corpul nostru (BP1)
Să facem diferite sunete cu mâinile şi picioarele.

Să inventăm diferite ritmuri folosindu-ne corpul şi să le performăm în faţa clasei.

Jurnalul meu muzical: Să producem sunete cu corpul nostru (BP2)

Copiii pot explora sunete bătând din palme,
lovindu-şi sau mişcându-şi diferite părţi ale
corpului.
Ei crează structuri repetitive simple şi le arată
întregii clase/grupe.
Ei perfomează în grupuri sau perechi diferite
structuri ritmice.

Copiii pot crea un sunet vocal pentru fiecare
mişcare ritmică.
Ei pot învăţa jocuri în limba ţintă batând din
palme pentru a ţine ritmul.
Ei pot crea mişcări pentru a acompania
cântecele simple în limba ţintă.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare şi
înţelegere, vorbire, conştientizarea limbii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că pot învăţa folosind anumite structuri ritmice.

Exemple de activităţi: Percuţie corporală, folosirea unei poveşti foarte cunoscute

cântecelor tradiţionale ale diferitelor culturi. Copiii vor fi astfel interesaţi să facă acelaşi tip de investigaţie în
propria lor cultură.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să înveţe despre istoria şi originile

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, discutarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să inventăm diferite ritmuri folosindu-ne corpul şi să le performăm în faţa clasei.

Jurnalul meu muzical: Să producem sunete cu corpul nostru (BP2)

Să inventăm sunete combinând diferite bătăi şi să le performăm în grup sau solo în faţa clasei.

Jurnalul meu muzical: Să producem sunete cu corpul nostru (BP3)

Copiii pot înţelege mai bine diferite ritmuri şi
tempouri dacă le asociază cu anumite mişcări
ale trupului.
Ei pot explora anumite structuri ritmice în timp
ce numără (1-2-3-4).
Ei pot crea secvenţe schimbând ritmul (ex. de
la 1-2 la 1-2-3 şi...).

Copiii învaţă vocabularul asociat numerelor,
tempourilor, ritmurilor în limba ţintă.
Ei pot crea o structură ritmică şi apoi o pot
cânta cu versuri (o expresie sau o propoziţie
sugerată de profesor sau descoperită de ei
înşişi).
Ei pot juca un joc prin care să evidenţieze
anumite sunete dintr-un text (ex. Bingo).

Portofoliul Lingvistic European: vocabular, ascultare şi
înţelegere, vorbire, pronunţie, articulare

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că memorează mai uşor cuvintele noi dacă le asociază mişcărilor.

Exemple de activităţi: La ballade des chiffres; Bingo; Who stole my chickens?

sincronizare specifice muzicii folclorice din diferite ţări (ex. 3/4 ori 6/8 – măsurarea se poate face cu instrumente
electronice).

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să înveţe ritmurile bătăilor şi tipurile de

Manualul Profesorului: crearea muzicii, reprezentarea
muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să inventăm sunete combinând diferite bătăi şi să le performăm în grup sau solo în faţa clasei.

Jurnalul meu muzical: Să producem sunete cu corpul nostru (BP3)

Să mergem producând bătăi şi sunete (sărituri, mers pe vârfuri…).

Jurnalul meu muzical: Să producem sunete cu corpul nostru (BP4)

Copiii pot crea diferite combinaţii ritmice şi
sunete în timp ce păşesc pe un ritm.
Ei pot bate ritmul cu picioarele şi pot improviza
secvenţe de sunete şi mişcări.
Ei pot explora secvenţe prin diferite combinaţii
ritmice (ex. 1–2, 1–2 = săritură - mers pe
vârfuri).

Copiii pot găsi cuvinte în limba ţintă pentru a
numi diferite feluri de a păşi sau de a se mişca.
Ei pot interpreta dinamica verbală a unui text
prin mişcări corporale expresive.
Ei pot citi fraze sau propoziţii folosind anumite
mişcări pentru cuvintele cheie (ex. săritură
pentru un verb şi pas lateral pentru un
substantiv).

Portofoliul Lingvistic European: ascultare şi
înţelegere, vorbire, conştientizarea limbii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că folosind mime, gesturi şi sunete pot înţelege mai uşor.

Exemple de activităţi: Keep moving; We’re going on a bear hunt; The ants go marching

timp ce ascultă diferite stiluri muzicale specifice diferitelor culturi (ex. marş, vals, polka etc.). Ei pot încerca să
identifice ritmuri asemănătoare în muzica lor naţională.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să reflecteze asupra ritmului muzical în

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să producem sunete cu corpul nostru (BP4)
Să mergem producând bătăi şi sunete (sărituri, mers pe vârfuri…)

Să repetăm o secvenţă de sunete în grup sau solo cu acompaniament muzical.

Jurnalul meu muzical: Să producem sunete cu corpul nostru (BP5)

Copiii pot crea o secvenţă de mişcări potrivite
unui cântec foarte cunoscut.
Apoi le pot arăta colegilor de clasă/grupă
învăţându-i să repete mişcările şi sunetele.
Ei pot nota secvenţele realizate prin percuţie
corporală sau le pot înregistra (audio/video).

Copiii pot asocia fiecare mişcare cu un sunet
pe care îl aud, îl rostesc sau îl cântă astfel încât
să îl indice ulterior printr-o bătaie sau un ritm.
Lucrând în grupuri, ei pot găsi sunete, silabe
sau cuvinte în limba ţintă care descriu fiecare
mişcare din secvenţa creată.
Ei pot nota secvenţele realizate prin percuţie
corporală folosind limba ţintă.

Portofoliul Lingvistic European: percepere şi
diferenţiere, vorbire, mediere, scriere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că lucrând în grup pot căpăta noi abilităţi.

Exemple de activităţi: Ce n'est pas compliqué; We’re going on a bear hunt

care au structuri muzicale similare. Copiii pot găsi asemenea similitudini şi în limba lor maternă, devenind
conştienţi de componenta muzicală a limbilor.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să caute melodii şi expresii din limba ţintă

Manualul Profesorului: discutarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să repetăm o secvenţă de sunete în grup sau solo cu acompaniament muzical.

Jurnalul meu muzical: Să producem sunete cu corpul nostru (BP5)

Să ne mişcăm precum… (un urs, o pisică somnoroasă, o frunză, un copac în furtună).

Jurnalul meu muzical: Să dansăm şi să ne mişcăm (DM1)

Copiii se mişcă folosindu-şi tot corpul.
Ei îşi explorează vocea şi alte sunete pe care
le pot face cu corpul lor pentru a deveni mai
expresivi.
Ei pot reflecta asupra acestor descoperiri şi pot
sugera alte conexiuni posibile între sunete şi
mişcare.

Copiii grupează cuvintele care conţin aceleaşi
sunete în perechi (ex. bine/vine).
Ei identifică diferite sunete în cuvintele care
descriu sunetele ambientale (ex. plescăitul ploii
se poate asimila unor cuvinte ca plesnet, plici
etc.).
Ei studiază numele adăposturilor de animale
(ex. bârlogul ursului, coteţul găinilor).

Portofoliul Lingvistic European: percepere şi
diferenţiere, interacţiune vorbită, vocabular

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi câtă semnificaţie pot avea formele de expresie non-lingvistice.

Exemple de activităţi: Muzică şi mişcare, Cats; Regina Bella; I packed my bag...

oamenii din alte culturi atunci când dansează dansuri tradiţionale şi ce înseamnă ele pentru acei performeri
(chiuitura românească, ole!, jazzul).

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să descopere sunetele pe care le fac

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii, discutarea ei

•

•
•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să dansăm şi să ne mişcăm (DM1)
Să ne mişcăm precum… (un urs, o pisică somnoroasă, o frunză, un copac în furtună)

Să inventăm o suită de mişcări potrivită unei poveşti sau să conversăm prin limbajul trupului.

Jurnalul meu muzical: Să dansăm şi să ne mişcăm (DM2)

Jurnalul meu muzical: Să dansăm şi să ne mişcăm (DM2)

Copiii explorează mişcarea corporală în timp
ce ascultă o poveste sau un poem.
Ei comunică prin mişcare corporală
sentimentele transmise de un poem sau o
poveste sau vorbesc între ei prin gesturi.
Ei păstrează un anumit ritm sau o bătaie
constantă atunci când reproduc povestea.

Copiii reflectează asupra gesturilor lor şi
descriu sentimentele asociate în propoziţii (ex.
„sunt trist/vesel”).
Ei pot juca o pantomimă în grupuri, folosindu-şi
doar corpurile, prin mişcare şi sunete.
Ei pot asista la un spectacol şi apoi îl pot
reinterpreta sau îl pot povesti atât în limba
maternă cât şi în cea ţintă.

Portofoliul Lingvistic European: scriere, ascultare şi
înţelegere, interacţiune vorbită

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că o poveste poate fi construită printr-o secvenţă de mişcări.

Exemple de activităţi: Zwei kleine Wölfe; Fingers Family; Argumentative!

grădiniţă în limba ţintă. Discuţia ulterioară poate duce la crearea unui scurt dialog imaginar dintre un vorbitor
nativ al limbii ţintă şi copii.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să asculte poveşti sau poezioare de

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să inventăm o suită de mişcări potrivită unei poveşti sau să conversăm prin limbajul trupului

Să ne mişcăm după ritmul unui obiect (bătaia unei mingii, săritul cu coarda, jonglerie cu bile).

Jurnalul meu muzical: Să dansăm şi să ne mişcăm (DM3)

Copiii pot identifica sursa sunetelor şi pot
observa timbrele diferite.
Ei pot explora posibilităţile de mişcare pentru a
reproduce un anumit ritm.
Ei crează şi joacă o scenetă în care integrează
diferite ritmuri asociate unor mişcări (ex.
imitând diferite animale).

