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Antonio Vivaldi 
(1678, Veneția, Italia- 1741, Viena, Austria)

a fost un compozitor italian, de profesie preot 
catolic. Este considerat drept cel mai de seamă 

reprezentant al barocului muzical venețian.

Anotimpurile: 
un grup de patru concerte pentru vioară și 

orchestră cu coarde. 
Fiecare dintre cele patru concerte este 

dedicat câte unui anotimp.
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Obiective:

Educație muzicală:
• Ne familiarizăm cu muzica lui Vivaldi.
• Cum sună și cum arată diverse instrumente.
• Ce este o orchestră. Ce este un concert. 
• Cum se scrie muzica. Diferența dintre a scrie muzică și a 

scrie o poveste.

Literatură: 
• Cine a fost Antonio Vivaldi
• Învățăm să citim o poveste prin intermediul imaginilor
• Cuvinte noi: partitura, compozitor, concert, dirijor, etc.
• Diferite feluri în care putem spune o poveste, chiar dacă nu 

putem vorbi.

Istorie:
• Ce este timpul. Cât de departe în timp a trăit Vivaldi. Oare ne 

mai putem întâlni cu el?
• Cum se îmbrăcau oamenii în secolul 18.

Aptitudini practice:
• Teatru de umbre
• Pictăm/ scriem cu pana.
• Facem hârtie că pe vremea lui Vivaldi.
• Construim o dioramă.
• Mișcare și dans pe muzica lui Vivaldi.
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Înainte de a începe studiul unuia dintre cele patru 
concerte, în funcție de anotimpul în care vă aflați, 
recomandăm să aveți la îndemână cele două 
cărți cu sunete, un instrument pentru ritm, harta 
Europei și să printați materialele auxiliare de la 
sfârșitul lecției (p. 32). Cu acestea veți lucra pe 
parcursul celor șase săptămâni dedicate fiecărui 
concert, în parte.

Fiecărei săptămâni îi sunt asociate activități 
practice. Încurajați copiii să participe activ atât la 
pregătirea lecției cât și la strânsul materialelor, 
la final. Pentru a avea un sentiment de reușită, 
primele dăți ne vom asigura că el cunoaște 
denumirea obiectelor folosite, înainte de a-i cere 
să le mânuiască. Ca și în cazul copiilor foarte 
mici, numim obiectul ori de câte ori avem ocazia: 
foarfecă, perie, foaie de hârtie, etc., de multe ori 
la rând. 

Citește Ce trebuie să știi înainte de a începe 
audițiile muzicale cu un copil cu nevoi speciale.

Citește Timpul, pe înțelesul unui copil cu 
dizabilitate intelectuală.

Printează materialele auxiliare

de la sfârșitul lecției

(p. 32)

Instrument pentru ritm: Maracas, clopoței, 

tamburină sau o sticlă de plastic, în care 

băgăm câteva pietre mici/ boabe de porumb, 

etc- pentru a produce zgomot, pentru a putea 

bate ritmul muzicii.

Povești muzicale 
Anotimpurile, Vivaldi

Orchestra prietenilor mei

Harta Europei
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https://noriel.ro/harta-fizica-si-politica-a-europei-eurodidactica-3d
https://noriel.ro/harta-fizica-si-politica-a-europei-eurodidactica-3d
https://supereroiprintrenoi.ro/cemaiinvataolga/ce-trebuie-sa-stii-inainte-de-a-incepe-auditiile-muzicale-cu-un-copil-cu-nevoi-speciale/
https://supereroiprintrenoi.ro/cemaiinvataolga/ce-trebuie-sa-stii-inainte-de-a-incepe-auditiile-muzicale-cu-un-copil-cu-nevoi-speciale/
https://supereroiprintrenoi.ro/cemaiinvataolga/timpul-pe-intelesul-unui-copil-cu-dizabilitate-intelectuala/
https://supereroiprintrenoi.ro/cemaiinvataolga/timpul-pe-intelesul-unui-copil-cu-dizabilitate-intelectuala/
https://www.litera.ro/pove-ti-muzicale-anotimpurile-carte-cu-sunete
https://www.litera.ro/pove-ti-muzicale-anotimpurile-carte-cu-sunete
https://www.elefant.ro/orchestra-prietenilor-mei_9d80a631-981e-41f2-98a7-7e41210d36e1
https://noriel.ro/harta-fizica-si-politica-a-europei-eurodidactica-3d


ASCULTĂM ȘI POVESTIM
DESPRE VIVALDI

-
PORTRETUL

S Ă P T Ă M Â N A  1
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Ascultă: 
Vivaldi: Anotimpurile

Prima săptămâna este dedicată familiarizării copilului cu bucata 
muzicală, cu numele și portretul compozitorului. Sunt bune 
ocazii de a exersa răbdarea, atenția față de detalii, de a învăța 
cuvinte noi și de a le asocia imaginilor.

