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realitatea, de a acţiona în mod adecvat în situaţia creată şi, totodată, 

sporeşte motivaţia acestuia faţă de cele învăţate.  
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR MUZICALE ÎN 

DEZVOLTAREA SIMȚULUI METRO-RITMIC ȘI 

CHINESTEZIC A PREȘCOLARILOR 

Vasile CHIRILOV, lector universitar 

 

Summary 

The musicality is emotional sensitivity formed by musical 

hearing, the sense of rhythm and the musical representations. In pre-

school this activities allow to formation of musical skills. 

 

Noţiunea de educaţie muzicală este interpretată ca proces 

individual continuu de autodesăvârşire spirituală a personalităţii prin 

multiplele forme de contact cu arta muzicii – modalitate de reflectare 

prin imagini sonore / auditive a universului, în care individul se 

manifestă ca element component. Educaţia, şi nu instruirea 

profesională, este dezideratul principal al ciclului artistico-estetic în 

învățământul preuniversitar [1, p. 7]. Dacă conţinuturile de învăţare 

includ ansamblul de cunoştinţe, deprinderi, aptitudini proiectate la 
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nivelul unor documente oficiale si vizează stimularea dezvoltării 

personalităţii preșcolarilor într-un anumit domeniu, atunci, în sens 

larg, conţinuturile învăţării reprezintă ansamblul valorilor unei 

discipline de studiu. 

Valori educaţionale sunt considerate şi formele de iniţiere a 

preșcolarilor în cadrul activității muzicale. Acestea sunt următoarele: 

audiţia muzicii; cântul coral; însuşirea cunoştinţelor muzicale şi 

despre muzică; mișcările muzical-ritmice; executarea la instrumente 

muzicale pentru copii; jocul muzical; creaţia muzicală; caracterizarea 

verbală. 

Activitatea muzical-ritmică va evolua de la sesizarea şi 

reproducerea formulelor metro-ritmice elementare până la alcătuirea 

şi executarea unor inspirate acompaniamente acustice la melodiile 

cântecelor sau pieselor în audiţie, de la simple mişcări ale corpului în 

caracterul muzicii la „închegarea" unei elementare scene coregrafice 

[3, p. 100]. 

Problema muzicalităţii şi a aptitudinilor muzicale este una din 

problemele centrale ale cercetărilor muzical-psihologice. De 

menţionat că ea este una din cele mai complexe probleme, diverse 

aspecte ale căreia provoacă discuţii până în prezent. 

Printre cercetările consacrate aptitudinilor muzicale se 

evidenţiază lucrarea lui B. Teplov „Psihologia aptitudinilor 

muzicale". Autorul propune o originală concepţie a muzicalităţii. El 

lansează noţiunea de dar (har, talent) muzical care, fiind o structură 

complexă, se află în funcţie de îmbinarea unor aptitudini generale şi 

specifice, mai exact – în funcţie de aspectul calitativ al acestei 

îmbinări. Printre însuşirile generale ale darului muzical, el numeşte 

forţa, bogăţia şi iniţiativa imaginaţiei, bogăţia imaginilor vizuale, 

precum şi atenţia, voinţa şi alte însuşiri generale ale omului [7, p. 

142]. 

Aptitudinile muzicale în îmbinarea lor specifică Teplov le-a 

definit prin termenul de „muzicalitate". Aceste aptitudini speciale 

autorul le divizează în: principale şi secundare. Indicele de bază al 
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muzicalităţii constituie, după cum afirmă cercetătorul Teplov, 

„sensibilitatea emoţională" la muzică. Centrul muzicalităţii omului îl 

constituie anume această însuşire, în calitate de aptitudini muzicale 

principale savantul numeşte: auzul muzical melodic, simţul ritmului 

şi reprezentările muzicale auditive. In grupa aptitudinilor secundare 

el a inclus: auzul timbral, auzul dinamic, auzul armonic şi auzul 

absolut. 