Copiii pot numi şi descrie obiectele şi sunetele
pe care le produc în limba ţintă.
Ei îşi pot traduce vocabularul muzical prin
mişcări (ex. moderato, allegro, rubato, piano).
Ei pot citi sau recita un text în timp ce se mişcă
pe un ritm corespunzător celor expuse (ex. pot
citi o poveste despre animale imitându-le
mersul şi mişcarea).

Portofoliul Lingvistic European: vocabular, percepere
şi diferenţiere, interacţiune verbală

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că prin sincronizarea dintre sunet şi mişcare comunică mai bine.

Exemple de activităţi: Pass the Stone; Recipe for Making Music; Ten little numbers; Roda, roda moliner

tradiţionale sau anumite maşinării (ex. flaşneta, castagnetele, acordeonul) produc sunetele. Ei pot învăţa să
recunoască şi să imite sunetele ritmice ale obiectelor din jurul lor.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să exploreze felul în care instrumentele

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii,
reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să dansăm şi să ne mişcăm (DM3)
Să ne mişcăm după ritmul unui obiect (bătaia unei mingii, săritul cu coarda, jonglerie cu bile)

Să mergem, să sărim, să dansăm în linie, cerc, pătrat sau în diferite direcţii pe ritmul unui
cântec.

Jurnalul meu muzical: Să dansăm şi să ne mişcăm (DM4)

Copiii identifică elemente muzicale (ritm,
bătaie, fraze) şi încearcă să le transpună în
mişcări corporale care să le exprime.
Ei explorează secvenţe de mişcări pentru a
acompania o bucată muzicală.
Ei pot concepe o coregrafie de mişcări care să
se potrivească anumitor structuri muzicale.

Copiii se pot concentra asupra verbelor şi
vocabularului asociate diferitelor forme de
mişcare (ex. săriturile).
Ei pot găsi culori, simboluri sau cuvinte
asociate unui dans pe care l-au văzut sau l-au
dansat.
Ei pot da sau primi instrucţiunile pentru un dans
în limba ţintă.

Portofoliul Lingvistic European: vocabular, producere
de text, interacţiune verbală, ascultare

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că muzica şi mişcarea ajută la învăţare.

Exemple de activităţi: Dance; Morning has come; The Hokey Cokey

stiluri muzicale specifice diferitelor culturi. Ei pot învăţa şi apoi pot împărtăşi colegilor mişcări de dans din propria
lor cultură, asociate întotdeauna unor linii melodice.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să asocieze anumite mişcări cu diferite

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii,
reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să dansăm şi să ne mişcăm (DM4)
Să mergem, să sărim, să dansăm în linie... sau în diferite direcţii pe ritmul unui cântec

Să învăţam dansuri din diferite culturi (dansuri de expresie, jocuri populare, vals, tango, rumba,
salsa, flamenco).

Jurnalul meu muzical: Să dansăm şi să ne mişcăm (DM5)

Jurnalul meu muzical: Să dansăm şi să ne mişcăm

Copiii ascultă instrucţiuni pentru paşii şi
mişcările de dans în limba ţintă.
Ei pot prezenta un dans altor copii şi pot să-şi
exprime părerea despre acel dans în limba
ţintă.
Ei pot scrie un paragraf despre dansul învăţat
în limba ţintă.

Portofoliul Lingvistic European: vocabular,
interacţiune vorbită, producere de text

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că structura este importantă în comunicare.

Exemple de activităţi: Dans, vizionarea dansului, The Hokey Cokey

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să asocieze dansurile pe care le învaţă cu
ţările din care provin şi să afle mai multe despre contextul cultural şi istoric în care au apărut şi s-au dezvoltat
acele dansuri (ex. dansuri de curte feudală). Pot face apoi la fel cu propriile lor dansuri.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

Copiii identifică elemente muzicale (bătaie,
ritm, fraze etc.) prin mişcări tipice de dans.
Ei învaţă să danseze şi să recunoască dansuri
din diferite stiluri şi culturi.
Ei învaţă despre instrumentele muzicale
asociate unor dansuri din diferite culturi pe care
încearcă să le recunoască în muzica de dans.

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

•

(DM5)

Să învăţam dansuri din diferite culturi (dansuri de expresie, jocuri populare, vals, tango, rumba, salsa ...)

Să spunem o poveste cu diferite sunete, voci sau melodii pe care le-am creat.

(EIC1)

Jurnalul meu muzical: Să explorăm, să improvizăm, să compunem

Copiii pot dezvolta un repertoriu de sunete
folosindu-şi vocea şi corpul.
Ei pot crea o atmosferă, stări sau sentimente
prin muzică.
Ei îşi pot îmbogăţi cunoştinţele despre sunete
pentru a produce acompaniament pentru o
poveste sau o fotografie.

Copiii pot înţelege cum se poate comunica prin
ton, volum, intonaţie şi semne non-verbale.
Copiii pot citi fragmente de texte cu diferite
intonaţii acompaniaţi de sunete produse de
clasă / grupă.
Copiii pot folosi cuvinte descriptive sau
sinonime pentru a-şi dezvolta fragmentul de
text în limba ţintă

Portofoliul Lingvistic European: percepere şi
diferenţiere, interacţiune verbală, mediere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii înţeleg că persoane aflate în situaţii similare pot avea percepţii diferite.

Exemple de activităţi: Povestire după sunete, percuţie, A Cat Rhyme; The Wizard of Oz Story

expresivitate din diferite ţări şi să le compare cu cele din ţara lor. Încurajaţi-i apoi să observe cât de importante
sunt acestea pentru dinamica unei limbi (ex. bogăţia de gesturi a italienilor).

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să observe diferenţele de gestică şi

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să spunem o poveste cu diferite sunete, voci sau melodii pe care le-am creat.

Jurnalul meu muzical: Să explorăm, să improvizăm, să compunem (EIC1)

Să compunem o nouă versiune sau o variaţie a unui cântec cunoscut.

(EIC2)

Jurnalul meu muzical: Să explorăm, să improvizăm, să compunem

Copiii pot explora cântece în timp ce se joacă
(ex. schimbând ritmul, cuvintele sau melodia).
Ei pot compune noi variaţiuni jucându-se cu
ritmul, melodia, tempoul, cheia etc.
Ei pot extrage teme muzicale din diferite
cântece şi le pot combina într-o nouă piesă sau
chiar mai multe.

Copiii pot compara cuvintele folosite acasă, în
familia lor pentru a numi un anumit obiect (ex.
televizorul, telecomanda etc.).
În perechi ei pot inventa noi cuvinte pentru
obiecte din clasă.
Ei pot compune un cântec în limba ţintă sau pot
face un spectacol cu păpuşi sau animale de
jucărie şi instrmente muzicale.

Portofoliul Lingvistic European: percepere şi
diferenţiere, interacţiune vorbită, mediere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii înţeleg că pot memora mai muilte cuvinte atingând obiecte.

Exemple de activităţi: TAK TAK: Rap; Cat Song

limba ţintă prin identificarea trăsăturilor lor specifice (ex. ritm, prezenţa unor instrumente – bucium, castagnete).
Ei pot învăţa cântece şi pot înţelege elemente de armonie, ritm, trăsături melodice şi în propria lor limbă maternă.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să înveţe să recunoască cântece din

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să explorăm, să improvizăm, să compunem(EIC2)
Să compunem o nouă versiune sau o variaţie a unui cântec cunoscut.

Să inventăm un dans şi să-l dansăm pe muzică.

(EIC3)

Jurnalul meu muzical: Să explorăm, să improvizăm, să compunem

Copiii pot crea un dans potrivit cu o piesă
muzicală, lucrând în echipă pentru a selecta
mişcările.
Discutând ei pot dezvolta un vocabular despre
genuri, paşi de dans, mişcare şi coregrafie.
Ei pot învăţa să danseze şi pot performa un
dans pe muzică.

Copiii pot crea o poveste sau o scenetă pe care
să o joace în faţa clasei.
Fiind atenţi la ritmul şi structura vorbirii ei pot
transforma sceneta într-o pantomimă, folosind
doar gesturi şi sunete nearticulate.
Ei pot discuta despre cum s-au simţit când au
interpretat-o cu cuvinte sau cu mişcări şi sunete
non-verbale

Portofoliul Lingvistic European: vocabular, percepere
şi diferenţiere, interacţiune vorbită, mediere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că trebuie să se relaxeze şi să respire adânc în timpul activităţilor.

Exemple de activităţi: muzică şi mişcare, Cats; Scramble

sau mici bucăţi muzicale potrivite expresiilor lingvistice din limba ţintă. Pot face acelaşi lucru cu limba lor pentru a
observa dacă memorarea în limba maternă e de asemenea mai uşoră prin apelul la muzică.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să inventeze mişcări, paşi de dans, ritmuri

Manualul Profesorului: discutarea muzicii,
reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să inventăm un dans şi să-l dansăm pe muzică.

Jurnalul meu muzical: Să explorăm, să improvizăm, să compunem (EIC3)

Să compunem o secvenţă de sunete pe care le putem face cu gura sau cu corpul nostru.

(EIC4)

Jurnalul meu muzical: Să explorăm, să improvizăm, să compunem

Jurnalul meu muzical: Să explorăm, să improvizăm, să compunem (EIC4)

Copiii pot explora şi produce sunete pe care să
le reprezinte prin simboluri (ex. fotografii sau
desene) pentru a şi le fixa în memorie.
Folosind simbolurile ei pot crea secvenţe
ritmice repetitive cu melodii simple apoi le pot
combina într-o bucată mai lungă.
Copiii pot reflecta asupra asocierilor dintre
imagini şi anumite compoziţii muzicale.