Fiecare compoziție este întâi doar ascultată, fără clip video.  
În ficare zi, aceeași bucată muzicală. Sau o dată la câteva zile, 
cum vă place. 

Înainte de  a porni piesa și la finalul ei numim ceea ce ascultăm: 
se numește Iarna și a compus-o Vivaldi. 
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https://www.youtube.com/watch?v=g1hEszuZ4lo


Învață: 
Studiu de imagine -  
Portretul lui Antonio Vivaldi

Studierea imaginilor este unul dintre cele mai simple lucruri pe 
care le putem face cu copiii, chiar și cu cei nonverbali. Este o 
activitate care, pe termen lung, poate aduce beneficii majore, 
precum creșterea atenției, diminuarea autostimulărilor, ușurință 
mai mare în a recunoaște emoțiile. În plus, este un moment 
plăcut, petrecut împreună.

Printați portretul în dublu exemplar, unul pentru a fi afișat 
permanent în zona de învățare, un altul pentru a fi la îndemână 
în timpul audițiilor muzicale. Copilul le poate privi în timp ce 
ascultă sau puteți povesti despre ele după ce se încheie audiția 
muzicală. La nevoie, se pot lamina.

Pentru studiul portretului lui Vivaldi, urmează pașii aceștia: 
https://supereroiprintrenoi.ro/cemaiinvataolga/ora-de-arta-
cum-studiem-o-imagine/ 

Pentru  început, adultul îi „citește” portretul. Începem cu 
subiectul imaginii, cu detaliile de ansamblu și foarte evidente, 
din centrul imaginii. Focusul se mută treptat înspre margini și 
detalii.  După câteva astfel de „lecturi” cerem copilului să indice 
obiectele din imagine (verbal sau nonverbal); discutam despre 
emoțiile exprimate, culori, etc.

Foloseste portretul 

de la pagina 32
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https://supereroiprintrenoi.ro/cemaiinvataolga/ora-de-arta-cum-studiem-o-imagine/
https://supereroiprintrenoi.ro/cemaiinvataolga/ora-de-arta-cum-studiem-o-imagine/


Joacă-te:  
Purtăm bucle.

Pentru că mulți dintre copiii cu dizabilități asociază și 
tulburare de procesare senzorială, pornind de la amuzantul 

portret al lui Vivaldi, ne putem juca în părul copilului, 
făcându-i bucle. 

Fie că îi punem două bigudiuri preț de câteva secunde, fie că 
îi așezăm pe cap o bucată de blăniță sau lână care să imite 
peruca, scopul este de a desensibiliza copilul și de a-l ajuta 
să suporte mai ușor activitățile cotidiene (spălatul pe păr, 

pieptănatul, agrafele, căciula, etc). 

Joaca nu trebuie să dureze mai mult de câteva secunde/ 
minute, crescând progresiv durata, săptămânal.
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ASCULTĂM ȘI FACEM 
DIFERENȚA ÎNTRE  

O PARTITURĂ  
ȘI TEXTUL SCRIS

S Ă P T Ă M Â N A  2
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Ascultă: 
Vivaldi: Anotimpurile

Cea de-a doua săptămână continuăm a ne familiariza cu cu 
bucata muzicală, aleasă în funcție de anotimp. 
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https://www.youtube.com/watch?v=g1hEszuZ4lo


Învață: 
Cum se spun poveștile

Obiectivul acestei săptămâni este de a învăța copiii diferite 
moduri în care se poate spune o poveste: cu ajutorul cuvintelor, 
cu ajutorul muzicii sau cu ajutorul imaginilor. Mai cu seamă în 
cazul copiilor ce nu pot vorbi, este important să le arătăm că 
există diferite variante prin care se pot exprima.
Aceasta este partitura originală a concertului Primăvara. Că și 
în cazul portretului, o vom printa în dublu exemplar, laminată, la 
nevoie. 
Pe același model al studiului unei imagini, explicăm copiilor 
ce este o partitură, cum se scrie muzica  și care este diferența 
dintre scrisul cuvintelor și scrisul muzicii.