Cercetătorul B. Teplov argumentează legătura indisolubilă 

între aptitudinile nominalizate şi latura emoţional-auditivă a 

muzicalităţii. Trăirea muzicală profundă se află în raport de 

priceperea de a diferenţia perceptiv caracteristicile elementelor 

pânzei sonore: înălţimea, intensitatea, culoarea sunetului. In acelaşi 

timp, fineţea auzului se dezvoltă în raport de faptul cât de puternic şi 

profund este trăită muzica. 

Din punct de vedere psihologic şi pedagogic este importantă 

următoarea afirmaţie a lui B. Teplov: dezvoltate, în unele cazuri 

neuniform, aptitudinile muzicale se compensează reciproc. Prin 

urmare, este important, nu atât aspectul cantitativ al aptitudinilor, 

adică simpla lor prezenţă, cât îmbinarea lor calitativă. 

Ca rezultat al analizei aptitudinilor necesare pentru a face 

muzică se ajunge la concluzia că muzicalitatea „deplină" include în 

sine întregul diapazon de însuşiri muzicale ale omului – de simţul 

elementar al muzicii până la gândirea muzicală. Se evidenţiază însă 

trei aptitudini, fie suficiente pentru a face muzică la nivel elementar, 

fie de care nu se poate face muzică sub nici o formă. Acestea sunt: 

simţul ritmic; auzul melodic; sensibilitatea emoţională la muzică [7, 

p. 144]. 

În concluzie: elementele prime ale muzicii sunt melodia şi 

ritmul, din care e posibilă cea mai simplă alcătuire a muzicii. 

Celelalte elemente – armonia, timbrul, dinamica etc. fie ele şi 

importante, vin în mod suplimentar la fazele ulterioare, pentru a o 

îmbogăţi, dezvolta etc. Şi totuşi, pentru a face muzică ritmul şi 

melodia nu sunt de ajuns. Un al treilea element prim, fundamental şi 
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indispensabil al muzicii este sensibilitatea umană (pe lângă ritm şi 

melodie) [7, p. 145]. 

Simţul ritmic. Ritmul, după cum s-a menţionat, este unul din 

elementele centrale ale muzicii. Intr-un sens, s-ar putea afirma, că 

muzica începe de la ritm. Pentru că o anumită succesiune ritmică 

doar pe un singur sunet fără o înălţime exactă creează simţul a ceva 

muzical. Elementul melodic la fel este considerat ca primar, dar dacă 

un ritm fără melodie ar putea induce la noţiunea de muzică, atunci 

nişte sunete emise (auzite) separat fără nici o organizare ritmică n-ar 

constitui nici un fel de muzică. In acest sens, simţul ritmului muzical 

constituie una din aptitudinile muzicale de bază. Această calitate a 

muzicalităţii este numită „simţ", dar nu „auz", deoarece constituie în 

sine un anume simţ, se fondează pe o situaţie-intuire subconştientă a 

derulării organizării sonore [3, p. 154]. 

„Ritmul (în general, iar cel muzical în special) se prezintă sub 

două aspecte: a) tehnic-fizic, ca principiu organizator; b) psihic – ca 

declanşator al stărilor afective. Aceste aspecte îşi au originea în 

timpul fizic, astronomic şi – în timpul psihologic" – conchide Ion 

Gagim, în lucrarea sa „Dimensiunea psihologică a muzicii‖. 

Despre ritmul muzicii s-a scris mult, poate mai mult decât 

despre alte elemente ale ei. Însă până în prezent problema ritmului 

provoacă discuţii aprinse, rămânând, în multe privinţe, neclarificată 

până la urmă. 