Copiii pot transforma percuţia corporală sau
vocalizările ritmice într-o frază în limba ţintă.
În mici grupuri ei pot crea şi pot exersa un
fragment de muzică rap cu cuvinte din limba
ţintă.
Ei pot inventa şi fragmente solo pentru aceste
cântece, observând cum se potrivesc sunetele
într-un astfel de ritm.

Portofoliul Lingvistic European: percepere şi
diferenţiere, pronunţie, articulare, vorbire

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că folosind fotografii şi imagini mentale pot memora mai uşor.

Oportunităţi
pentru învăţarea
muzicală
Exemple
de activităţi
: înregistrări
audio, compoziţie, TAK TAK;

ilustra cu ele trăsăturile fonetice ale diferitelor zone culturale. Asta îi va ajuta să-şi înţeleagă mai bine şi propria
lor cultură.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să creeze baze de date sonore pentru a

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să compunem o secvenţă de sunete pe care le putem face cu gura sau cu corpul nostru.

Să compunem o secvenţă muzicală şi să o cântăm folosind diverse materiale, percuţie sau
instrumente.

(EIC5)

Jurnalul meu muzical: Să explorăm, să improvizăm, să compunem

Jurnalul meu muzical: Să explorăm, să improvizăm, să compunem (EIC5)

Copiii pot încerca diferite combinaţii de note
pentru a crea simple melodii repetitive (ex. o
scară pentatonică sau percuţie).
Ei îşi pot interpreta creaţiile într-o formaţie
muzicală sau solo.
Ei pot explora modalităţile de a combina
compoziţiile lor într-o piesă mai lungă.

Copiii pot învăţa un ritm folosind limba maternă
sau pe cea ţintă.
Ei pot inventa o melodie care să se potrivească
acelui ritm şi se pot juca în timp ce o cântă –
folosind şi instrumente dacă au
Ei pot cânta aceste ritmuri cu sau fără
acompaniament muzical real.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, înţelegere,
producere de text

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că pot învăţa mai mult cerând ajutor (ex. exemple, repetări).

Exemple de activităţi: Paper Kazoo; Straight rap rhythm

pentatonică şi care sunt instrumentele muzicale preferate în acele zone. Astfel vor conştientiza mai complex
preferinţele muzicale şi instrumentale ale propriei lor culturi.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să afle ce culturi folosesc scara muzicală

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii, discutarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să compunem o secvenţă muzicală şi să o cântăm folosind diverse materiale, percuţie sau instrumente.

Să ascultăm şi să numim sunetele făcute de anumite materiale.

Jurnalul meu muzical: Să ascultăm sunete şi muzică (LM1)

Copiii pot descrie aceste sunete în limba lor
maternă.
Ei le pot numi atât în limba maternă cât şi în
cea ţintă şi pot discuta despre diferenţele sau
asemănările dintre aceste denumiri.
Ei pot găsi noi cuvinte pentru a descrie
sunetele în limba ţintă folosind dicţionare.

Portofoliul Lingvistic European: Vocabular, ascultare,
conştientizarea limbii, vorbire, scriere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii înţeleg că pot învăţa mai multe cuvinte folosind un dicţionar.

Exemple de activităţi: Tempo Tamper; Sound walk project; Soundscapes

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să exploreze cuvinte onomatopeice pentru
a ilustra diferite sunete în limba ţintă. Ei pot compara cum se scriu aceste cuvinte în limba ţintă şi cea maternă şi
pot reflecta asupra diferenţelor de percepţie de la o ţară la alta.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, discutarea muzicii

•

•

Copiii explorează sunetele făcute de diferite
materiale (ex. hârtie, bancă de lemn, tablă …).
Ei pot exersa şi pot înregistra aceste sunete şi
le pot denumi.
Ei pot propune noi materiale cu care să
producă sunete şi pot discuta asemănările şi
deosebirile de timbru, volum, intensitate etc.

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

•

(LM1)

Să ascultăm şi să numim sunetele făcute de anumite materiale.

Jurnalul meu muzical: Să ascultăm sunete şi muzică

Să recunoaştem diferitele aspecte ale sunetelor şi muzicii (tempo, volum, decreştere,
accelerare).

Jurnalul meu muzical: Să ascultăm sunete şi muzică (LM2)

Jurnalul meu muzical: Să ascultăm sunete şi muzică (LM2)

Copiii explorează diferite aspecte ale sunetelor
şi muzicii cum ar fi creşterea şi descreşterea
(ex. un sunet care începe tare şi descreşte
treptat).
Ei pot reprezenta vizual sunetele (ex. folosind
un soft de computer) şi pot discuta această
reprezentare.
Ei îşi pot alege modalităţile de reprezentare
(ex. folosind simboluri grafice).

Copiii pot construi un vocabular muzical în
limba nativă şi în cea străină.
Ei pot recunoaşte şi numi diferite sunete pe
care le aud într-o piesă muzicală.
Ei pot selecta cuvinte din acest vocabular
muzical pentru a descrie sunetele şi muzica
într-o scurtă compoziţie.

Portofoliul Lingvistic European: vocabular, ascultare,
citire, vorbire, scriere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii înţeleg că pot învăţa ascultând sunete relaxante şi muzică.

Exemple de activităţi: Sound walk project; Scramble; Tempo Tamper

să reflecteze asupra muzicalităţii. Ei pot explora apoi diferenţele şi asemănările de linie melodică şi accentuală
faţă de limba lor maternă.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să asculte înregistrări audio în limba ţintă şi

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii,
reprezentarea muzicii, discutarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să recunoaştem diferitele aspecte ale sunetelor şi muzicii (tempo, volum, decreştere, accelerare)

Să recunoaştem diferite sunete din mediul înconjurător (sunetele naturii în diferite anotimpuri,
ale oraşului, sunetele zilei şi ale nopţii, sunetele apei, ale animalelor, sunetele diferitelor voci).

Jurnalul meu muzical: Să ascultăm sunete şi muzică (LM3)

Copiii ascultă diferite sunete din mediul
înconjurător şi meditează asupra lor (ex.
sunetele clasei, ale oraşului, ale grădinii
zoologice, ale parcului).
Ei identifică sunete din diferite locaţii sau
anotimpuri (ex. vânt, ploaie, tunet).
În grupuri mici ei pot înregistra aceste sunete şi
îşi pot pune colegii să ghicească ce reprezintă
sunetele şi când/unde au fost înregistrate.

Copiii pot numi sunetele din mediul înconjurător
atât în limba maternă cât şi în cea străină.
Ei pot discuta în limba maternă cum se
schimbă sunetele din mediul înconjurător în
funcţie de anotimp.
Ei pot crea un poem sau o mică povestire în
limba ţintă folosind vocabularul sunetelor din
mediul înconjurător.

Portofoliul Lingvistic European: vocabular, ascultare,
conştientizarea limbii, vorbire, scriere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii înţeleg că învăţarea într-un context realist este mai temeinică.

Exemple de activităţi: Savvo-seasons!; Tall Trees; Die vier Jahreszeiten; Seasoning…

natură în limba ţintă care conţin diferite sunete naturale (ex. sunete produse de păsări şi animale) şi să discute
diferenţele culturale faţă de natura propriei lor ţări.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să urmărească scurte documentare despre

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea şi discutarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să recunoaştem diferite sunete din mediul înconjurător …

Jurnalul meu muzical: Să ascultăm sunete şi muzică (LM3)

Să recunoaştem şi să numim sunetele diferitelor instrumente pe care le auzim într-o bucată
muzicală.

Jurnalul meu muzical: Să ascultăm sunete şi muzică (LM4)

Jurnalul meu muzical: Să ascultăm sunete şi muzică (LM4)

Copiii ascultă fragmente muzicale pentru a
învăţa să diferenţieze instrumentele muzicale şi
vocile.
Ei pot reflecta asupra felului în care acestea
sunt folosite pentru a transmite diferite stări
sau sentimente.
Ei îşi îmbogăţesc cunoştinţele muzicale legând
acest vocabular muzical de diferite sunete.

Copiii pot descrie sunetele diferitelor
instrumente în limba maternă.
Ei pot numi apoi instrumentele muzicale
identificate în limba ţintă.
Ei pot crea planşe cu imagini şi cuvinte în limba
ţintă pe care să le ridice atunci când aud un
anumit instrument muzical într-o piesă
muzicală.

Portofoliul Lingvistic European: creare, ascultare,
conştientizarea limbii, vorbire, scriere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii înţeleg că pot învăţa mai bine făcând greşeli şi observându-le.

Exemple de activităţi: Scramble; Mood Music; Wizard of Oz story; folosirea unei fotografii sau unei galerii foto

folosite în cântecele tradiţionale ale culturii ţintă. Ei pot apoi compara aceste instrumente cu cele specifice culturii
lor natale.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să exploreze instrumentele muzicale

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să recunoaştem şi să numim sunetele diferitelor instrumente dintr-o bucată muzicală.

Să recunoaştem şi să numim diferite forme, stiluri şi piese muzicale.

Jurnalul meu muzical: Să ascultăm sunete şi muzică (LM5)

Jurnalul meu muzical: Să ascultăm sunete şi muzică (LM5)

Copiii pot descrie diferenţele dintre diferite
stiluri muzicale în limba maternă.
Ei pot apoi învăţa cuvintele care descriu
diferitele stiluri muzicale în noua limbă.
Fiecare grup poate nota trăsăturile
caracteristice unui stil muzical în limba ţintă şi
apoi grupurile îşi pot compara notiţele.

Portofoliul Lingvistic European: interacţiune verbală,
mediere, producere de text

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii înţeleg că pot căpăta noi aptitudini lucrând în grupuri mici.