Exemplu- arătăm copilului partitura, povestindu-i: aceasta 
este o partitură muzicală. Aici sunt scrise note muzicale. Notele 
muzicale sunt sunetele pe care le auzim când ascultăm muzică 
(putem fredona orice, la întâmplare, indicând notele de pe 
foaie.)

 Îi arătăm apoi o pagină dintr-o carte de povesti, explicându-i 
și indicând fiecare cuvânt citit: acestea sunt cuvinte. Vezi, arată 
diferit față de o notă muzicală. Cuvintele spun o poveste, cu ele 
vorbim și scriem. „După Vară vine Toamna, altfel nu se poate, 
nu. Când e vară, Toamna doarme, Curând vei dormi și tu.” 
Reluăm apoi: acestea sunt cuvinte iar acestea note muzicale 
(fredonam, indicând notele de pe partitura).

Printează partitura 

de la pagina 33
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Joacă-te: 
Teatru de umbre

Cu muzica lui Vivaldi pe fundal, ne jucăm de-a povestea, 
încurajând copilul să participe la construirea figurinelor și la 
mânuirea acestora.

Foloseste siluetele de 

la paginile 34-38
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ASCULTĂM ȘI CITIM. 
CINE A FOST VIVALDI?

S Ă P T Ă M Â N A  3
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Ascultă: 

Alege de aici concertul adecvat anotimpului în care te afli:

Toamna: https://youtu.be/Q8AN0jWNrJA
Iarna https://youtu.be/Pgs_zB6Et2Q
Primăvara https://youtu.be/l-dYNttdgl0
Vara: https://youtu.be/VG53Lg9jfvw

Continuăm studiul concertelor lui Vivaldi, introducând noi 
obiective de învățare: citirea și învățarea cuvintelor noi, 
geografie, emoții și relații interumane, muzica barocă.

Este săptămâna în care adăugăm video audițiilor muzicale, 
forma simplificată- clipuri cu imagini adecvate anotimpului, 
pentru a fixa cunoștințele din săptămânile anterioare. Imaginile 
ajută copilul să asocieze bucata muzicala cu titlul și anotimpul. 
Cu ajutorul imaginilor, informațiile primite prin intermediul 
muzicii capătă sens, se ordonează în interiorul copilului 
și constituie baza activităților de mișcare din săptămâna 
următoare.
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https://youtu.be/Q8AN0jWNrJA
https://youtu.be/Pgs_zB6Et2Q
https://youtu.be/l-dYNttdgl0
https://youtu.be/VG53Lg9jfvw


Învață: 
Citim împreună cărticica 
„Cine a fost Vivaldi.”

Aceasta este o carte conținând câteva cunoștințe de bază 
despre viața compozitorului italian Antonio Vivaldi, în limbaj 
simplificat, adaptat copiilor cu dizabilități intelectuale. Pentru 
a o folosi cât mai ușor în studiul de acasă, vă recomandăm să o 
printați. 
Fiecare pagina este gândită a fi un punct de plecare pentru a 
povesti copiilor despre alte noțiuni. Pornind de la paginile cărții, 
predăm copilului:

