Dans: Imagini
Elevii trebuie să continue să aplice și să dezvolte o gamă mai largă de abilități, învățând cum să
le folosească în diferite moduri și să le lege pentru a face secvențe de mișcări . Ei ar trebui să se
bucure să comunice, să colaboreze și să concureze unii cu alții. Aceștia ar trebui să dezvolte o
înțelegere a modului în care să îmbunătățească și să învețe cum să evalueze și să recunoască-și
propriul succes. Elevii vor fi învățați să danseze folosind o serie de mișcări prestabilite .
Obiective/Rezultate ale învățării:
• Elevii vor putea să selecteze anumite mișcări din forografii cu dans și să le lege folosind o
varietate de transpuneri (fotografiile cu dans pot fi înlocuite cu altele cu sporturi sau orice fel
de fotografii).
• Elevii vor fi în măsură să demonstreze o înțelegere a unei game de dispozitive de compoziție
pentru a dezvolta motive și relațiile de grup.
• Elevii vor fi capabili să descrie, să analizeze, să interpreteze și să evalueze forme coregrafice
simple.
• Elevii vor fi capabili să experimenteze cu acompaniament muzical.
Durată: 45 minute
Material/Echipament:
• Cartonașe cu stimuli vizuali: fotografii cu dans profesional sau sporturi.
Selecție cu muzică de diverse stiluri.
•
Mediu/Spațiu: Sală de sport/Studio de dans
Personal suplimentar: Suport de învățare dacă este nevoie
Sănătate și siguranță
• Ajută îmbrăcămintea și încălțămintea elevilor la învățare în condiții de siguranță?
• Este spațiul sigur și liber pentru a se putea lucra în el?
• Sunt elevii conștienți de alții atunci când sunt în mișcare și lucrează?
• Și-au făcut toți elevii încălzirea corespunzător?
Descrierea activității
Activitate introductivă
Elevii sunt instruiți să execute mișcări care să includă cinci acțiuni de bază: întoarceri,
sărituri, mers, încremenire și gesturi.
Modelarea partenerului în diverse forme. Accentul se pune pe precizie în forma
•
corpului.
Conținut și dezvoltare
• Folosind o colecție de imagini (care pot fi descărcate și de pe internet), elevii (în grupuri mici)
aleg 4 figuri.
• Elevii se mișcă ușor între cele patru figuri folosind legăturile exersate în activitatea de
deschidere.
• Repetați motivele introducând procedee compoziționale potrivite ex. canon, inversare,
poziționare etc.
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Dans propriu-zis
• Exersați acompaniați de un instrument.
•Experimentați cu diferite stiluri de acompaniament muzical.
• Exersați împreună cu colegii.
Activitate de final
• Discutați și evaluați acuratețea și eficacitatea grupului.
• Executați cu mișcări lente sau invers.
Dezvoltare posibilă/sarcini adiționale
• Fotografii care conțin o poveste.
• Video - recunoașterea dansului.
• Introducerea textului.
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