Deşi simţul ritmic este una din calităţile fundamentale ale 

muzicantului, cultivarea lui în practica muzicală întâmpină serioase 

dificultăţi. Unii autori privesc chiar sceptic la perspectiva dezvoltării 

simţului ritmic. Aceste dificultăţi sunt condiţionate de următoarele 

considerente, în primul rând, această aptitudine este „simţ", iar 

simţul se cultivă greu. În al doilea rând, în însăşi structura sunetului 

muzical, ca fenomen complex, durata este o componentă mai puţin 

fixă, măsurabilă decât alte componente (ca, de exemplu, melodia), în 

acest sens B. Teplov scrie: „Dacă copilul va respecta întocmai textul 

muzical, numai prin acest lucru nu va obţine în mod automat linia 
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ritmică — el va obţine doar o reproducere formală a elementelor 

ritmice. Copilul n-a avut anterior reprezentări melodice, în rezultatul 

executării va auzi cel puţin melodia respectivă. Copilul nu are însă, 

anterior, simţul ritmului, în rezultatul interpretării nu va auzi (simţi) 

nici un fel de ritm" [7, p. 89]. 

În continuare, cercetătorul I. Gagim scrie că, în crearea de 

dispoziţii interioare, ritmul iese pe primul plan, atunci este vorba de 

dinamismul şi gradul de intensitate a emoţiei (adică atunci când este 

vorba de categoriile „activ – pasiv", „încordare – destinderea 

energiei afective". Chiar şi indicaţiile (termenii) de tempo ne vorbesc 

de acest lucru – largo, lento, adagio, moderato, allegro, vivo etc. nu 

sunt doar viteze, dar caractere. Aşadar, ritmul în muzică (iar de aici 

şi tempo, ca categorie derivată din noţiunea de ritm) nu este doar o 

entitate temporală, dar si emoţional-expresivă, poetică, artistic-

semantică [4, p. 155]. 

O altă însuşire a simţului ritmic-muzical o constituie faptul că 

în esenţa sa el este un fenomen de natură, pe de o parte, motrică, pe 

de alta – formativă, ducând, prin aceasta, la categoriile de 

„dinamism", „dezvoltare", „dramaturgie", atât a muzicii însăşi (a 

formei ei), cât şi a trăirii ei psihologice [4, p. 156]. Autorul citat 

menţionează că trăirea ritmului muzicii (trăire ritmică a muzicii) 

întotdeauna este însoţită de anumite reacţii motrice, fie vizibile, cum 

sunt: mişcarea involuntară a corpului, mâinilor, degetelor, 

picioarelor, capului în momentul sunării unei muzici; fie invizibile: 

motrică vocală, ritmul respiraţiei, al inimii, secreţia diverselor glande 

etc. 

Pedagogul elveţian Emilie Jacques Dalcroze, specialist cu 

autoritate mondială în probleme de ritm şi educaţie ritmică, 

consideră că în arta senzaţiilor – reacţiilor corporale ritmul muzical 

în general nu poate fi perceput. La manifestarea şi cultivarea simţului 

ritmic participă întregul corp. 

În muzică, factorul ritmic se prezintă la diferite nivele ale 

pânzei sonore: - la nivel de sunet (duratele de note şi de pauze); - la 
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nivel de îmbinări de sunete (submotive, motive, înlănţuiri de acorduri 

ş. a.); - la nivel de structuri mai ample (fraze, propoziţii, perioade, 

secţiuni); - la nivel de părţi, mişcări; - la nivel de intensitate a sunării 

(ritmul dinamic - forte, piano, crescendo etc.); - la nivel de mod (ritm 

modal); - la nivel de armonie (ritm armonic). 

Ritmul în muzică nu este doar un factor (principiu) abstract, 

formativ-ordonator, dar conferă „viaţă vie‖ mişcării sonore, este 

tonusul ei energetic [4; p. 213]. De aceea, duratele sunetului nu se 

măsoară în unităţi exacte de timp (secunde). „Măsurarea se lasă la 

discreţia simţului. Din acest motiv, aptitudinea muzicală respectivă 

nu se numeşte „auz ritmic‖, dar anume „simţ ritmic‖. Pentru că 

ritmul nu poate fi calculat, ci doar simţit. Ritmul muzicii este un ritm 

real, viu, fizic-afectiv şi nu „virtual‖, „ascuns‖ ca în alte arte‖ [4, p. 