Geografie: Unde se afla Italia și Veneția pe hartă ( recomandăm 
să folosiți o harta 3D a Europei)
Ce este timpul în istorie, când a trăit Vivaldi (urmează pașii 
din lecția Timpul, pe înțelesul unui copil cu CES). Cum trăiau 
oamenii atunci (cum scriau, cum se îmbrăcau, de ce își făceau 
portrete, etc)
Noțiuni de teorie muzicală: ce înseamnă compozitor, partitură, 
concert, instrumente. Cum sună muzica barocă.
Citire: fiecare pagină conține cuvinte îngroșate. În funcție de 
nivelul cognitiv al copiilor, putem alcătui propoziții simple sau 
dezvoltate cu ele, le putem despărți în silabe, copia de mână sau 
pe computer, etc.
Studiul naturii: care sunt cele patru anotimpuri, ce luni acoperă 
ele, ce observăm în natură, alegem hainele potrivite din dulap, 
etc.
Povestim după imagine: pornind de la imaginea cvartetului de 
cameră (pag 11) descriem imaginea, apoi cerem copilului să o 
facă. Păstrăm pașii din Studiul unei imagini 
Autocunoaștere: discutăm despre porecle și cum ne fac 
acestea să ne simțim. Discutăm despre anumite boli fizice pe 
care le avem și cum ne împiedică ele în a face ceea ce vrem dar 
și cum putem transforma acest lucru în ceva mai bun pentru noi. 

Folosește cartea 

„Cine a fost Vivaldi”

PDF        video
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https://noriel.ro/harta-fizica-si-politica-a-europei-eurodidactica-3d
https://supereroiprintrenoi.ro/cemaiinvataolga/timpul-pe-intelesul-unui-copil-cu-dizabilitate-intelectuala/
https://youtu.be/4rGqazZSbgM
https://supereroiprintrenoi.ro/cemaiinvataolga/ora-de-arta-cum-studiem-o-imagine/
https://supereroiprintrenoi.ro/wp-content/uploads/2021/01/viata-lui-vivaldi.pdf
https://youtu.be/dYs3Ud1LTJM


Joacă-te: 
Scriem cu pana, ca Vivaldi. 

Adunăm pene de afară, îndemnând copilul să se aplece, să 
pună în coș sau buzunar, etc. - activități care să îi încurajeze 
independența și mobilitatea.

Acasă, desenam liber cu ele, pe foi de hârtie, în timp ce în fundal 
curge muzica.

Carduri note muzicale
Reproducem note muzicale - ca exerciții de copiere și 
motricitate, o prerechizită pentru scris (precum exercițiile cu 
bastonașe și linii, din abecedare). Trasăm linii paralele, precum 
un portativ, întotdeauna câte cinci, numărându-le cu voce tare 
și cu atenția de ne opri fix după a cincea linie.

Printează cardurile cu 

note muzicale de la 

paginile 39 - 40.
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ASCULTĂM ȘI ÎNVĂȚĂM 
CUVINTE NOI

S Ă P T Ă M Â N A  4
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Ascultă:
Cele patru concerte din seria 
Anotimpurile

Primăvara, minutul 0:04
Vara, minutul 10:22
Toamna: minutul 21:01
Iarna: minutul 32:05
 
După ce ne-am familiarizat suficient cu muzica lui Antonio 
Vivaldi, cunoscând detalii din viața sa și perioada în care a trăit, 
copiii pot trece de acum la următorii pași. 

În cadrul următoarelor audiții muzicale vom acorda atenție 
orchestrei și instrumentelor ce produc muzica pe care copilul 
deja o cunoaște. Aplicăm aceeași metodă ca și până acum: 
pentru primele dăți, lăsăm video-ul să curgă, fără a interveni. 
Poate că prima dată va fi atent 5 secunde, apoi 20 iar o 
săptămână mai târziu 10 minute.
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https://www.youtube.com/watch?v=zzE-kVadtNw&t=506s&ab_channel=AVROTROSKlassiek
https://www.youtube.com/watch?v=zzE-kVadtNw&t=506s&ab_channel=AVROTROSKlassiek


Învață: 
Caută instrumentul în muzica lui 
Vivaldi

După câteva astfel de vizionari ale concertului, în formula 
de orchestră și muzicieni, putem porni discuțiile despre 
instrumente.

Ne ajutăm de cardurile cu instrumente pe care le-am 
printat  dar și de video-urile de mai jos. Încurajăm copilul să 
recunoască instrumentele de pe carduri în timp ce urmărește 
video-ul din concert.   
          

   Vioara
   Viola
   Violoncel 
   Pian
   Clavecin

Printează cardurile cu 

intrumente muzicale 

de la paginile 41-42.

clavecin
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https://youtu.be/wh-pBxeHE3U
https://youtu.be/QXi1kyUclhg
https://youtu.be/5q7YJhVmE08
https://youtu.be/KA0Yh1OxJVI
https://youtu.be/vCaiJr-_rAo


Învață: Cuvinte noi

Compoziție muzicală

O bucată de muzică pe care a gândit-o 
și scris-o un om, numit compozitor. 
Compoziția muzicală poate fi vocală 

(se cântă cu vocea) sau instrumentală 
(se cântă cu instrumente). Compoziția 

muzicală este scrisă de către compozitor 
pe o foaie de hârtie.

