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CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE MUZICA ÎN VIAȚA COPIILOR?

Potrivit cercetătorilor, primii ani ai copilăriei sunt critici pentru a învăța tonurile și ritmurile muzicale. Cu ajutorul 
muzicii, copiii să își pot construi un sistem de organizare mentală pentru a memora diferite cântece în mai multe 
tonalități ale muzicii. Acest lucru se întâmplă la fel ca în dezvoltarea limbajului. Copiii își dezvoltă abilitățile muzicale 
prin imitarea, memorarea ritmurilor și a tonurilor melodiei, cum ar fi, aplaudă la ritm, cântă în același ton precum este 
melodia. Fără această abilitate, copiii nu ar fi capabili să își dezvolte abilitățile muzicale.

Muzica ajută la îmbunătățirea puterii cerebrale - Conform unor cercetări, s-a descoperit că creierul unui muzician 
funcționează diferit de cel al unui non-muzician. S-a arătat, de asemenea, că studenții care erau expuși muzicii 
o perioadă lungă de timp excelau mai bine în mediul academic decât cei care nu erau expuși. Muzica ajută la 
stimularea părții creierului care este responsabilă de lectură, matematică și dezvoltare emoțională. Acest lucru ar 
trebui să fie suficient de motivator pentru ca dvs. sa vă implicați copiii în muzică și activități conexe.

Muzica ajută la dezvoltarea abilităților sociale - În timp ce cresc, mulți copii se vor confrunta cu provocări de 
adaptare socială. Cea mai bună modalitate de a-i ajuta să depășească acest lucru este încurajându-i să învețe cum 
să cânte la un instrument muzical sau să facă parte dintr-un grup de cântare. Acest lucru îi ajută să își dezvolte 
abilitățile sociale, cum ar fi relațiile cu oamenii, lucrul în echipă, exersarea leadership-ului și a disciplinei și să își 
aprecieze realizările proprii.
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Muzica ajută la învațarea disciplinei - A învăța să cânți la un instrument muzical sau cum să devii un cântăreț 
mai bun necesită disciplină și răbdare. Copiii vor avea de nevoie de multă practică. Când studiul unui instrument 
devine un obicei, atunci ei vor înțelege importanța disciplinei și a urmăririi lor. De asemenea, copiii știu că pentru 
a îmbunătăți o abilitate, trebuie să studieze și în același timp acest lucru îi ajută să devină mai disciplinați și le 
dezvoltă capacitatea de a-și urmări obiectivele.

Muzica ajută la construirea încrederea în sine - Dacă observați că are probleme cu încrederea în sine, atunci 
încurajați-l să învețe să cânte la un instrument muzical, acest lucru îl va ajuta foarte mult. Studiind și repetând o 
partitură, copilul va realiza că își poate dezvolta o abilitate pe cont propriu, acest lucru oferindu-i încredere în sine 
și încredere sporită asupra abilităților sale muzicale. 

Muzica inspiră creativitate - Cu siguranță sunteți de acord că muzicienii sunt unii dintre cei mai creativi oameni 
din ziua de azi. Fie că este vorba de scrierea versurilor pe o melodie sau doar despre exersarea unei noi modalități 
de a cânta la chitară, copiii vor apela la spiritele lor creatoare interioare. Acest lucru le oferă o pătrundere mai 
ușoară către zona de socializare și o ușurință în crearea prieteniilor.

Când copiilor le este dor de educatoarele lor...
Este o perioadă grea, însă știm sigur că în curand vom fi împreună și ne vom putea îmbrățișa fără limită. Ziua 
aceea este foarte aproape!
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ACTIVITĂŢI MONTESSORI

VIAŢA PRACTICĂ

Îngrijirea plantelor

Scopuri generale:
• Dezvoltarea conştientizării;
• Dezvoltarea independenţei;
• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:
 • Abilitatea de a îngriji o plantă

Vârsta:
• 3 ani 
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SENZORIAL

Tăblițele barice
Scop direct:

• Dezvoltarea și rafinarea simțului tactil
Vârsta:
• 3,5 ani
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LIMBAJ

Citirea fonetică
Scop direct:

• cunoașterea faptului că un gând poate fi transmis și prin limbajul scris
• transmiterea mesajului că un cuvant scris este un grup de sunete reprezentat prin simboluri care au un înțeles

Vârsta:
• 4,5 ani
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MATEMATICĂ
Fise și numere

Scop direct:
• așezarea în ordine a numerelor de la 1-10

• exersarea asocierii dintre simbol și mulțimea de elemente care reprezintă simbolul respectiv
• învățarea conceptului de par și impar

Vârsta:
• 4,5 ani 

Cu drag, echipa Bambini 1

Magda, Corina şi Aura