Exemple de activităţi: Categorisirea muzicii, Scramble; Wimoweh

limba ţintă şi să observe preferinţele culturale (ex. canţoneta italiană). Cereţi apoi copiilor să identifice preferinţele
muzicale locale şi să le comenteze.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să exploreze diferite tipuri de muzică în

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
muzicii

• Copiii ascultă piese muzicale în mici grupuri (ex.
într-un colţ muzical al clasei), discută şi notează
genul, stilul, forma şi structura, secvenţele
muzicale recurente.
• Ei pot recunoaşte şi numi stiluri şi forme
muzicale prin ascultare.
• Ei pot încadra stilurile muzicale în perioada şi
cultura compunerii muzicii (ex. curentul muzical,
secolul, compozitorul, naţionalitatea).

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să recunoaştem şi să numim diferite forme, stiluri şi piese muzicale.

Să colorăm diferite locuri de pe glob în timp ce învăţăm despre muzica lor.

Jurnalul meu muzical: Muzica în lume (MMJ1)

Copiii învaţă despre culturile muzicale ale
diferitelor ţări şi regiuni ale lumii.
Ei recunosc trăsăturile muzicale ale altor
culturi, instrumentele specifice, cântecele şi
dansurile.
Ei pot interpreta un cântec sau un dans cu
instrumente din altă ţară.

Copiii pot identifica şi compara melodiile
specifice sărbătorilor în diferite culturi (ex.
muzica sărbătorilor de iarnă sau cea prin care
se cântă „La mulţi ani!” la o zi de naştere).
Ei pot cânta acele cântece cu atenţie la
pronunţia corectă (ex. Happy Birthday).
Ei pot discuta similarităţile şi diferenţele dintre
diferite culturi muzicale.

Portofoliul Lingvistic European: percepere şi
diferenţiere, pronunţie, interacţiune verbală

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii înţeleg că pot învăţa în timp ce se distrează.

Exemple de activităţi: La plaza tiene una torre; înregistrări audio, editări şi compoziţie; Ajehle wi

culturi. Ei pot observa trăsăturile propriei lor culturi muzicale prin învăţarea efectivă a unor cântece sau dansuri
tradiţionale.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să înveţe despre tradiţiile muzicale ale altor

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Muzica în lume (MMJ1)
Să colorăm diferite locuri de pe glob în timp ce învăţăm despre muzica lor.

Să alegem diferite culori, imagini sau simboluri pentru diferite sunete.

Jurnalul meu muzical: Să pictăm, să scriem şi să citim muzica (PWR1)

Copiii pot asculta sunete sau muzică şi le pot
asocia cu culori, imagini sau simboluri.
Ei pot chiar să creeze scurte compoziţii
muzicale prin culori, imagini sau simboluri.
Ei pot să-şi interpreteze unii altora compoziţiile
şi să discute posibilele schimbări, reuşitele şi
nereuşitele.

Copiii pot numi culori, imagini sau simboluri prin
cuvinte în limba ţintă.
Folosind un model ei pot crea propoziţii
corespunzătoare unor secvenţe de culori,
imagini sau simboluri.
Ei îşi pot explica opţiunile de asociere a
simbolurilor cu sunete (ex. am ales verde la
început pentru că muzica inspiră prospeţime).

Portofoliul Lingvistic European: vorbire, scriere,
conştientizarea limbii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că sunetele pot fi reprezentate prin culori sau imagini.

Exemple de activităţi: Witch Watch (Halloween); TAK TAK

pentru fiecare potrivire dintre un sunet şi o imagine şi să reflecte asupra similitudinilor şi diferenţelor. Să asocieze
culorile lor preferate cu cuvinte din alte limbi (ex. Cum sună “roşul” în limba...?).

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să folosească un cuvânt în diferite limbi

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să pictăm, să scriem şi să citim muzica (PWR1)
Să alegem diferite culori, imagini sau simboluri pentru diferite sunete

Să desenăm în timp ce ascultăm un cântec sau o bucată muzicală.

Jurnalul meu muzical: Să pictăm, să scriem şi să citim muzica (PWR2)

Copiii por explora răspunsurile lor emotive la
muzică prin intermediul artelor vizuale (ex.
culori, desene).
Ei pot discuta despre asocierile mentale
produse de un cântec sau o bucată muzicală.
Ei pot produce desene sau picturi pentru a
reprezenta muzica şi apoi îşi pot compara
producţiile plastice.

Copiii pot descrie şi pot discuta despre picturile
lor în limba ţintă folosind propoziţii simple.
Pot face chiar o mică expoziţie de grup în care
îşi pot prezenta creaţiile cu ajutorul profesorilor.
Folosind imaginile create de ei ca stimul, copiii
pot scrie o compoziţie simplă în limba ţintă.

Portofoliul Lingvistic European: producţie verbală,
ascultare, interacţiune verbală, mediere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că asocierea sunetelor cu imagini îi poate ajuta să înveţe vizual.

Exemple de activităţi: TAK TAK; Cat Song

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să asculte muzică din diferite ţări şi să-şi
descrie răspunsurile emoţionale apoi să ilustreze aceleaşi trăiri cu muzică din cultura lor.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să pictăm, să scriem şi să citim muzica (PWR2)
Să desenăm în timp ce ascultăm un cântec sau o bucată muzicală.

Să alegem culori / imagini potrivite anumitor sunete şi să facem o secvenţă corespunzătoare
sunetelor.

Jurnalul meu muzical: Să pictăm, să scriem şi să citim muzica (PWR3)

Copiii pot face o listă a simbolurilor muzicale pe
care le-au ales pentru a reprezenta diverse
sunete.
Ei pot crea astfel scurte fraze muzicale cu
aceste simboluri.
Ei îşi pot interpreta compoziţiile muzicale şi îşi
pot învăţa colegii să le cânte.

Copiii pot asocia secvenţele muzicale cu
secvenţe lingvistice din limba ţintă.
Copiii îşi extind vocabularul şi practică în
perechi cuvintele şi sunetele asociate notândule cu simbolurile alese.
Ei pot face schimb cu colegii, împărtăşindu-şi
reciproc experienţele muzicale şi lingvistice.

Portofoliul Lingvistic European: producţie verbală,
ascultare, interacţiune verbală, scriere, citire

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că asociind concepte noi cu unele deja cunoscute pot învăţa mai bine.

Exemple de activităţi: Jocuri de notare a sunetelor, compunerea de simboluri

grafică a muzicii din mai multe ţări şi să reflecteze asupra celei mai eficiente notaţii pentru experienţele lor
muzicale.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să descopere sisteme de reprezentare

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să alegem culori/imagini potrivite anumitor sunete şi să facem o secvenţă corespunzătoare sunetelor.

Jurnalul meu muzical: Să pictăm, să scriem şi să citim muzica (PWR3)

Să alegem un cuvânt, un titlu, o propoziţie corespunzătoare muzicii.

Jurnalul meu muzical: Să pictăm, să scriem şi să citim muzica (PWR4).

Copiii pot potrivi anumite cuvinte sau mici
povestioare cu o suită de sunete.
Ei pot chiar să creeze o bucată muzicală pentru
a corespunde unei poveşti.
Cele mai reuşite asemenea creaţii muzicale pot
fi reţinute în baza de date sau portofoliul clasei
/grupei.

Copiii pot selecta şi potrivi cuvinte, expresii,
fragmente narative cu sunete sau bucăţi
muzicale.
Ei pot folosi o bază de date de sunete şi o
bancă de cuvinte pentru a improviza o scenetă
şi a o pune pe muzică.
Ei pot repeta această producţie muzicală în
limba ţintă fixându-şi cunoştinţele.

Portofoliul Lingvistic European: producţie verbală,
ascultare, interacţiune verbală

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii pot învăţa mai uşor dacă plasează cuvintele noi într-un context asociativ.

Exemple de activităţi: Povestirea cu ajutorul sunetelor; jocuri de notare a sunetelor

în alte limbi pentru a explora elemente muzicale (ex. instrumente sau ritmuri).

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să folosească cuvinte, titluri sau mici poezii

Manualul Profesorului: crearea muzicii, reprezentarea
muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să pictăm, să scriem şi să citim muzica(PWR4)
Să alegem un cuvânt, un titlu, o propoziţie corespunzătoare muzicii.

Să alegem o imagine care se potriveşte unei bucăţi muzicale.

Jurnalul meu muzical: Să pictăm, să scriem şi să citim muzica (PWR5)

Copiii pot descoperi relaţii între sunete
muzicale sau cântece şi imagini.
Ei pot selecta imagini şi apoi pot alege sau pot
crea muzică potrivită acelor imagini.
Ei pot crea o galerie de artă cu propriile lor
picturi şi le pot folosi în secvenţe pentru a crea
o succesiune de sunete asociate.

Copiii pot cânta sau spune cuvinte din limba
ţintă pe ritmul muzicii.
Ei pot afla despre biografia unor artişti din altă
ţară şi pot face o prezentare a acelui artist.
Ei pot crea o galerie de artă cu imaginile alese
de ei pentru a ilustra prezentarea biografiei.

Portofoliul Lingvistic European: conştientizarea limbii,
ascultare, scriere,

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că folosind imagini şi asocieri mentale pot memora mai repede.

Exemple de activităţi: Folosirea unei imagini, tablourile dintr-o expoziţie

sunete pentru a învăţa anumite convenţii muzicale.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să compare stările produse de imagini şi

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să pictăm, să scriem şi să citim muzica (PWR5)
Să alegem o imagine care se potriveşte unei bucăţi muzicale.

Să facem diferite sunete cu materialele din jur (ex. hârtie, pahare, beţişoare, mingii), cu
instrumente muzicale / de percuţie şi să descriem sunetele şi felul în care au fost produse.