Compoziția este o bucată muzicală.

Compozitor

Compozitorul este o persoană, femeie 
sau bărbat, care compune muzică. 

Adică este acel om care se gândește la 
muzică în mintea și sufletul său. El scrie 

compoziția muzicală pe o partitură. Apoi, 
el dă partiturile muzicale interpreților sau 

orchestrei pentru a fi cântate.

Compozitorul compune muzică.

Partitură

Foaia de hârtie pe care compozitorul scrie 
compoziția muzicală se numește partitură. 

Partitura este o foaie pe care sunt 
scrise notele muzicale. Notele muzicale 

reprezintă sunetele pe care le auzim 
atunci când ascultăm muzică. Notele  
muzicale sunt așezate pe un portativ. 

Portativul are cinci linii paralele orizontale.
Partitura ajută muzicienii să cânte 
compoziția muzicală în mod corect.
5 linii orizontale paralele, adică una 

deasupra celeilalte, care nu se unesc 
niciodată. Ca mai jos:

Pe partitură sunt scrise note muzicale.

Concert

Un concert este un eveniment la care se 
cântă muzică. Concertele pot fi într-o 

sală sau afară, în aer liber. Muzica 
este interpretată cu vocea sau doar cu 

instrumentele, de către muzicieni.
 La un concert de muzică participă mulți 
oameni iar uneori poate fi înghesuială. 

De obicei, la un concert, muzica se aude 
foarte tare. La concertele de muzică 

clasică oamenii trebuie să stea așezați pe 
scaune.

Concert poate însemna și o compoziție 
muzicală lungă, interpretată de o 

orchestră care are și un instrument 
principal, solist.

La concert se ascultă muzică.

Consolidare: 

Folosiți cât mai des în timpul zilei 

cuvintele și definițiile de mai jos.  
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Orchestră

O orchestră este un grup mare de oameni 
care cântă la diverse instrumente. Ei 

cântă în același timp, aceeași compoziție 
muzicală, în timpul unui concert. Oamenii 
dintr-o orchestră se numesc muzicieni. 
Ei interpretează muzica de pe partitură. 

Muzicienii dintr-o orchestră cântă la 
diferite instrumente.

Orchestra este mare. Ea cântă pe o 
scenă.

Dirijor

Dirijorul este persoana care conduce 
orchestra, corul sau orchestra de cameră 
în timpul unui concert. Dirijorul stă în fața 

orchestrei, pe scenă. El stă cu spatele 
la public, adică la noi, cei care ascultăm 
muzica. Dirijorul stă cu fața la orchestră, 

pentru ca muzicienii să îl poată vedea. 
Dirijorul le spune muzicienilor cum să 
cânte muzica de pe partituri. El are în 

mână un bețișor, numit baghetă.

Dirijorul dirijează orchestra cu bagheta. 

Orchestră de camera

O orchestră de cameră înseamnă o 
orchestră mai mică. Atât de mică încât ar 

putea încăpea într-o cameră. Orchestra de 
cameră poate avea cel puțin doi muzicieni 

și cel mult zece.

Doi, trei , patru, cinci, șase, șapte, opt 
nouă, zece

2   3   4   5   6   7   8   9   10

Orchestra de cameră este o orchestra 
mică.
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Joacă-te: 
Construiește o dioramă.

De ce să nu ai la îndemână propria orchestră de cameră? O 
dioramă este reprezentarea 3D, la scară mai mică, a unei scene. 

Cu ajutorul unei cutii de carton și a siluetelor de la pagina XX, 
construim miniatura unei orchestre. 

E de preferat a folosi o cutie de dimensiuni potrivite capacității 
motrice a copilului, pentru a o putea mânui cu ușurință. O astfel 
de dioramă poate fi folosită în timpul audițiilor muzicale; ea ajută 
copiii să vizualizeze și să învețe instrumentele mai ușor. Și să se 
distreze, desigur.

