
 

 

HOBBY-URI. PASIUNI 

Fișă de lucru pentru elevii cu CES- clasa a VI-a 

 

 Pof. Dr.  Mihaela-Gabriela PĂUN,  

Școala Gimnazială Nr. 1, Balș 

Se dă textul:  

 

Compozitorul, dirijorul, violonistul, pianistul și profesorul George Enescu rămâne în istorie 

drept unul dintre cei mai de seană oameni de cultură ai secolului al XX-lea. Visa să devină 

compozitor încă de la vârsta de 5 ani: „Lucru curios: nu ştiam nimic, nu ascultasem nimic sau 

prea puţin, nu am avut pe lângă mine vreo persoană să mă influenţeze şi, totuşi, de copil, am 

avut această idee fixă de a fi compozitor. De a fi numai compozitor”, îi declara mai târziu 

George Enescu lui Bernard Gavoty, critic muzical şi jurnalist de radio. 

 

1. Sa știm mai multe despre:  

La vârsta de trei ani a avut una dintre experiențele muzicale hotărâtoare, când a auzit 

întâmplător, pentru prima oară, un taraf cântând într-o stațiune balneară situată în apropierea 

satului natal.  Impresionat de ceea ce auzise, copilul a încercat a doua zi să imite instrumentele 

tarafului: vioara printr-un „fir de aţă de cusut pe o bucată de lemn” (Amintirile lui G. Enescu, de 

B. Gavoty), ţambalul cu ajutorul  unor beţe de lemn, iar naiul, suflând printre buze. Văzând 

preocuparea pentru arta sunetelor, părinţii îi dăruiesc viitorului muzician o mică vioară cu trei 

coarde. Supărat că nu este luat în serios şi că nu a primit o vioară adevărată, copilul aruncă 

jucăria în foc. Abia după ce primeşte vioara mult visată, începe să cânte după ureche, pe o 

singură coardă, cu un singur deget, melodii auzite în sat. (www.georgeenescu.ro) 

2. De ce crezi tu că micul Enescu nu a apreciat vioara primită în dar?  



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

3. Ce părere ai despre gestul lui de a arunca vioara în foc?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

1. Completând rebusul de mai jos, ai prilejul să-l descoperi pe micul Enescu:  

Sunt plăcute auzului, substantiv comun, număr 

plural. 

Este una dintre pasiunile muzicianului, adjectiv 

derivat, conține vocale în hiat. 

Prenumele compozitorului, substantiv propriu. 

Exprima starea sufletească a copilului când nu este 

luat în serios, adjectiv, masculin, singular. 

Vârsta la care visa să ajungă compozitor, numeral 

cardinal. 

Nume de alint al compozitorului, substantiv propriu 

2. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor din clasă, pentru a afla 

care sunt preferințele lor muzicale. Copiază pe caiet și completează chestionarul de 

mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii tăi trebuie să răspundă.  
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Nr. crt ÎNTREBARE DA NU 

1. Îți place să  asculți  CD–uri de muzică?   

    

    

    

    

 

3. Ai un instrument muzical preferat? Desenează-l!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realizează un cântecel pornind de la cuvintele rimate, după model:  

 

Model: Viorea/mea _Foaie verde o viorea/ Hai, vino, în hora mea 

          Binișor/lor: Doi pași la stânga binișor/ Și alții doi în dreapta lor. 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Răspunde la întrebări în enunţuri complete.  

a. De ce oamenii iubesc muzica?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b. De ce copiii sunt pasionați de jucării și le iubesc atât de mult? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Selectează din text acele cuvinte ce descriu instrumentele care l-au impresionat pe 

marele compozitor George Enescu când era copil.   

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

  

7.   Scrie o scrsoare adresată lui Doamne în care săi mulțumești pentru ajutorul primit 

până acum și să-i ceri să-ți implinească trei vise (dorințe) ale tale:  

Data: ____________________ 

Localitatea: ______________________________ 

Doamne, 



Nu știu cum să-ți spun altfel. Mama m-a învățat că Ești Tatăl nostru și Ești cel mai mare 

dintre toți.  Eu sunt un/o  copil/ coplilă  cuminte și mă numesc 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Cu mult drag, ________________________, ________________________________. 

P.S. Pentru că Ești Dumnezeu, eu Te iubesc enorm şi 

__________________________________________posibil! 

 

Exprimă-ți opinia! 

 

Ce mi-a plăcut în lecție: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce nu mi-a plăcut în lecție: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


