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Scop Materiale necesare

Pregătire

• un fluier sau un alt instrument pentru 
   a marca timpul
• câte o eșarfă pentru a lega ochii 
   pentru fiecare a treia persoană

• găsiți un loc în pădure sau într-un parc (de preferință nu aglomerat) unde puteți separa 
grupul în triouri. • asigurați-vă că există o distanță de aproximativ 5 metri între triouri

Ploaia de 
sunete

Intoducere
Cuvintele le folosim ca bază a comunicării dintre noi, ne bazăm 
pe ele și le folosim ca puncte de referință. Cu toate acestea, 
experimentele clinice arată, că doar 7% din comunicarea noastră 
este percepută pe canalele verbale și 93% vine prin canale 
non-verbale (gesturi, sunete, mișcări, intonație). În următoarea 
activitate vom experimenta modul în care diferite sunete evocă 
diferite emoții și reacții în noi.

30 minutes

Numărul 
participanților 
(min-max)min. 

3 max. 60

outdoors

• creativitate
• experimentarea comunicării non-verbale
• armonizare cu natura

expresie artistică



Pași

Reflecție

Observații

• Cum a fost să fii Receptor? Cum a fost să fii Performant?
• Cum v-ați simțit în timpul acestei activități?
• Cum poți conecta experiența acumulată din acest exercițiu 
   cu propria bunăstare personală?

Siguranța emoțională este primordială în cazul acestei activități. S-ar putea să existe 
participanți care nu se simt confortabil legați la ochi. Le poți cere să închidă doar ochii sau, 
dacă și asta este prea mult, atunci pot sta cu ochii deschiși.
Sunetele dure pot fi înfricoșătoare, mai ales dacă ești cu ochii închiși, puteți să urmăriți și 
să moderați Interpreții și să sugerați să nu  creeze un mediu „de groază”, ci mai degrabă să 
experimenteze cu sunete calme și frumoase.
Nu este recomandat să atingă corpul Receptorului în timp ce produc sunetele, totuși, dacă există 
un nivel bun de încredere în grup, puteți permite atingere blândă (umeri, spate, brațe, picioare) 
în timp ce dușul sonor este pornit. Va consolida experiența printr-un proces senzual complet.

Plo
aia

 de
 su

ne
te

Găsiți un loc potrivit în pădure, unde puteți vedea toți participanții. / 
1. Împărțiți-i în triouri. 2. Fiecare trio trebuie să găsească un loc unde 
urmează să lucreze. Grupurile trebuie să fie min. la 5 metri unul de 
altul. 3. Cereți-i să nominalizeze prima persoană care va primi dușul 

sonor - realizat de ceilalți 2 colegi de echipă. 4. Prima persoană - Receptorul - 
va fi legat la ochi. 5. Începem împreună - fiecare echipă are 15 minute = 5-5-5 
minute pentru ca fiecare receptor să aibă un duș sonor. Există o rotație între 
membrii triourilor după fiecare 5 minute.6. Înainte de a începe prima rundă, le 
cereți celor 2 membri ai trioului, care performează, să creeze 
un duș sonor sau o experiență sonoră pentru receptor. 
Sunt doi, ca să poată colabora (fără plan prealabil) și să 
creeze spontan un mediu sonor. Îl pot schimba oricând în 
funcție de procesul creativ.7. Receptorul stă nemișcat în 
timpul spectacolului - Interpreții pot circula în jurul lui/ei 
pentru a crea un mediu sonor 3D. 8. O regulă importantă: 
dacă receptorului nu-i place sunetul pe care îl aude, el/ea poate 
semnala cu mâinile să se oprească și să-i  creeze un alt mediu sonor. 
9. Membrii trio-ului sunt rugați să nu folosească expresii verbale – doar 
non-verbale: care pot fi sunete, sunete corporale (aplauze), fluierat, pași – 
sărituri. Vă rugăm să nu folosiți obiecte externe pentru a scoate sunete, doar 
corpul. 10. Dacă cele 5 minute au trecut, următorul receptor este pregătit.
11. După runda a 3-a terminăm activitatea și ne adunăm pentru reflecție.