Printează desenele 

de la pagina 43

decupează pe 
contur lipește partea de jos 

pentru a construi o bază

construiește o 
mică orchestră 
într-o cutie de 

carton

distrează-te 
și colorează
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ASCULTĂM ȘI NE 
MIȘCĂM

S Ă P T Ă M Â N A  5
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Ascultă și privește:
Line rider - Animații simple, în  
alb-negru, pe muzica lui Vivaldi.

Acestea antrenează atenția și coordonarea dintre mișcare și 
ritmul muzicii.

Alege-l pe cel corespunzător concertului studiat: 
   Primăvara 
   Vara
   Toamna
   Iarna
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https://www.youtube.com/watch?v=Df89_lrTotA&ab_channel=LineChaos
https://www.youtube.com/watch?v=W10BTUkU78w&ab_channel=OmerRabin 
https://youtu.be/T3MLn4YJBlQ
https://www.youtube.com/watch?v=jeBmDddEckU&ab_channel=LineChaos


Joacă-te: Mișcare și dans

Am ales câteva clipuri de dans contemporan pe muzica lui 
Vivaldi. Mișcările dansatorilor profesioniști pot fi o sursă de 
inspirație în mișcările pe care alegeți să le faceți împreună 
cu persoana cu dizabilități, în fața oglinzii. Alegeți dintre ele 
doar cele pe care  le poate face cu ușurință și plăcere. Doar cu 
mâinile, stând în șezut, doar cu partea superioară a corpului, 
etc. Imitați ceea ce este fizic posibil. Scopul este de a îi ajuta 
să își conștientizeze și iubească corpul, să internalizeze ritmul 
muzicii, să se coordoneze și ordoneze interior.

   Cântă & Dansează
   Spellbound Company 
   Iarna- Dans contemporan 
   Jerome Bel  Disabled Theater

Desenează muzica- Vivaldi. 
O idee extraordinară de a transpune muzica în materiale vizuale, 
prin desen. Un exercițiu foarte bun pentru stimularea cognitivă 
a copiilor cu dizabilități. Dacă motricitatea fină nu permite 
copilului să facă singur exercițiul, el se poate face și mână peste 
mână, părinte- copil.  
https://edumuzicala.ro/memis/lecții/clasele-v-viii/clasele-v-vi-
desenează-muzica-antonio-vivaldi/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=e-3g8ZKgOGU&ab_channel=HNUsingplaymove
https://vimeo.com/76797273
https://vimeo.com/85686348 
https://youtu.be/1mlo0wjpH2c
https://edumuzicala.ro/memis/lectii/clasele-v-viii/clasele-v-vi-deseneaza-muzica-antonio-vivaldi/
https://edumuzicala.ro/memis/lectii/clasele-v-viii/clasele-v-vi-deseneaza-muzica-antonio-vivaldi/


Învață: Beneficiile aduse de dans și 
mișcare pe muzică

• Învață să își coordoneze mișcările corpului cu ale altei 
persoane.

• Își îmbunătățește gândirea și capacitatea de a rezolva o 
problemă.

• Învață să urmeze indicațiile primite de la o altă persoană.
• Învață despre spațiul personal propriu și al altei persoane.
• Învață să se exprime mai bine (chiar și nonverbal), să 

comunice mai ușor.
• Câștigă încredere în sine.
• Învață să își ajute partenerul de dans.
• Se distrează!

27



ASCULTĂM ȘI FACEM 
DIFERENȚE ÎNTRE 

INTERPRETĂRI

S Ă P T Ă M Â N A  6
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Ascultă:  
Reimaginându-l pe Vivaldi, de Max 
Richter.
https://youtu.be/Ebm69gW9UlI

Atunci când copilul s-a familiarizat suficient de bine cu un 
anumit concert, putem varia, îndemnându-l să fie atent la 
asemănări și deosebiri. Compozitorul Max Richter a reimaginat 
cele patru concerte ale lui Vivaldi.