214]. 

Ritmul se naşte din duratele sunetelor, ca apoi să dea naştere 

altor două categorii temporale cu care se află în raport direct – 

metrului şi tempoului. 

Activitatea este forma de bază a lucrului instructiv-educativ 

muzical în grădiniță. Alături de alte forme de ora muzicală, ea, după 

importanţă, grad de obligativitate, conţinut, structură, caracter etc. se 

situează în centrul acestei activităţi. Activitatea de muzică trebuie 

privită din două puncte de vedere: pedagogic şi artistic, în cercetarea 

noastră vom aborda activitatea de educaţie muzicală din punctul de 

vedere al celui de-al doilea aspect – ca ora didactică artistică-

muzicală, cu toate atributele şi accesoriile specifice. 

Ora de muzică face parte din ciclul estetic-artistic, alături de 

artă plastică, dans. Faptul menţionat schimbă radical viziunea asupra 

activității de muzică vis-a-vis de alte activități preșcolare (caracterul, 

structura, conţinutul ei, dinamica desfăşurării). 

În primul rând, activitate de educaţie muzicală este o ora de 

artă. Acest factor fundamental pune amprenta pe întreg lucrul 

efectuat: orice s-ar face la oră, trebuie să poarte pecetea artistului, 

adică în orice moment trebuie să fie prezente: emotivitatea, pasiunea, 
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trăirea artistică, creativitatea, inspiraţia, bucuria şi satisfacţia 

sufletească de la muzică. Toate activităţile muzicale îşi vor avea 

pornire în trăirea interioară, în munca sufletului; toate activităţile 

muzicale abordate vor fi pătrunse, în primul rând, cu emoţia, alături 

de care va păşi cugetul, gândul. Percepţia vie, emoţional-artistică va 

constitui baza şi esenţa oricărei forme de întâlnire a copilului cu 

muzica (cânt, audiţie, joc, mişcări muzical-ritmice etc.). Este 

obligatorie o degajare sufletească a preșcolarilor, o „trezire‖ şi 

mobilizare a simţurilor, a întregii sfere afective [4, p. 60]. 

O altă însuşire a activității contemporane de educaţie muzicală 

este integritatea ei, unitatea tuturor formelor de lucru cu preșcolarii. 

Toate activităţile muzicale din cadrul activității, unite sub un singur 

scop, împletindu-se şi completându-se reciproc, bat într-o singură 

direcţie – însuşirea subiectului activității, abordarea lui de pe diferite 

poziţii (auditive, interpretative, teoretico-analitice, creative etc.), sub 

diferite aspecte de înţelegere a fenomenului muzical abordat. Fiecare 

ora muzical-didactică nu va fi orientată doar spre sine, ci va 

contribui, alături de celelalte, la elucidarea temei generale a 

activității, în aşa fel, activităţile muzicale nu sunt izolate, ci se 

prezintă indivizibil, fără a destrăma logica şi dinamica pătrunderii 

metodice a subiectului muzical abordat. 

Datorită acestui fapt, activitatea de muzică nu va apărea ca o 

oră „tip‖, ci ca oră muzical-artistică, cu început şi sfârşit, cu creşteri 

şi descreşteri, cu dezvoltare, cu culminaţie şi deznodământ, adică cu 

un anumit scenariu „artistic", cu o anumită dramaturgie. Astfel, ora 

de educaţie muzicală va căpăta forma unui original „spectacol", 

personajele căruia vor fi: muzica, copiii şi pedagogul. Această 

caracteristică a activității ca oră artistica, ca „spectacol", o 

deosebeşte esenţial de alte ore preșcolare. Transformarea activității 

de educaţie muzicală în „spectacol" duce la aceea, că preșcolarii nu 

urmăresc „dintr-o parte", nu însuşesc „la distanţă" materia de studiu, 

ci sunt incluşi în ea ca parte componentă [4, p. 61]. 
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Evoluţia concepţiei învăţământului muzical general a 

