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                Arta  a mijlocit dintotdeauna  cunoaşterea lumii prin limbajul său specific, al 
imaginilor concret senzoriale . 

Ea are ca obiectiv dezvoltarea sensibilităţii copilului pentru a-l face să aprecieze şi 
să caute impresii care îi îmbogăţesc mintea, îi călăuzesc  inima, îl fac sa simtă bucurii de 
ordin superior prin contemplarea unui peisaj sau prin vizionarea unui spectacol . 
          În cadrul ariei curriculare ARTE, educaţia plastica şi cea muzicală oferă 
nemărginite posibilităţi de exprimare a sentimentelor si trăirilor umane. 
         O asemenea abordare corespunde principiului corelării interdisciplinare a 
disciplinelor înrudite şi afirmarea neîngrădită a capacitaţii creatoare a copilului . 
         Aşa cum I. Newton a ordonat culorile intr-un cerc cromatic pe care l-a împărţit în 
şapte sectoare şi a făcut o paralela intre culorile spectrului si tonurile gamei muzicale: 
roşu –DO, oranj – RE, galben –MI, verde –FA, albastru –SOL, indigo - LA, violet –SI, 
tot aşa, prin amestecul a două culori vecine în cercul cromatic, în cantităţi inegale, se pot 
obţine nuanţe ale acestor culori. Acestea juxtapuse după strălucirea lor, formează game. 
         Armonia cromatica  şi Sonora reprezintă un efect al organizării într-un tot. A pune 
în acord doi termeni mai mult sau mai puţin diferiţi, care se află într-un raport de contrast, 
înseamnă a crea baza unei armonii.  Cele mai frumoase culori sau cele mai plăcute 
sunete, dacă sunt ordonate inspirat, produc un efect estetic excepţional. 
         Pentru educarea acuităţii vizuale şi a sensibilităţii auditive, am organizat mai multe 
exerciţii – joc, pe care le voi prezenta în cele ce urmează: 

 Găsiţi si desenaţi obiecte diferite ca înălţime, grosime, culoare şi asociaţiile cu 
sunete  (înalte sau joase ). În funcţie de intensitate sau contrastul de culoare, 
asociaţi sunete aspre, moi, stridente, de intensitate mai mare sau mai mica. Elevii 
au folosit tobiţe, piane, xilofoane –jucării, muzicuţe . 

 Pentru compoziţiile în care s-a folosit contrastul cald-rece, asociaţi contrastul 
culorii, închis – deschis. S-au ales cântece despre anotimpuri, cântece vesele sau 
triste . 

 Le-am cerut elevilor să aşeze pe suprafaţa hârtiei, de la stânga la dreapta, pete de 
mai multe culori, iar sub fiecare culoare să găsească tonurile si nuanţele acesteia. 
Ei au observat că galbenul poate fi ca lămâia, gălbenuşul, nisipul, Soarele şi au 
ales cântecul “Soare de vară“. Roşul poate fi trandafiriu, ruginiu, ca racul şi au 
ales cântecul “Glasul florilor“. Verdele poate fi ca iarba, bradul, broasca şi a 
inspirat alegerea cântecului “Ce petrecere frumoasa!“. Acest gen de activitate s-a 



realizat sub forma unui concurs pe care l-a câştigat grupa care a găsit cele  mai 
multe corespondente. 

 Un procedeu privind redarea ritmului plastic al liniei îl constituie audierea unei 
partituri. În funcţie de ritmul muzical, elevii pot aplica linii în cadrul unui fond 
compoziţional , cu diferite instrumente. Am observat satisfacţia şi reacţia pozitivă 
în audierea acelor partituri ritmate. În funcţie de partitura audiată, elevii trebuie să 
prezinte  ritmul liniilor. Liniile paralele sugerează  ordine, armonie, cele 
întretăiate – agitaţie, cele concave sau convexe – plinătate sau uscăciune. 

 Desenul constituie cel mai firesc mijloc de  exprimare a gândurilor, ideilor, 
sentimentelor, mai ales atunci când  îl asociem cu muzica, acest lucru oferind  
evidente emoţii artistice elevilor la nivelul lor de înţelegere. 

 Pentru fiecare tema plastica de lucru folosită, am adresat întrebarea  “Ce sunet, 
muzică sau cântec ai asociat?“  Elevii au găsit un cântec potrivit tehnicii şi 
ritmului de lucru. Dactilopictura – “Ploaia“, monotipia – “Fluture vino“, suflarea 
dirijată – “Greieraşul“,  stropirea cu ajutorul periuţei – “Ninge“, ştampilarea cu 
diferite obiecte – “Trec soldaţii “. 

 In ceea ce priveşte trandisciplinaritatea, în  tehnica aplicării culorilor cu carioca, a 
menţiona pata şi linia în benzi desenate,  prin care  elevul are posibilitatea să-şi 
exprime trăirile sufleteşti, în detalii adesea amuzante şi să-şi cultive talentul 
literar. 

 Lecţiile însoţite de imagini sau desene înlesnesc introducerea elementelor 
concrete în predare. 

   

                           
 

 
 
 
 
 
 



 

                               
 

 
 
 

 
 Abordând probleme teoretice de cromatologie, am putut aplica metoda  

Ciorchinele , folosita aici ca mijloc de structurare a ceea ce elevii au învăţat şi ca 
modalitate de a construi asociaţii noi .   



 