Jurnalul meu muzical: Să cântăm la instrumente (PI1)

Jurnalul meu muzical: Să cântăm la instrumente (PI1)

Copiii descriu felul în care produc sunetele în
limba ţintă şi în limba maternă.
Ei pot numi fiecare sunet folosind cuvinte din
limba ţintă şi apoi pot forma secvenţe de
cuvinte.
Ei pot comenta în limba ţintă ce sunete le plac
sau nu şi pot formula opinii asupra motivelor.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, diferenţiere,
interacţiune verbală, scriere, vocabular

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii conştientizează faptul că producând şi inventând sunete pot învăţa mai rapid.

Exemple de activităţi: Symbol Compositions; Paper Kazoo; ‘Junk’ Percussion; Sound Walk project

alte culturi prin apelul la materiale uzuale şi felul în care le pot folosi creativ. Încurajarea lor să găsească tipuri
similare de sunete muzicale în propria lor cultură.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să descopere sunete muzicale realizate în

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

• Copiii pot explora sunete diferite pe care le pot
produce cu materiale uzuale sau cu instrumente.
• Ei pot combina sunetele să creeze secvenţe
simple.
• Ei pot descoperi modalităţi de a-şi înregistra şi
organiza secvenţele de sunete (ex.creând
desene, diagrame, reprezentări simbolice).

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să facem diferite sunete cu materialele din jur, cu instrumente muzicale... şi să descriem sunetele...

Să facem sunete ritmice cu diferite materiale, cu instrumente muzicale / de percuţie într-un grup
cu solişti.

Jurnalul meu muzical: Să cântăm la instrumente (PI2)

Jurnalul meu muzical: Să cântăm la instrumente (PI2)

Copiii pot găsi exemple de sunete ritmice în
clasă (ex. ticăitul ceasului, bătăile inimii).
Ei produc sunete ritmice folosind fie materiale
uzuale, fie instrumente.
Soliştii pot improviza scurte secvenţe cu
instrumentele în timp ce restul clasei bate acel
ritm cu mâna în bancă.

Pentru fiecare ritm produs, copiii pot număra în
limba ţintă (ex. 1-2 ori 1-2-3), fiind atenţi să
păstreze ritmul constant.
Un copil poate citi un fragment în limba ţintă (ex.
versuri, proză ritmată) în timp ce restul clasei
acompaniază acel ritm cu instrumente.
Ei pot experimenta cu expresii care se potrivesc
unui ritm (ex. 1-2-3: ‘Hello and how are you?’ ‘I
am well, thank you!’).

Portofoliul Lingvistic European: producţie verbală,
ascultare, interacţiune verbală, scriere, citire

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că repetiţia ajută la învăţare.

Exemple de activităţi: Fish and Chips: Rhythm layers; Pass the Stone; Using a Picture

care sunete ritmice sunt folosite cotidian (ex. vâslele unei bărci) şi să observe ce materiale sau instrumente se
folosesc pentru a le produce. Cereţi-le să găsească exemple similare în cultura lor.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să descopere exemple din alte culturi în

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să facem sunete ritmice cu diferite materiale cu instrumente muzicale /de percuţie într-un grup cu solişti

Să cântăm cu diferite materiale, cu instrumente muzicale / de percuţie în grup sau cu solişti.

Jurnalul meu muzical: Să cântăm la instrumente (PI3)

Jurnalul meu muzical: Să cântăm la instrumente (PI3)

Copiii experimentează pentru a descoperi
combinaţii de materiale, instrumente muzicale
sau de percuţie care se potrivesc, sau folosesc
o partitură.
Ei pot performa scurte piese muzicale care
includ cor şi solişti.
Ei pot găsi diferite moduri de a se înregistra
(ex. simboluri, diagrame, înregistrări audio/
video).

Copiii pot da bucăţii lor muzicale titluri în limba
ţintă pe care apoi le pot traduce în limba
maternă.
Pot discuta în limba maternă despre felul în
care se simt cântând într-un grup sau fiind
solişti, despre ce le-a reuşit mai bine sau mai
puţin bine şi ce ar putea îmbunătăţi.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, percepţie şi
diferenţiere, mediere

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că practicarea sunetelor în grup ajută la învăţare şi la colaborare.

Exemple de activităţi: Symbol Compositions, Paper Kazoo; Argumentative!; Seasoning; Picca picca

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să descopere un instrument dintr-o altă
cultură, să-l prezinte în clasă şi să explice de ce l-au ales. Pot face acelaşi lucru şi cu un instrument din propria
lor cultură şi apoi să observe asemănările şi deosebirile.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să cântăm cu diferite materiale, cu instrumente muzicale/ de percuţie în grup sau cu solişti.

Să cântăm cu diferite materiale, cu instrumente muzicale / de percuţie în grup sau cu solişti.

Jurnalul meu muzical: Să cântăm la instrumente (PI4)

Copiii pot asculta o expresie şi pot găsi
modalităţi de a o reprezenta ca ritm sau contur
melodic folosindu-se de instrumente.
Ei pot conversa prin secvenţe muzicale care să
imite intonaţia în vorbire.
Ei pot experimenta pentru a găsi propria lor
structură de secvenţe pentru a cânta solo sau
în grup.

Copiii pot găsi expresii sau secvenţe verbale
care să corespundă ritmului creat atât în limba
ţintă cât şi în cea maternă.
Copiii pot folosi cuvinte din limba ţintă pentru a
crea şi a performa o compoziţie muzicală care
combină diferite structuri de cuvinte.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, percepţie şi
diferenţiere, mediere

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii înţeleg că pot învăţa mai bine descoperind structuri sonore.

Exemple de activităţi: Symbol Compositions; Picca Picca; Irish are coming; Paper Kazoo; Body Percussion

cultură cu o structură melodică ritmică. Apoi să descopere una similară în propria lor cultură.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să descopere o bucată muzicală dintr-o altă

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, discutarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să cântăm la instrumente (PI4)
Să cântăm cu diferite materiale, cu instrumente muzicale/ de percuţie în grup sau cu solişti.

(PI5)

Să formăm grupuri sau solişti care cântă cu instrumentele lor muzicale / de percuţie diferite
fragmente.

Jurnalul meu muzical: Să cântăm la instrumente

Jurnalul meu muzical: Să cântăm la instrumente (PI5)

Copiii selectează şi cântă fragmentul lor de
partitură.
Ei pot repeta individual şi în grupuri pentru a
învăţa temeinic fiecare fragment.
Ei se pot înregistra, asculta şi pot analiza
performanţa lor pentru a vedea ce pot
îmbunătăţi.

Copiii pot alege câteva adjective sau pot scrie
o propoziţie în limba ţintă pentru a descrie cum
s-au simţit perfomând piesa muzicală.
Ei pot reflecta în limba maternă asupra
beneficiilor şi provocărilor lucrului în grup.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, percepţie şi
diferenţiere, mediere

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că pot memora divizând un cântec în fragmente.

Exemple de activităţi: Here comes the postman; Irish are coming; Paper Kazoo

altă regiune, să o prezinte clasei şi să explice de ce le-a plăcut. Încurajarea lor să facă acelaşi lucru cu o piesă
locală şi să observe similarităţile şi diferenţele culturale.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să descopere o piesă instrumentală dintr-o

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii, discutarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să formăm grupuri sau solişti care cântă cu instrumentele lor diferite fragmente.

Să explorăm toate sunetele limbilor pe care le cunoaştem.

Jurnalul meu muzical: Să ne jucăm cu ritmul folosindu-ne vocea (RV1)

Copiii îşi pot folosi vocea pentru a explora
sunetele diferitelor limbi cunoscute.
Ei se pot juca cu volumul şi durata vocalelor şi
a consoanelor (ex. vorbire vs. şoptire, sunete
prelungite).
Ei pot găsi diferite moduri de a reprezenta (ex.
scriind simboluri pe caiet ).

Copiii pot asculta şi imita sunete din limbi
diferite.
Ei pot relaţiona sunetele învăţate cu cele din
limba lor maternă.
Ei pot identifica şi grupa foneme-grafeme
corespondente în limba ţintă şi în cea natală,
identificând ‘falşii prieteni’.

Portofoliul Lingvistic European: producţie verbală,
ascultare, interacţiune verbală, scriere, citire

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că practicând sunetele în timp ce râd şi se distrează le învaţă mai repede.

Exemple de activităţi: vorbire ritmată, compunerea şi manipularea unei înregistrări audio

similare şi sunete diferite prin comparaţie cu alte limbi. Ei pot reflecta asupra felului cum au învăţat sunetele limbii
lor materne în copilărie şi cum le ajută asta să diferenţieze sunetele.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să descopere că fiecare limbă are sunete

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, discutarea şi reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să explorăm toate sunetele limbilor pe care le cunoaştem.

Jurnalul meu muzical: Să ne jucăm cu ritmul folosindu-ne vocea(RV1)

Să pronunţăm combinaţii fonetice dificile în diferite limbi.

Jurnalul meu muzical: Să ne jucăm cu ritmul folosindu-ne vocea (RV2)

Copiii pot explora muzicalitatea combinaţiilor
fonetice dificile în diferite limbi.
Ei pot observa ritmul combinaţiilor fonetice
dificile în diferite limbi.
Ei pot compune melodii pentru combinaţiile
fonetice dificile.

Copiii pot asculta cu atenţie şi pot imita
pronunţarea combinaţiilor fonetice dificile în
diferite limbi.
Ei pot asculta intonaţia combinaţiilor fonetice
dificile din limba ţintă şi pot repeta lent.
Ei pot crea propriile lor combinaţii fonetice
dificile, fiind atenţi la sunete şi la ritm.

formează combinaţiile fonetice dificile în diferite limbi şi să le compare cu cele din limba lor maternă,
observând de unde vine dificultatea de pronunţare.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să exploreze felul în care se

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, vorbire,
scriere, citire

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că repetiţia prin cântec ajută la o mai bună învăţare.