condiţionat şi modificarea formelor de lucru muzical-didactic 

aplicate la ora. Dacă odinioară era cântul ca formă dominantă de 

lucru în cadrul activității, astăzi activitatea de educaţie muzicală 

include multiple şi variate activităţi muzicale. Sarcina de bază a 

tuturor acestor activităţi este aprofundarea în lumea muzicii, 

cucerirea pas cu pas a artei sonore (fiecare din ele realizând acest 

lucru în felul său) [4, p. 62]. 

Activitate muzical-ritmică în cadrul activității preșcolare de 

educaţie muzicală va evolua de la sesizarea şi reproducerea prin 

diverse modalităţi a formulelor ritmice elementare până la alcătuirea 

şi executarea unor inspirate acompaniamente acustice la melodiile 

cântecelor sau lucrărilor în audiţie, de la simple mişcări ale corpului 

în caracterul muzicii la compunerea unei elementare scene 

coregrafice [4, p. 100]. 

Aşa cum s-a menţionat deja, muzica este legată de mişcare 

prin însăşi geneza sa. Elementul limbajului muzical ce sugerează 

ideea de mişcare este ritmul. Ritmul mişcă în mod organizat, într-o 

anumită direcţie, cu o anumită periodicitate, sunetele melodiei. 

Melodia fără organizare ritmică n-ar alcătui nici cea mai elementară 

muzică. 

În timp ce omul comunică cu lucrarea muzicală, ritmul este 

aceea care pune în mişcare sufletul (mişcarea muzicală provoacă o 

mişcare interior-sufletească similară), îl duce după sine, conferindu-i 

o anumită stare, dispoziţie [3, p. 149]. In legătură cu aceasta, să ne 

amintim de rolul factorului chinestezic în orice act perceptiv, 

importanţa căruia sporeşte în cadrul percepţiei auditive. Ca urmare, 

omul exteriorizează aceste mişcări interne, fie voluntar sau 

involuntar, prin anumite mişcări fizice. Fiecare dintre noi a fost 

surprins de situaţia când involuntar bate cu piciorul în tactul muzicii 

interpretate sau audiate. Deci, muzica declanşează în om o reacţie 

motrică. Această reacţie poate fi ascunsă, frânată, adânc interiorizată, 

dar se produce neapărat, obligatoriu. Ba mai mult ca atât, când este 
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... chiar reacţia de mişcare a coardelor vocale atunci când se audiază 

o lucrare muzicală sau când se lecturează în gând o melodie pe note. 

Aşadar, muzica, prin ritmul ei, pune în mişcare omul atât în 

aspect afectiv interior, cât şi în aspect fizic exterior. Aceste două 

feluri de mişcare se află în strânsă legătură, se influenţează reciproc: 

mişcările exterioare redau starea interioară. Procesul menţionat se 

produce şi în sens invers: efectuând în mod intenţionat anumite 

mişcări fizice (cu conotaţie artistică), provoacă mişcări interioare 

adecvate, cum ar fi, de exemplu, legănatul copilului. 

Această calitate a muzicii nu poate fi nicicum ignorată în 

educaţia / instruirea muzicală [3, p. 150]. Prin aplicarea bine 

organizată, metodică a mişcărilor muzical-ritmice se va produce 

aprofundarea percepţiei ei, pătrunderea ei mai firească, mai uşoară în 

mesajul artistic, care, la fel, este mişcare, proces. Mişcările ritmice 

reprezintă o cale eficientă de dezvoltare muzicală a copilului – cale 

care are la bază reacţia chinestezică firească la muzică. Prin natura 

lor, mişcările propriu-zise reprezintă un limbaj expresiv de 

comunicare a gândului, a dispoziţiei interioare. Copilul fiziologic 

simte nevoia de mişcare. De aceea îmbinarea mişcării cu muzica şi 

invers apare ca ceva firesc, natural. 