   Primăvara, de la minutul  1:30
   Vara, de la minutul 16:09
   Toamna, de la minutul  31:23
   Iarna, de la minutul 39:11

Yulia Mahr/Courtesy of Deutsche Grammophon
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https://youtu.be/Ebm69gW9UlI


Învață: Cum se fabrică hârtia

Acum știi, Vivaldi a fost un compozitor. Cu ajutorul notelor 
muzicale, el scria muzica pe o foaie de hârtie, numită partitură.
Hârtia este făcută din lemnul copacilor. Caietele, cărțile și 
revistele sunt făcute din hârtie. Uneori, hârtia se fabrică și 
din alte hârtii vechi, reciclate. Adică din hârtii care nu ne mai 
trebuiesc. Ele sunt duse la o fabrică de hârtie. Acolo sunt 
transformate în hârtie nouă.

   Un video despre cum se fabrică hârtia în fabrică

Demult, pe vremea lui Vivaldi, hârtia era fabricată din bucăți de 
pânză. Adică din bucăți de haine vechi, pe care oamenii nu le 
mai purtau.
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https://youtu.be/zpmmBBZZU6Q


Joacă-te:   
Facem hârtie pentru partituri, după 
metodele vechii Veneții.

Și tu poți face hârtie acasă. Ai nevoie de ajutorul cuiva 
mai mare. Mama, tata, fratele, sora sau unul dintre bunici 
trebuie să te ajute.
Poți fabrica hârtie acasă din alte hârtii vechi sau din bucăți 
de pânză. Nu poți face hârtie din lemn acasă la tine.

Ai nevoie de:
• Bucăți de hârtie de ziar, caiet, pliante de la 

supermarket. 
!!! Nu folosi hârtie din reviste. Hârtia din reviste 
conține plastic și nu se amestecă bine cu apa.

• Un castron sau alt vas
• O sită fină, cu fundul drept.
• Prosoape sau bucăți de pânză curate
• Un burete de vase, curat.
• O masă pe care să lucrezi.
• Blender

Cere ajutorul unui adult și apucă-te de treabă. Înainte de 
toate, vezi acest video. https://youtu.be/sHbk9UAAXGE 
El îți va explica tot ce ai de făcut.

După ce hârtia este foarte bine uscată, poți desena sau 
scrie pe ea, cu o pană. Ca Vivaldi!

Din păcate, pentru mulți copii cu 
nevoi speciale, blenderul face un 
zgomot greu de suportat. Mulți 
dintre ei se tem și încep să plângă 
numai la vederea acestui aparat. 
Pentru a pregăti activitatea aceasta, 
a fabricării hârtiei, este nevoie să 
împrietenim copilul cu blenderul. 
Acest lucru poate lua câteva zile sau 
chiar câteva săptămâni bune.

Fabricarea hârtiei acasă se poate 
face și fără blender, dar durează 
ceva mai mult timp, până se înmoaie 
complet hârtia veche. Dacă alegeți 
metoda medievală a fabricării hârtiei, 
din bucăți de pânză, blenderul este 
absolut necesar.

Pentru început, lăsați blenderul la 
vedere, în bucătărie, scos din priză și 
făra a fi folosit, câteva zile la rândul. 
Dați-i copilului ocazia de a-l privi de 
departe, de a-l atinge, de a se juca 
cu el, dacă vrea.

Filmați-vă folosind blenderul, 
timp de câteva secunde. Urmăriți 
împreună video-ul, întâi cu sonorul 
oprit, apoi pornit, la un volum pe care 
îl ridicați progresiv. Acest pas poate 
dura mai multe zile.

Încurajati copilul să pornească 
blenderul. Avand control asupra 
stimulului, îl va suporta mai ușor.
Pentru alte sfaturi legate de terapia 
de integrare senzorială, pagina 
terapeutului Ramona Stanciu este o 
sursă prețioasă
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https://youtu.be/sHbk9UAAXGE
https://www.facebook.com/Terapie-de-integrare-senzoriala-Ramona-Stanciu-Bacau-284986948590775
https://www.facebook.com/Terapie-de-integrare-senzoriala-Ramona-Stanciu-Bacau-284986948590775


Posibil portret al lui Antonio Vivaldi, realizat de un pictor anonim, anul aproximativ 1723
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Partitură
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Siluete

34



Siluete
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Siluete
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Siluete
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Siluete
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Note muzicale
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Note muzicale
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instrumente cu coarde

contrabas violoncel
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orchestră

clavecin vioară

dirijor vioară     violoncel
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Personaje dioramă
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