Exemple de activităţi: The tip top fish and chip shop; We're going on a bear hunt

•

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să pronunţăm combinaţii fonetice dificile în diferite limbi.

Jurnalul meu muzical: Să ne jucăm cu ritmul folosindu-ne vocea(RV2)

Să batem ritmul (improvizaţie liberă, reproducere, citire, învăţare de de rost, imitare... ).

Jurnalul meu muzical: Să ne jucăm cu ritmul folosindu-ne vocea (RV3)

Copiii pot asculta ritmul şi pot aplauda sau pot
bate ritmul unor anumite expresii.
Ei pot imita şi reproduce ritmul, urmând un
model.
Ei pot improviza liber pentru a-şi crea propriile
lor ritmuri.

Copiii pot identifica cuvintele cheie pe care leau învăţat prin ascultarea ritmului versurilor în
limba ţintă.
Ei pot repeta cuvintele noi foarte lent, având
grijă să le pronunţe corect.
Ei pot crea propriul lor ritm folosind planşe cu
cuvinte pe care le-au învăţat pe de rost şi pe
care le arată celorlalţi copii să le citească.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, vorbire,
citire, scriere, conştientizarea limbii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă să compare diferite feluri de a repeta cuvintele pentru a le putea învăţa.

Exemple de activităţi: Straight rap rhythm; Move to the body; TAK TAK: Rap

în diferite limbi pe care le cunosc şi să observe diferenţele de accent, comparându-le cu accentele din limba lor
maternă.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să exploreze gama şi diversitatea de ritmuri

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să batem ritmul (improvizaţie liberă, reproducere, citire, învăţare pe de rost, imitare...

Jurnalul meu muzical: Să ne jucăm cu ritmul folosindu-ne vocea(RV3)

Să vorbim ca o maşină sau un robot (monoton, sacadat, silabic…).

Jurnalul meu muzical: Să ne jucăm cu ritmul folosindu-ne vocea (RV4)

Copiii pot explora cuvinte şi ritmuri pronunţând
expresii în diferite modalităţi (ex. monoton,
sacadat, silabic).
Ei pot explora rolul ritmului în diferite limbi,
observând şi discutând efectul nerespectării
ritmului şi intonaţiei.
Ei pot dezbate ce e mai important, ritmul sau
muzicalitatea unei expresii.

Copiii pot urma instrucţiuni simple în noua
limbă date cu o voce robotică.
Ei pot imita şi repeta instrucţiunile unei
maşinării şi îşi pot crea propriul mod de a vorbi
ca un robot.
Copiii pot da instrucţiuni simple şi pot pune
întrebări legate de instrucţiunile care li se dau.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, vorbire,
conştientizarea limbii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că repetiţia uşurează învăţarea.

Exemple de activităţi: Recipe for Making Music; Fish and Chips: Rhythm layers; Lupo della Ore

maşinării în filme (ex. Wall-E, R2D2 în Star Wars) şi în realitate (ex. roboţi telefonici) şi să dezbată asemănările
şi deosbirile dintre vorbirea roboţilor reali şi a celor din filme.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să găsească exemple de voci de roboţi sau

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, discutarea şi reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să vorbim ca o maşină sau ca un robot (monoton, sacadat, silabic...)

Jurnalul meu muzical: Să ne jucăm cu ritmul folosindu-ne vocea(RV4)

Să citim o notaţie de ritm (notaţie muzicală, text scris, notaţie silabică…).

Jurnalul meu muzical: Să ne jucăm cu ritmul folosindu-ne vocea (RV5)

Copiii pot interpreta diferite notaţii cu acurateţe.
Ei pot combina diferite ritmuri în diferite
algoritme.
Ei pot crea propria lor notaţie de ritmuri şi îşi
pot interpreta bucata muzicală rezultată în
clasă, în faţa colegilor.

Copiii pot citi diferite notaţii ritmice folosind
pronunţarea corectă.
Ei pot discuta în limba lor maternă felul în care
un text scris sau o notaţie silabică pot avea o
structură asemănătoare cu un poem.
Ei pot scrie o introducere sau o explicaţie
simplă în limba ţintă a notaţiei ritmice pe care o
propun.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, vorbire,
citire, scriere, conştientizarea limbii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că scrierea şi citirea unui mesaj ajută la învăţare.

Exemple de activităţi: TAK TAK; Symbol Compositions

diferite notaţii muzicale şi ritmice sunt similare sau diferite faţă de alfabete şi sisteme de scriere folosite în diferite
limbi. Ei pot observa dacă în limba lor maternă ritmul este marcat prin accente.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să observe şi să discute felul în care

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, discutarea şi reprezentarea muzicii

•

•
•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să citim o notaţie de ritm (notaţie muzicală, text scris, notaţie silabică…).

Jurnalul meu muzical: Să ne jucăm cu ritmul folosindu-ne vocea(RV5)

Să cântăm şi să imităm diferite voci sau stiluri muzicale (după ascultarea unei înregistrări).

Jurnalul meu muzical: Să cântăm (S1)

Jurnalul meu muzical: Să cântăm (S1)

Copiii pot repeta sunete, melodii sau ritmuri şi
pot învăţa prin imitaţie.
Ei explorează vocile şi variază stilul, cântând
ca... un urs, un om bătrân, un copil, un robot.
Ei cântă karaoke, cu sau fără partitură
muzicală.

Copiii pot asculta şi reproduce cuvintele cheie
şi expresiile din versuri.
Ei reproduc expresiile şi cuvintele cheie pe
diferite viteze şi în stiluri diferite.
Ei pot citi şi urmări versurile cântecului în timp
ce ascultă şi pot cânta în diferite limbi (un urs/ a
bear/un ours/ein Bär/un ors/un oso/un
urs/karhu/un ós...).

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, vorbire,
scriere, mediere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că imitaţia ajută la memorizare şi la înţelegere.

Exemple de activităţi: Singing-Tips for Teachers; La plaza tiene una torre; Wizard of Oz; Savvo-seasons

cultură. Ei pot reflecta la ce îi învaţă această experienţă muzicală despre propria lor cultură, despre istoria ei şi
despre organizarea societăţii.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să cânte un cântec tradiţional dintr-o altă

Manualul Profesorului: reprezentarea muzicii,
ascultarea muzicii, crearea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să cântăm şi să imităm diferite voci sau stiluri muzicale (după ascultarea unei înregistrări)

Să cântăm în diferite tonuri şi timbre (înalt, jos, moale, tare…).

Jurnalul meu muzical: Să cântăm (S2)

Jurnalul meu muzical: Să cântăm (S2)

Portofoliul Lingvistic European: pronunţare, mediere,
interacţiune verbală, conştientizarea limbii

•

•

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că acordând atenţie sunetelor unui nou cuvânt pot memora.

Exemple de activităţi: Singing-Tips for Teachers; Ana Bella

care sunt stilurile preferate (ex. muzică populară şi tradiţională, rap, folk). Ei pot studia cum se cântă aceste
genuri în propria lor cultură.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să studieze cum se cântă în diferite ţări,

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii şi a
sunetelor, explorarea, improvizarea şi compunerea

•

•

Copiii pot articula şi pot experimenta diferite
sunete (ex. vocale, consoane, grupuri de
consoane).
Ei pot reproduce oral anumite fragmente cântate
(ex. cântece de numărare, ritmuri, etc.).
Copiii pot exprima opinii şi idei despre
performanţele lor în limba ţintă sau în cea
maternă.

•

•

Copiii pot explora diversitatea de sunete pe care
le pot cânta cu vocea lor.
Ei îşi pot îmbunătăţi abilităţile muzicale
(dinamica, expresivitatea, culoarea).
Ei se pot înregistra, apoi pot asculta cu atenţie
pentru a-şi evalua performanţele.

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să cântăm în diferite tonalităţi şi timbre (înalt, jos, moale, tare…).

(S3)

Să cântăm un cântec într-o altă limbă (cu grupuri sau solişti).

Jurnalul meu muzical: Să cântăm

Portofoliul Lingvistic European: producţie verbală,
mediere, interacţiune verbală, conştientizarea limbii

•

•

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că repetiţia prin cântare ajută la învăţare.

Exemple de activităţi: ‘Singing-Tips for Teachers’; Who stole my chickens; Mon merle; En miu cara redondita

temă în diferite limbi şi să le plaseze pe hartă în locaţia potrivită. Încurajarea copiilor să găsească legături între
cântecele studiate la şcoală şi unele din regiunea lor natală.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să găsească mai multe cântece pe aceeaşi

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, discutarea muzicii

•

•

Copiii pot reproduce şi memoriza cuvintele prin
vorbire ritmică (ascultare şi repetare).
Ei reproduc ideile principale ale cântecului în
limba lor maternă.
Ei memorează versurile şi apoi înlocuiesc
anumite cuvinte cu altele nou învăţate.

•

•

Copiii pot învăţa fiecare linie melodică şi fiecare
vers (ex. prin cântare alternativă).
Ei se pot juca cu cântecul pentru a accentua
diferite sunete sau cuvinte, păstrând ritmul.
Ei pot discuta raportul dintre solist şi restul
grupului.

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să cântăm (S3)
Să cântăm un cântec într-o altă limbă (cu grupuri sau solişti).

Să cântăm un cântec în canon.

Jurnalul meu muzical: Să cântăm (S4)

Portofoliul Lingvistic European: pronunţare şi intonaţie,
interacţiune verbală, mediere, conştientizarea limbii

•

•

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că fiind atenţi la sarcini pot învăţa.