Mişcările practicate în cadrul activităţii muzical-ritmice trebuie 

să poarte un caracter plastic, artistic, având la bază simţul viu al 

muzicii: fiecare mişcare va avea / reda o semnificaţie, o imagine 

artistică. Se va ocoli executarea de „exerciţii‖ seci, abstracte, rupte 

de vibraţia interioară, în cadrul orei de educaţie muzicală în instituția 

preșcolară această formă de ora muzical-didactică trebuie să poarte, 

atât prin formă, cât şi prin conţinut, un caracter restrâns vis-a-vis de 

altă disciplină artistică şcolară – „ritmica", disciplină care îşi propune 

obiective speciale şi posibilităţi mult mai ample de dezvoltare ritmică 

a copiilor. Şi acolo, de asemenea are loc îmbinarea muzicii cu 

mişcarea, însă dacă la ora de ritmică, muzica vine în serviciul ritmicii 

(mişcării), apoi la activitate de educaţie muzicală se întâmplă invers, 

mişcările vin să contribuie la dezvoltarea muzicalităţii. In cadrul 
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activității preșcolare de educaţie muzicală mişcările vor fi privite sub 

un alt unghi de vedere, aici ele vor avea o altă semnificaţie, căpătând 

o aplicare specifică. 

Prin diverse mişcări, preșcolarii îşi vor exprima atitudinea faţă 

de lucrarea muzicală, gradul de pătrundere şi înţelegere a mesajului 

ei artistic / sonor. Mişcările vor „însoţi‖ imaginea muzicală a lucrării 

şi vor fi modificate în funcţie de conţinutul şi dinamica acesteia – 

mişcarea-proces va însoţi imaginea-proces. În acest sens sunt utile 

observaţiile duse asupra dirijorului, mişcările căruia nu sunt altceva 

decât „caracterizarea" („repovestirea‖) prin gesturi, mimică, 

pantomimă a discursului muzical [3, p. 151]. 

Formele de mişcare ritmică utilizate la activitatea de educaţie 

muzicală pot fi din cele mai variate. Atât imaginaţia pedagogului, cât 

şi a preșcolarilor îşi pot spune aici pe deplin cuvântul. 

Activitatea dată urmează să fie îmbinată armonios cu alte 

forme de ora muzical-didactică: interpretare vocală / corală, audiţie, 

creaţie muzicală elementară, joc muzical ş. a. Într-un mod destul de 

firesc se îmbină mişcările artistice cu activitatea de joc. 

Mişcările muzical-ritmice utilizate la ora de educaţie muzicală 

pot fi clasificate în: a) mişcări produse de învăţător / profesor, unde 

preșcolarii au misiunea de a le da o interpretare practică personală, 

individuală, în conformitate cu înţelegerea şi simţirea muzicii date; 

b) mişcări spontane ale copiilor, improvizaţii, inventate prin 

exprimarea „instantanee‖ a atitudinii artistice faţă de muzica 

urmărită. 

La activitate de educaţie muzicală pot fi practicate următoarele 

forme de mişcări şi exerciţii muzical-ritmice: 

1. Forme de mişcări muzical-ritmice: mişcarea braţelor; 

mişcarea picioarelor; mişcarea capului; mişcarea corpului; bătăi 

din palme; pocnituri din degete; bătăi în masă (cu degetele, cu 

palma, cu creionul); bătăi cu piciorul; bătăi în diferite obiecte, 

corpuri, cutiuţe...; folosirea instrumentelor de percuţie pentru 

copii; mişcări combinate; arătarea cu mâna a sensului mişcării 
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melodiei ş. a. 

