
Educație muzicală (12-16 octombrie) 

Clasa a Va A,B    F.R. 

Duratele de pătrime și optime 

Combinații ritmice  

Numărătoare,Stă la geam o păsărică 

https://www.youtube.com/watch?v=tz7izhAOxBI 

https://www.youtube.com/watch?v=1WMuI1sIW5E 

Momentele de tăcere fac parte din piesa muzicală și au rolul lor expresiv.Pauzele se măsoară cu aceeași  

unitate de măsură ca și duratele-timpul muzical. 

O pauză de pătrime durează cât două pauze de optime. 

Tăcerea care durează cât o optime se numește pauză de optime.O pauză de optime reprezintă jumătate 
dintr-o pauză de pătrime. 

Intonează cântecul acompaniind cu bătăi din palme pe pauzele de pătrime și cu bătăi ușoare pe bancă 
pe pauzele de optime. 

 

Clasa a VI  a A,B  F.R. 

S-a dus cucul de pe –aici 

https://www.youtube.com/watch?v=BFgmJvKQUtM 

 

Clasa a-VII-a A,B F.R. 

Calitățile sunetului muzical 

Tot ce auzim poartă denumirea de sunet.El este produsul natural al vibrațiilor sesizate de noi.Omul 
trăiește în mijlocul acestui univers. 

    Sunetul poate fi muzical sau nemuzical(zgomot). 

Yesterday(Ieri) https://www.youtube.com/watch?v=jo505ZyaCbA 
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Clasa a-VIII-a A,B F.R. 

Tu mă înalți (You raise me up) 

https://www.youtube.com/watch?v=rT0rhVhXnNA 

https://www.youtube.com/watch?v=wWeVqw7CsIE 

 

 CLASA A- V- A,B F.R. 

Durata de doime și pauza de doime 

Nor,nor drăgălaș , 

Melc,melc ,codobelc 

 https://www.youtube.com/watch?v=2_LO07Oefv4 

În  măsurile care au ca unitate de timp pătrimea,durata de doime durează doi timpi.Tăcerea  care 
durează cât o doime se numește pauză de doime. 

Acestei durate îi corespund două pătrimi sau patru optimi. 

Pauza de doime este plasată deasupra celei de-a treia linii a portativului. 

 

Clasa a-VI-a A,B F.R. 

Hațegana  

https://www.youtube.com/watch?v=mDSy9S2ox7M 

Coborâi din deal în vale A.Stoia 

https://www.youtube.com/watch?v=vsVB-lXQ4Ag 

 

Clasa a-VII-a A,B  F.R. 

Măsura de patru timpi 

Măsura de patru timpi este alcătuită din două măsuri de câte doi timpi .Măsura de patru pătrimi este 
formată din patru timpi,fiecare având valoare de pătrime. 

Măsura de patru timpi  are un ritm binar pentru că succesiunea accentelor are loc din doi în doi timpi. 

https://www.youtube.com/watch?v=14Iqaz-i1kM 
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Clasa a-VIII-a A,B F.R. 

Tonalitatea Do Major 

Tonalitatea presupune gravitatea sunetelor unei compoziției muzicale în jurul și spre un   centru sonor  
numit TONICĂ. 

Tonica poate fi oricare sunet muzical atâta timp cât are puetrea  de a atrage celelalte sunete,finalizând o 
melodie.Tonalitatea poartă numele tonicii. 

Tonalitatea se exprimă prin gamă. 

Se numește gama DO MAJOR ,pentru căeste construită pe tonica Do și are la bază o terță mare. 

Arpegiul gamei Do,Mi,Sol,Do 

Cântecul gamei ,Richard Rogers 

https://www.youtube.com/watch?v=MMqiTUCEQGk 

Vântul toamnei, Ion D.Vicol 

https://www.youtube.com/watch?v=Z86oTm__uPg 
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