Exemple de activităţi: Singing-Tips for Teachers; Row Your Boat; Keep moving

în mai multe limbi (ex. Frère Jacques/Bruder Jakob/Brother John). Încurajarea copiilor să identifice şi să înveţe
canoane din propria lor cultură.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să identifice diferite versiuni ale unui canon

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, discutarea muzicii

•

•

Copiii articulează clar atunci când cântă,
acordând atenţie specială începutului şi
sfârşitului cuvintelor.
Ei pot decide dacă buna cunoaştere a înţelesului
cuvintelor îi ajută să cânte mai bine.
Ei işi exprimă opiniile despre experienţa de
învăţare a unui canon.

•

•

Copiii pot decide câte grupuri să formeze şi când
să intre fiecare grup în spectacol.
Ei pot lua decizii referitoare la balansarea
activităţii pentru o participare echilibrată a
grupurilor.
Ei pot învăţa să se integreze corect într-un grup
şi să respecte linia melodică.

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să cântăm un cântec în canon.

Jurnalul meu muzical: Să cântăm (S4)

Să cântăm un cântec pe mai multe voci în armonie.

Jurnalul meu muzical: Să cântăm (S5)

Portofoliul Lingvistic European: producţie verbală,
ascultare, interacţiune verbală, mediere

•

•

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că stabilindu-şi scopuri (ex. să înveţe expresii) pot învăţa mai bine.

Exemple de activităţi: Singing-Tips for Teachers; The Orchestra Song / Instrumentenquodlibet

în diferite limbi sau dialecte (ex. Corsica, Grecia, Spania). Încurajarea copiilor să identifice şi exemple din
regiunea lor.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să găsească şi să înveţe forme polifonice

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, crearea
muzicii, discutarea şi reprezentarea muzicii

•

•

Copiii se pot concentra asupra versurilor şi pot
învăţa expresii, cântându-le sau spunându-le.
Ei pot fi creativi în simplificarea cântecului
păstrând ritmul şi diferitele voci.
Ei pot găsi acelaşi cântec în diferite limbi şi pot
compare versurile cântându-le.

•

•

Copiii pot învăţa cântecul pe bucăţi şi pot să
compare cum sună fragmentele separate.
Ei pot asculta o înregistrare în timp ce urmăresc
partitura, pentru a înţelege mai bine muzica.
Ei pot cânta prin accentuarea anumitor voci
folosind diferite metode (ex.murmurare / cântare
/ dramatizare).

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu muzical: Să cântăm (S5)
Să cântăm un cântec pe mai multe voci în armonie.

Să învăţam pe cineva un nou ritm folosind sunete pe care le putem face cu gura sau cu corpul
nostru.

Jurnalul meu muzical: Să învăţăm unii de la alţii şi să dirijăm (CTM1)

Grupul produce sunete întâmplătoare şi un
copil le dă semnalul de pornire şi oprire
Un copil poate dirija două grupe (A şi B) şi
poate crea texturi simple şi secvenţe (ex. A-B-A
+ B-B-A, etc.).
Copiii pot reflecta asupra importanţei clarităţii
atunci când îşi învaţă colegii să performeze un
ritm.

Copiii pot experimenta importanţa limbajului
corpului pentru comunicare.
Ei pot da şi înţelege instrucţiuni într-un context
clar, orientat spre un scop.
Ei îşi pot descrie performanţele şi experienţele
de colaborare (ex. folosirea secvenţelor de
vorbire etc.).

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, interacţiune
verbală, mediere, conştientizarea limbii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că asumându-şi riscuri şi făcând greşeli pot învăţa.

Exemple de activităţi: aplaudare ritmică; concursuri, canoane ritmice

familiar din cultura lor şi unul dintr-o altă cultură. Ei pot reflecta la ce face anumite ritmuri mai uşor sau mai dificil
de explicat şi cât depinde asta de aşteptări şi de cunoştinţele anterioare.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să compare procesul de a explica un ritm

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
ei, crearea muzicii, notarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să învăţam pe cineva un nou ritm folosind sunete pe care le putem face cu gura sau cu corpul nostru.

Jurnalul meu muzical: Să învăţăm unii de la alţii şi să dirijăm (CTM1)

Să învăţăm pe cineva un cântec nou sau o bucată muzicală.

Jurnalul meu muzical: Să învăţăm unii de la alţii şi să dirijăm (CTM2)

Copiii pot decide cum să explice un cântec (ex.
vers cu vers, mai întâi partitura, apoi versurile).
Ei pot decide dacă trebuie să ofere o versiune
scrisă (ex. versuri şi/sau partitură) sau să
explice prin întrebări şi răspunsuri.
Ei pot căpăta deprinderi de monitorizare şi
corectare, oferindu-le colegilor feedback în
ceea ce priveşte pronunţarea, ritmul sau
tempoul.

Copiii pot folosi diverse expresii pentru a
explica (ex. laude, instrucţiuni).
Ei se pot ajuta reciproc în intonarea şi
pronunţarea corectă a cuvintelor.
Ei îşi pot descrie gesturile pe care le folosesc în
timp ce explică diferite părţi ale cântecului.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, interacţiune
verbală, mediere, conştientizarea limbii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

(CTM2)

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că micile variaţii ale mesajului ajută la înţelegere.

Exemple de activităţi: Morning has come; Bonjour

explicarea unui cântec în limba ţintă şi în cea maternă. Ei pot reflecta asupra sunetelor din limba lor maternă şi
asupra gradului lor de dificultate pentru un vorbitor nenativ.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să observe similarităţile şi diferenţele dintre

Manualul Profesorului: reprezentarea muzicii,
ascultarea muzicii, discutarea ei, crearea muzicii,

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să învăţăm pe cineva un cântec nou sau o bucată muzicală.

Jurnalul meu muzical: Să învăţăm unii de la alţii şi să dirijăm

Să învăţăm pe cineva un nou joc muzical, un dans sau o mişcare corporală.

Jurnalul meu muzical: Să învăţăm unii de la alţii şi să dirijăm (CTM3)

Copiii pot învăţa şi pot repeta expresii pentru a
explica jocul (ex. comenzi, feedback, direcţii,
mişcări).
Ei pot numi mişcările pe care le fac când
explică noile jocuri, dansuri sau mişcări
corporale.
Ei pot da şi înţelege instrucţiuni de mişcare în
limba ţintă.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare, interacţiune
verbală, mediere, vocabular

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Identificarea scopului unei sarcini şi planificarea pot ajuta la învăţare.

Exemple de activităţi: mişcare corporală, percuţie

prezentarea jocurilor, mişcărilor sau dansurilor în limba ţintă şi în cea maternă. Ei pot urmări instrucţiuni de dans
în limba maternă pentru a reflecta cum să le adapteze pentru a explica noul joc.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajează copiii să exploreze diferenţele şi asemănările între

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
ei, crearea muzicii,

•

•

Copiii pot decide cum să împartă numărul de
mişcări/paşi înainte de a explica jocul.
Ei se întrabă cum să explice jocul. Mişcările
sau dansul (ex.adăugând noi paşi la o secvenţă
şi repetând apoi întreaga secvenţă).
Ei pot încerca să furnizeze un feedback
constructiv pentru a da grupului o dinamică
pozitivă.

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

•

(CTM3)

Să învăţam pe cineva un nou joc muzical, un dans sau o mişcare corporală.

Jurnalul meu muzical: Să învăţăm unii de la alţii şi să dirijăm

Să învăţăm pe cineva să performeze un nou ritm sau un cântec în canon.

Jurnalul meu muzical: Să învăţăm unii de la alţii şi să dirijăm (CTM4)

Copiii pot folosi notaţii (tradiţionale sau
inventate de ei) pentru a da colegilor indicii
vizuale.
Dirijorul poate introduce trăsături noi (ex.
instrumente de lemn, de metal, instrumente
mici)
The conductor can start and stop groups to
create improvised textures and sequences.

Copiii pot scrie un plan de lecţie folosind
expresii din limba ţintă (ex. instrucţiuni, formule
de salut, laude).
Ei pot folosi acest plan, notaţii de ritm şi/sau
versurile cântecului pentru a explicita canonul,
folosind instrucţiuni simple în limba ţintă.
Ei pot învăţa termeni tehnici pentru diverse
stiluri de spectacol într-o nouă limbă.

Portofoliul Lingvistic European: exprimare în scris,
interacţiune verbală, mediere, vocabular

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii devin conştienţi că stabilirea ţintelor (ex. cântatul în cor) ajută la învăţare.

Exemple de activităţi: Rhythmic Canon; TAK TAK; Rhythm Layers; Le coq est mort

performând canonul şi să exploreze similarităţile şi deosebirile în dirijare, prezentarea grupurilor şi răspunsul
auditoriului şi să le compare cu spectacole similare din propria lor cultură.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajează copiii să urmărească persoane din altă ţară

Manualul Profesorului: reprezentarea muzicii,
ascultarea muzicii, discutarea ei

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să învăţăm pe cineva să performeze un nou ritm sau un cântec în canon.

Jurnalul meu muzical: Să învăţăm unii de la alţii şi să dirijăm (CTM4)

Să lăsăm diferite persoane să conducă activitatea într-un cerc.

Jurnalul meu muzical: Să învăţăm unii de la alţii şi să dirijăm (CTM5)

Copiii pot decide cine va conduce primul grupul
şi cum se vor succeda la conducerea jocului.
Ei pot imita mişcările unei păpuşi sau unei alte
jucării şi pot experimenta tempoul şi ritmul.
Ei pot dezbate care gesturi sunt utile pentru a
semnaliza, începutul sau finalul jocului sau
schimbărille de tempo sau dinamică.