2. Exerciţii muzical-ritmice: tactarea metrică la 2, 3, 4 timpi (cu 

mâna, prin bătăi din palme, pas cu piciorul), tactarea fiind cea 

mai elementară formă de mişcare muzicală, omul uneori 

executând-o involuntar cu piciorul, corpul...; baterea ritmului 

unei melodii; gesturi „dirijorale" cu braţele după caracterul 

muzicii; mişcări cu corpul după muzică / legănare, săltare, 

mişcări bruşte etc.); acompaniamente metro-ritmice la cântece, 

piese pentru audiţie (executate prin bătăi din palme, în masă, în 

corpuri diferite, la instrumente muzicale pentru copii etc.); 

executarea (prin bătăi...) a ritmului textului poetic ce stă la baza 

cântecului; imitarea (prin mişcări corespunzătoare) a modului de 

interpretare la diferite instrumente muzicale: vioară, tobă, fluier, 

pian, chitară ş. a.); h) mers (pe loc) moderat la pătrimi, alergat – 

la optimi...; i) baterea din palme (sau în tobiță) a ritmului dat în 

diferite caractere: vesel, trist, în dispoziţie de primăvară, de 

toamnă...; j) mişcări plastice sau ritmice „de dans‖, după muzica 

unui rondo, de exemplu, unde după fiecare „episod‖ (cu 

mişcările lui caracteristice) se revine la mişcările-„refren‖. 

Mișcările muzical-ritmice la activitate de educaţie muzicală 

atrage după sine în cel mai firesc mod activitate de creaţie muzical-

artistică a preșcolarilor. De altfel, curriculumul modernizat de 

educaţie muzicală în grădinița primară specifică formarea la copii a 

competenţei de creaţie muzicală elementară în sinteză cu alte arte. 

Cercetătorul-psiholog rus L. Vîgotski, în legătură cu dezvoltarea 

creativităţii copilului, afirmă următoarele: „Reprezentările noastre 

ordinare despre creaţie nu corespund întru totul înţelegerii ştiinţifice 

a acestei noţiuni, în închipuirea obişnuită creaţia este un domeniu al 

celor aleşi, al geniilor, al talentelor, care au creat grandioase opere 

artistice, au făcut măreţe descoperiri... O astfel de viziune nu este 

corectă... Creaţia ca atare e prezentă nu numai acolo unde apar 

măreţe opere istorice, ci pretutindeni unde lucrează imaginaţia 

omului, unde el combină, transformă şi inventează ceva nou, oricât 
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de modest ar părea aceasta în faţa creaţiilor geniilor" [8, p. 6]. Prin 

urmare, viziunea ştiinţifică asupra noţiunii de creaţie permite 

interpretarea acestei activităţi a omului nu ca o excepţie, ci mai larg, 

ca o regulă, ca o legitate. 

Creaţia este o însuşire firească a fiinţei umane, inclusiv a 

copilului. Urmărind jocurile copiilor, observăm: autoorganizare, 

alegerea locului, a accesoriilor necesare, personajelor, regulilor, 

conducătorului, mai bine zis o întreagă partitură creată de copii. 

Spontaneitatea, caracterul improvizator, de îmbinare şi combinare, 

de invenţie, inspiraţia – acestea sunt caracteristicile unui joc de copil. 

Acestea fiind şi caracteristicile procesului de creaţie [4, p. 157]. 

Aşadar, capacităţile şi aptitudinile copiilor în domeniul creaţiei 

artistice, precum şi raţionamentul antrenării lor în actul de creaţie la 

activitatea de educaţie muzicală nu pot fi puse la îndoială. 

Cercetătorul I. Gagim propune câteva exemple de jocuri 

„artistice‖: alegerea (prin „concurs‖) a muzicii (dintre lucrările 

cunoscute) la o poveste, înscenare teatrală, dans, poezie etc.; 

teatralizarea (dramatizarea) cântecelor, diverselor piese 

instrumentale; pantomimă muzicală – redarea prin gesturi, mişcări 

plastice a „evenimentelor‖ din muzica dată (în special în muzica cu 

program). 

