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JOCURILE MUZICALE

Manifestare a frumosului artistic, muzica este una din expresiile cele mai sensibile şi mai
elevate ale naturii umane. Ea reprezintă limbajul universal care-i face pe oameni mai buni, mai
sensibili, fiind cea mai profundă şi mai complexă dintre arte. Concretizează exprimarea ideilor şi
sentimentelor prin mijlocirea sunetelor muzicale.
Componentă de bază a educaţiei estetice, educaţia muzicală contribuie la formarea unei
personalităţi creative, sensibile, armonioase, capabilă să-şi exprime prin muzică sentimentele,
ideile, să comunice cu semenii, să vibreze afectiv la valorile artei muzicale şi să le aprecieze.
Procesul complex al educaţiei muzicale este o activitate continuă, sistematică şi unitară şi
care presupune anumite sarcini.
Una dintre sarcinile esenţiale ale educaţiei muzicale la vârsta preşcolară o constituie
formarea deprinderilor. Rolul acestora este acela de a asimila, înţelege şi interpreta muzica la un
nivel artistic superior.
Exprimarea emoţiilor şi sentimentelor prin mijloacele proprii artei muzicale, receptarea
afectivă a conţinutului de idei şi sentimente ale muzicii, stimularea încrederii în capacităţile
proprii şi valorificarea efortului şi a muncii personale conturează formarea capacităţilor afective
şi atitudinale.
Educaţia muzicală are ca scop principal modelarea sensibilităţii muzicale a copiilor,
cultivarea aptitudinilor muzicale şi a receptivităţii, prin valorile artei muzicale. Totodată, se
urmăreşte formarea gustului estetic şi punerea bazelor educării capacităţii de a emite judecăţi de
valoare. Jocul muzical nu are o formă proprie fixă, se organizează ca o activitate vie, având ca
obiectiv o anumită sarcină didactică.
În funcţie de sarcina muzicală urmărită, jocurile se clasifică în:
♫ jocuri muzicale melodice;

♫ jocuri muzicale ritmice;
♫ jocuri muzicale cu mişcări sugerate de textul cântecului;
♫ jocuri – dans;
♫ jocuri muzicale pentru însuşirea elementelor de expresie;
♫ jocuri muzicale pentru diferenţierea timbrelor;
♫ jocuri muzicale armonico – polifonice;
♫ jocuri muzicale pentru cultura vocală;
♫ jocuri muzicale de creaţie;
♫ jocuri – spectacol etc…

SUNETE ÎNALTE-JOASE
Copiii ascultă sunete înalte, joase interpretate de educatoare şi ridică un carton colorat, în
functie de ceea ce audiază.

NUANŢE tare-încet
TEMPO rar-repede

Aranjamente polifonice simple

ORCHESTRA MEA RITMICĂ
UTILIZAREA HÂRTIEI DE COPT
MUZICĂ POLCA FIERARULUI, J. STRAUSS
JOCUL MUZICAL VIZEAZĂ
Stimularea creativității

Învățarea prin experiență directă
Familiarizarea cu lucrări muzicale aparținând muzicii de factură cultă
Învățarea prin descoperire
Unitate sonoră în cadrul membrilor ”orchestrei”
Conștientizarea diferențelor dintre sunet și zgomot

JOC MUZICAL DANSUL PĂSĂRILOR
MUZICA GRAMOFON, EUGEN DOGA