Copiii pot decide daca semnalele de schimbare
trebuie să fie expresii sau gesturi.
Ei pot folosi gesturi, limbaj corporal sau simple
instrucţiuni în limba ţintă pentru a-şi exprima
intenţiile.
Ei pot descrie ce au învăţat participând la
activitatea in cerc, fie ca lideri, fie ca simpli
membri (ex. folosind secvenţe scrise).

Portofoliul Lingvistic European: vocabular, mediere,
interacţiune verbală, producerea unui text scris

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Copiii învaţă că scriind ce au învăţat ajută la memorare.

Exemple de activităţi: Drum Circle

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să urmărească filme cu alte grupuri
culturale, conduse într-o activitate în cerc, pentru a explora asemănările şi deosebirile (ex. dirijarea, mişcările
corporale, prezentarea grupului). Ei pot discuta cum se relaţionează activitatea lor cu cea vizionată.

Manualul Profesorului: reprezentarea muzicii,
ascultarea muzicii, discutarea ei, crearea muzicii,

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să lăsăm diferite persoane să conducă activitatea într-un cerc.

Jurnalul meu muzical: Să învăţăm unii de la alţii şi să dirijăm (CTM5)

Să înregistrăm şi să cântăm sunete muzicale folosind un telefon mobil, un microfon, un
computer, sau un casetofon.

Jurnalul meu muzical: Să folosim tehnologia sau computerul (UICT1)

Copiii pot explora sunetele pe care le-au
înregistrat prin ascultare şi vizualizare pe un
computer.
Ei îşi dezvoltă aptitudinile de ascultare şi noi
modalităţi de descriere a sunetelor.
Ei pot descoperi modalităţi de a recrea sunetele
vocal sau instrumental.

Copiii pot identifica foneme similare şi diferite în
două sau trei limbi.
Ei practică pronunţarea cuvintelor şi a
secvenţelor de sunete în limba ţintă (ex. a bird /
un oiseau / o pasăre).
Ei pot spune sau pot asculta înregistrate doar
vocalele sau doar consoanele unui cuvânt,
cerându-le colegilor să ghicească cuvântul.

Portofoliul Lingvistic European: pronunţarea şi
articularea, conştientizarea limbii, vorbirea

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Conştientizarea oportunităţilor de ascultare care ajută în procesul învăţării.

Exemple de activităţi: Excursie de observare a sunetelor, ascultare şi înregistrare de sunete, compoziţie

care ele sunt similare sau diferite pe parcursul anului (ex. sirene, clopote de biserici vs. sărbători cu focuri de
artificii). Copiii pot discuta exemple de sunete asociate cu unele sărbători naţionale sau regionale din zona lor.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Copiii reflectează asupra unor sunete tipice şi asupra felului în

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
ei, crearea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu musical: Să folosim tehnologia sau computerul
Să înregistrăm şi să cântăm sunete muzicale folosind un telefon mobil, un microfon, un computer, sau
un casetofon

Să modificăm sunetele şi muzica cu ajutorul unui soft de computer.

Jurnalul meu musical: Să folosim tehnologia sau computerul(UICT2)

Copiii pot dezvolta abilităţi de înregistrare şi
manipulare a sunetului.
Ei pot dezvolta cunoştinţe de terminologie
muzicală în timp ce modifică sunetele.
Ei îşi pot dezvolta un repertoriu de sunete
acustice şi electronice (ex. sunete
înfricoşătoare, sunetele apei).

Copiii pot edita cuvintele rostite sau cântate din
limba ţintă sau limba maternă şi le pot adăuga
efecte (ex. mai repede, mai încet, inversat…).
Pot găsi termeni de comparaţie pentru efectele
folosite în limba ţintă (ex. mai repede, higher,
faster; schneller; alt, més ràpid).
Efectele sonore le pot inspira teme pentru mici
compoziţii în limba ţintă sau în cea maternă.

Portofoliul Lingvistic European: ascultarea şi
înţelegerea, percepţia şi diferenţierea, scrierea

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Conştientizarea felului în care prin organizarea muncii se poate învăţa.

Exemple de activităţi: compunerea şi manipularea înregistrărilor audio, povestioare în secvenţe

efecte sonore pe Internet, pe care să le poată împărtăşi cu colegi din altă şcoală sau regiune (ex. Google Docs).
Ei pot reflecta astfel asupra felului în care pot să descrie sunetele şi să promoveze înţelegerea.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Copiii sunt încurajaţi să îşi alcătuiască un folder cu sunete şi

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
ei, crearea muzicii, reprezentarea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Jurnalul meu musical: Să folosim tehnologia sau computerul (UICT2)
Să modificăm sunetele şi muzica cu ajutorul unui soft de computer.

Să compunem şi să aranjăm muzica folosind un soft de computer.

Jurnalul meu musical: Să folosim tehnologia sau computerul (UICT3)

Copiii învaţă să structureze şi să îmbine
sunetele pentru a crea secvenţe extinse.
Ei pot încorpora cuvinte înregistrate, vorbite
sau cântate pentru a evidenţia felul în care
muzica poate inspira o emoţie, un eveniment
sau o poveste.
Ei pot compune muzică adecvată unui poem
sau unei poveşti şi pot determina când piesa
este completă.

Copiii pot compune scurte secvenţe auditive
pentru a ilustra un cuvânt sau o expresie în
limba ţintă (ex. waterfall, cave, train journey;
cascadă, peşteră, sunetul trenului).
Ei pot compune piese ca răspuns la un text în
limba ţintă.
Ei pot încorpora cuvinte sau expresii din limba
ţintă în compunerile lor.

Portofoliul Lingvistic European: vocabular, ascultare şi
înţelegere, percepere şi diferenţiere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Împărţirea în unităţi mai mici sau cuvinte cheie ajută la învăţare şi memorare.

Exemple de activităţi: compunerea şi manipularea înregistrărilor audio, povestioare în secvenţe

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să facă schimb de compoziţii cu şcoli
partenere din alte ţări sau să compună piese muzicale care reflectă caracterul local. Ei pot asculta şi descrie
muzica lor nativă care sugerează anumite medii sau locuri.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
ei, crearea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să compunem şi să aranjăm muzica folosind un soft de computer

Jurnalul meu musical: Să folosim tehnologia sau computerul (UICT3)

Să urmărim imagini, filme sau animaţie şi să creăm un fond sonor pentru ele.

Jurnalul meu musical: Să folosim tehnologia sau computerul (UICT4)

Copiii pot explora sunete şi găsi secvenţele
care lipsesc dintr-o suită (pentru a sugera
personaje, stări sau mişcări).
Ei pot observa structurile sonore (ex.în film,
muzică, animaţie).
Ei pot concepe efecte sonore şi scurte
compoziţii muzicale folosind secvenţe
melodice, texturi, ritmuri şi armonii.

Copiii pot descrie ce se întâmplă în film etc.
Ei pot găsi cuvintele necesare povestirii filmului
unei alte persoane.
Ei pot rezuma filmul în limba ţintă, notându-şi
cuvinte şi expresii din dicţionar.

Portofoliul Lingvistic European: vocabular,
interacţiune verbală, mediere, scriere

•

•
•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Conştientizarea felului în care folosirea imaginilor ajută la memorare.

Exemple de activităţi: Manipularea înregistrărilor audio, povestioare în secvenţe, folosirea unor fotografii

culturi prin schimburi muzicale cu şcoli partenere din alte ţări. Ei pot descrie structuri muzicale şi felul în care se
relaţionează cu alte forme de media (ex. povestiri, filme) din propria lor cultură.

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Încurajarea copiilor să înţeleagă obiceiurile şi tradiţiile altor

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
ei, crearea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să urmărim imagini, filme sau animaţie şi să creăm un fond sonor pentru ele.

Jurnalul meu musical: Să folosim tehnologia sau computerul (UICT4)

Să titrăm un videoclip sau o serie de fotografii ale unei formaţii din altă ţară.

Jurnalul meu musical: Să folosim tehnologia sau computerul (UICT5)

Copiii pot reprezenta videoclipuri sau serii de
fotografii (ex. prezentări în PowerPoint,
fotoreportaje, iMovie).
Ei pot alege secvenţele de imagini şi pot
compune o înregistrare audio pentru o
reprezentare vizuală.
Ei pot combina muzica cu imagini pentru a
obţine o prezentare multimedia.

Copiii pot alege un videoclip pentru a discuta
cuvintele folosite la titrare.
Folosind dicţionarul, ei pot alge cuvintele
necesare subtitrării după ascultarea repetată a
melodiei.
Ei pot traduce versurile cântecului şi pot crea
subtitrarea cu ajutorul unui software.

Portofoliul Lingvistic European: ascultare şi
înţelegere, citire, scriere

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea limbilor

Strategii de învăţare: Conştientizarea faptului că feedbackul asupra performanţelor lor ajută la învăţare.

Exemple de activităţi: compunerea şi manipularea înregistrărilor audio, povestioare în secvenţe

Extensii pentru învăţarea (inter-)culturală: Copiii pot face schimb de videoclipuri subtitrate cu colegi din
alte ţări sau regiuni şi pot obţine feedback de la vorbitori nativi pentru proiectele lor multimedia. Ei pot înţelege
utilitatea subtitrării pentru a înţelege mesajul unui cântec în limba lor natală.

Manualul Profesorului: ascultarea muzicii, discutarea
ei, crearea muzicii

•

•

•

Oportunităţi pentru învăţarea muzicală

Să titrăm un videoclip sau o serie de fotografii ale unei formaţii din altă ţară.

Jurnalul meu musical: Să folosim tehnologia sau computerul (UICT5)