În structura activității de educaţie muzicală în grădiniță, jocul 

se va împleti organic cu alte activităţi instructive, contribuind la 

dezvoltarea muzicalităţii, a sensibilităţii şi receptivităţii emoţionale, 

la cultivarea „spiritului artistic‖ al copilului – concluzionează acelaşi 

autor. 

Activitate muzical-ritmică a preșcolarilor mici se manifestă în 

mod evident şi în procesul de interpretare la instrumente muzicale 

pentru copii. Spectrul de utilizare a diferitor instrumente muzicale la 

ora şcolară de educaţie muzicală este foarte larg, variat în forme şi 

conţinut: de la o simplă tobiţă, un simplu trianglu, până la închegarea 

unui ansamblu sau a unei orchestre „originale‖ [4, p. 164]. Această 

ora urmăreşte acelaşi scop ca şi alte forme instructiv-muzicale - 
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cunoaşterea muzicii, aprofundarea înţelegerii ei, însuşirea legităţilor 

muzicale, dezvoltarea aptitudinilor speciale domeniului (a auzului, a 

memoriei, gândirii muzicale, a simţului ritmic, a sensibilităţii 

artistice, a simţului formei ş. a.), îmbinată cu alte forme de iniţiere 

muzicală, activitatea dată îşi va aduce contribuţia la educaţia 

muzicală generală a copiilor. 

Utilizarea instrumentelor înviorează mersul activității, sporeşte 

tonusul ei emoţional, prin: a) sporirea dorinţei de a contacta cu 

muzica şi de a se include activ în cunoaşterea ei; b) contribuţia la 

dezvoltarea gustului muzical, a intereselor muzicale; c) cultivarea 

dragostei pentru muzică; d) contribuirea la înţelegerea limbajului 

muzicii; e) dezvoltarea aptitudinilor de creaţie a copiilor; f) lărgirea 

orizontului muzical al copiilor; g) formarea deprinderilor de 

interpretare (muziciere) în ansamblu etc. 

Combinate în diferite ansambluri, la instrumentele muzicale 

pentru copii se pot interpreta / executa acompaniamente ritmice la 

melodiile cântecelor învăţate şi la unele piese muzicale în audiţie, pot 

fi interpretate diverse motive – melodioare, melodii ale cântecelor 

învăţate, melodii de dansuri; e posibilă organizarea unui ansamblu 

împreună cu pedagogul. Posibilităţi mai mari în promovarea 

activităţii date sunt oferite în cadrul activităţii muzicale 

extracurriculare a copiilor. 
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REPERE METODOLOGICE DE PREDARE A 

COMPOZIȚIEI PLASTICE ÎN TREAPTA PREȘCOLARĂ” 

Eliza PUICĂ, lector universitar 

 

Summary 

Currently, in the context of preschool education in Fine Arts, 

is provided the study „Composition”, as a basis of Fine Arts 

teaching. The plastic language (fine arts language), art techniques, 

the nature structures are secondary elements that will teach the 

preschool children how to create a composition. 

    

În sistemul educației preșcolare un loc important se acordă 

activității plastice. Ea permite de a realiza acele cerințe importante 

ale contemporanității, care sunt unitatea instruirii și a educației cu 

abordarea complexă a problemei educației prin artă, prin educare 

artistică și sensibilizare estetică.  

  Pentru a-l înzestra pe viitorul educator cu cunoștințele și 

deprinderile necesare, trebuie, în primul rând, ca el să învețe, să 

vadă, să pătrundă și să înțeleagă lumea înconjurătoare și în al doilea 

rând, să-și dezvolte simțul estetic, gustul și gândirea plastică, care 

sunt foarte importante pentru realizarea lucrului de creație în 

realizarea compoziției cu copii. 

Problema educării gustului estetic și a gândirii plastice este 

rezolvată, povestindu-se copiilor despre expresivitatea obiectelor, 

despre forța artei plastice, a tipurilor și genurilor ei, despre 

mijloacele și procedeele compoziționale, legate de lucrul plastic-

creator al artistului plastic. La dezvoltarea capacităților de creație a 


