Musical
Map
Intră în joc și
distrează-te
prin muzică
Recapitulare
inițială

Jocul are rolul de a te purta prin noțiunile de

6. Notează
arpegiul gamei
la minor.
7. Tactează
ritmul primit în
măsura de 3/4.

5. Intonați gama
Do major.

28. Distanța
dintre mi și fa
este...

27. Expresia nani,
nani e specifică
pentru cântecele
de...

4. Desenați o
claviatură de
pian ce se
întinde pe o
octavă.

3. Denumiți
cum sunt
așezate corzile
de la chitară.

8. Inversați
ritmul primit și
bateți în
bancă.

29. Denumește
sărbătoarea
când se merge
cu Sorcova.

42. Cum se
numește
semnul de
alterație?

41. În ce țară
s-a dezvoltat
opera?
26. Încadrează
într-o categorie
instrumentul:

2. Timp de o
tură păstrați
poziția corectă
de cântat.

25. Cum
se mai
numește
opera
comică/

40. Ce tip de
voce are
profesorul de
muzică?

9. Menționați
calitatea
sunetului
măsurată în Hz.

30. Desenează
o doime, 2
pătrimi și o
pauză de
pătrime. Ce
calitate oferă
sunetului?

43. Oferă un
exemplu de
numărătoare
cu colegii tăi.

FIN
47. Realizează
o improvizație
teatrală pe
Simfonia
Fantastică de
Berlioz.

10. Inspirat din
viața satului G.
Enescu a
compus...

31. Forma
liedului este...

11. Cine este
compozitorul
operei Nunta
lui Figaro?

12. Ce se
măsoară în
dB?

32. Desenează
toate cheile
muzicale pe care
le cunoașteți
13. Balada
despre o oaie.

44. Bate în
masă ritmul de
început
al Simfoniei a
V-a de
Beethoven.

45. Când se
plânge o
persoană și cum
se numește
obiceiul.

46. Calculează
câți timpi ai în
total pe fețele
cubului.

33. Genuri
muzicale
întâlnite și în
literatură.

34. Cu ajutorul
pianului
electronic
intonați sunetul
de acordaj.

35. Intonează o
piesă la alegere
în nuanța de
forte.

14. Între ce trepte
avem semitonuri
în tonalitățile
minore.

15. Realizează
un exercițiu de
percuție
corporală
utilizând ritmul
dat pe cub.

16. Ce este
singspiel-ul?

Educație Muzicală pe care le-ai parcurs de-a
lungul clasei a VII-a.

Reguli de joc:
Se formează echipe de câte 2-4 elevi.

1. Inspirați și
expirați
spunând de 5
ori litera S.

24. Dansează o
horă împreună cu
echipa ta.

39. Fredonează
pentru colegii tăi o
piesă din repetoriul
de muzică ușoară.

Se realizează un cub ritmic de fiecare echipă.

38. Denumește
categoria de
folclor în care
intră colinda.

37. Menționează
3M construită de
pe Do1.

36. A. Vivaldi a
compus
lucrarea ...

17. Denumește
instrumentul:

Pe fețele acestuia sunt puse ritmuri care să
conțină între 1 și 6 timpi. În funcție de ceea ce
se dă pe zar, trebuie să rezolvați exercițiul
ritmic și să înaintați pe hartă pentru a răspunde
la întrebare. Atenție fiecare echipă își schimbă
zarul după ce se termină tura.

Provocările te vor ajuta să îți testezi

START

23. Intonează
prima strofă
din imnul
României.

22. Scandează
o numărătoare
repede,
Allegro.

21. Construiește
de pe sunetul
Sol o gamă
majoră.

19. Orchestra
deschide o
operă cu ...
20. În ce epoca
a trăit
W.A.Mozart?

cunoștințele muzicale și capacitatea de a llucra
în echipă.
Pentru fiecare răspuns corect, echipa primește 10 puncte, iar pentru răspunsul greșit se

scade 5 puncte.

Pentru a începe jocul, toate echipele aruncă cuburile. Încep cele care dau cel mai mare punctaj.
Când o echipă ajunge pe FIN, aceasta trebuie să-și imagineze un obicei de nuntă pentru a câștiga.

18. Fredonează
Dansul ungar
nr.5 de J.
Brahms.

