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Clasa a III-a 
Disciplina: Muzică și mișcare
Număr de ore / săptămână: 1
MANUAL: Educație muzicală pentru clasa a III-a, Editura CORINT

PLANIFICARE ANUALᾸ
Anul școlar 2021 – 2022

Nr. 
crt

Unitatea 
tematică

Competențe specifice Conținuturi vizate/activate Săptămȃna
Nr. 
ore

Observații

SEMESTRUL I

1. Călătorie în 
lumea muzi-
cii vocale 

2.1. Cântarea individuală, în 
mici grupuri, în colectiv, cu aso-
cierea unor elemente de mişcare 
şi a acompaniamentului instru-
mental

3.1. Manifestarea unor reacţii, 
emoţii, sentimente sugerate de 
fragmente muzicale

Sunetele din natură

Timbrul muzical

Cântarea vocală

Cântarea vocală individuală, în grupuri mici,  
în colectiv și cu acompaniament

Proiect muzical – Corul clasei mele

Recapitulare

Evaluare

1

2

3

4

5

6

7

7

25 - 31 octombrie 2021: 
vacanță pentru învăță-
mânt primar

Pentru încadrare în 
structura anului școlar 
2021 - 2022 –

lecția „Proiect muzical” 
poate fi desfășurată în 
cadrul următoarei uni-
tăți de învățare



2. Călătorie în 
lumea folclo-
rului

1.1. Receptarea unor cântece din 
folclorul copiilor, colinde, a unor 
lucrări accesibile din patrimo-
niul cultural, cu sesizarea unor 
diferenţe

1.2. Sesizarea diferenţelor de 
înălţime şi durată între sunete, în 
audiţia unor fragmente muzicale

2.1. Cântarea individuală, în mici 
grupuri, în colectiv, cu asocierea 
unor elemente de mişcare şi a 
acompaniamentului instrumental

3.1. Manifestarea unor reacţii, 
emoţii, sentimente sugerate de 
fragmente muzicale

Folclorul copiilor

Jucării muzicale și instrumente ECO (1)

Jucării muzicale și instrumente ECO (2)

Colinde și tradiții pentru sărbătorile de iarnă (1) 
Colinde și tradiții pentru sărbătorile de iarnă (2)

Recapitulare

Evaluare

8

9

10

11

12

13

14

7

23 decembrie 2021

- 09 ianuarie 2022:

vacanța de iarnă

SEMESTRUL AL II-LEA

3 Călătorie în 
lumea mu-
zicii instru-
mentale

1.1. Receptarea unor cântece din 
folclorul copiilor, colinde, a unor 
lucrări accesibile din patrimo-
niul cultural, cu sesizarea unor 
diferenţe

2.1. Cântarea individuală, în 
mici grupuri, în colectiv, cu aso-
cierea unor elemente de mişcare 
şi a acompaniamentului instru-
mental

Familia instrumentelor cu coarde

Vioara - Regina instrumentelor muzicale 
Familia instrumentelor de percuție 
Pianul - Regele instrumentelor muzicale 
Familia instrumentelor de suflat

Flautul Fermecat

Recapitulare

Evaluare

1

2

3

4

5

5



4 Limbajul 
muzicii

1.2. Sesizarea diferenţelor de 
înălţime şi durată între sunete, în 
audiţia unor fragmente muzicale  

1.3. Corelarea înalţimilor de 
note cu notaţia muzicală

2.2. Utilizarea notaţiei înălţimi-
lor sunetelor în însuşirea unor 
cântece

Înălțimea sunetului. Sunete înalte și sunete joase

Ritmul - Sunete lungi și scurte

Portativul și Cheia Sol

Sunetul și notele Sol și Mi

Sunetul și nota La

Sunetul și nota Do 1

Sunetul și nota Re

Sunetul și nota Fa

Sunetul și nota Do 2

Sunetul și nota Si 
Recapitulare

Evaluare

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12

15 aprilie - 1 mai 2022: 
vacanța de primăvară

Programul

’’Școala Altfel’’:

perioada 08 - 14 aprilie 
2022

5 Muzică și 
mișcare

2.1. Cântarea individuală, în 
mici grupuri, în colectiv, cu aso-
cierea unor elemente de mişcare 
şi a acompaniamentului instru-
mental  

3.2. Exprimarea prin mişcări 
corporale a unor lucrări/frag-
mente muzicale

Legătura dintre melodie și text. Strofa și 
refrenul. Nuanțele

Dansul popular

Percuția corporală

Recapitulare

Evaluare 

18

19

20

3


