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Deșteaptă-te, române!
Andrei Mureșanu

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viaţă-n libertate ori moarte!" strigă toţi.
Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să ﬁm sclavi iarăşi în vechiul nost'pământ!
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prezentarea manualului
Cunoștințe noi

Proiecte practice cu Tinu și Polaire

UNITATEA 1 LUMEA ARTEI
Lecția 3 - imaginile ca limbaj

Numărul și titlul
unității de învățare

Observare/discutare

Haideți
să aﬂăm!

Peste tot în jurul nostru există imagini, iar imaginile sunt
făcute de oameni de când există lumea.

Atelier

1. Provocare! Alegeți-vă o temă dintre cele propuse în
lucrările anterioare și realizați-o cu alte instrumente de lucru.
Când nu aveți la îndemână instrumentele de lucru pe care
le-am enumerat, puteți inventa voi altele. De exemplu, puteți
picta cu un dop, cu un mototol de hârtie sau chiar cu radiera
de la capătul creionului. Încercați!

Unele pot să exprime sensibilitate, să redea un colț de
natură, un loc frumos sau portretul unei persoane, iar altele
sunt simboluri și au rolul de a ne informa sau avertiza.
Așadar, oamenii comunică prin intermediul imaginilor, poate chiar
dinainte de a folosi limba vorbită. De aceea se mai spune că o imagine
valorează cât o mie de cuvinte. Pe lângă mesaje artistice, imaginile mai
pot transmite: mesaje informative (aﬁșe, pliante etc.),
mesaje
publicitare (reclame la produse sau servicii), mesaje de semnalizare prin
intermediul unor simboluri (stație de autobuz, trecere de pietoni etc.)

Observăm
și discutăm

Ce observați în imagini? Ce mesaj transmite ﬁecare
imagine? Care dintre imagini transmit mesaje artistice? Dar
mesaje de informare? Din care imagini aﬂăm informații
despre trecutul istoric? Priviți în jurul vostru.
Găsiți cât mai multe imagini și vorbiți despre ce comunică
acestea.

1. Semne de circulație și orientare.
Recunoaște cât mai multe

2. Peștera Mâinilor, Spania

3. Aﬁș

De exemplu, dintr-o fotograﬁe realizați un desen,
dintr-un desen un colaj, dintr-un colaj o pictură.

Aﬂați mai multe
Pe lângă instrumentele tradiționale,
artiștii se pot folosi de multe alte
lucruri pentru a crea. Unii dintre ei
lucrează cu elemente luate din natură
sau realizează lucrări în mijlocul
acesteia. Alți artiști lucrează cu
proiecții video, de lumini sau sunet.
Există artiști care creează din obiecte
comune, din viața de zi cu zi, instalații
de mari și mici dimensiuni. Încercați să
recunoașteți în imaginile de mai jos ce
instrumente sunt folosite pentru a
crea lucrări de artă.

1. Tim Noble and Sue
Webster, Umbre

2. Arman, Parcare
pe termen lung

UNITATEA 1 RECAPITULARE/ EVALUARE

PROIECT: COLECȚIA MEA DE MATERIALE DIN NATURĂ

Este distractiv să te plimbi prin pădure, pe malul unui râu, la munte sau în
parc. Natura este plină de forme, de culori interesante, care sunt într-o
permanentă schimbare și vă îndeamnă la joacă. Puteți să inventați jocuri cu
materiale din natură oricând, dar toamna e un anotimp special. Frunzele
au culori diverse și interesante, ghindele, conurile, castanele seamănă cu
piese de joc. Trebuie doar să îți lași imaginația să creeze.
Vă provocăm să ieșiți în natură, să priviți cu atenție la tot ceea ce vă
înconjoară și să căutați „comori”. Realizați o colecție de materiale care
credeți că vă vor ﬁ utile în cadrul orelor de „Arte vizuale și abilități practice”
sau în jocurile pe care le desfășurați cu prietenii voștri în timpul liber. Puteți
colecta frunze de diferite forme, mărimi și culori, petale de ﬂori, crenguțe,
ﬁre de iarbă uscată, pănuși, pietricele, nisip, cochilii sau alte lucruri care vă
atrag atenția și vi se par interesante.

TEST

1. Realizează
corespondența:
a. Simbol rutier
b. Pictură
c. Aﬁș
1.

2.

3. Christo și Jeanne-Claude, Insulele
înconjurate
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Ilustrații reprezentative
pentru observare și învățare Informații suplimentare

3.

3. Adevărat sau fals?
a. Putem desena cu ajutorul
creioanelor.
b. Pensula cu vârf subțire se
folosește pentru acoperirea
suprafețelor mari.
c. Cu plastilina putem realiza
activități de modelaj.

2. Această imagine
transmite:
a. un mesaj de informare
b. un mesaj artistic
c. un mesaj de avertizare

21

Recapitulare și evaluare

COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE

1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de
contexte
1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte
familiare
1.2. Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj
plastic în compoziții și în mediul înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj
vizual
2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și
tehnici adecvate
2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietățile
acestora și de tehnici de lucru adecvate
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite
suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valoriﬁcarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
2.4. Modiﬁcarea expresiei plastice inițiale prin remodelare
2.5. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în
care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală,
kinestezică.
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simboluri

Observăm și discutăm

Haideți
să aﬂăm!
Aici veți aﬂa mereu
informații teoretice
despre ceea ce învățați
în ﬁecare dintre cele
opt unități din
cuprinsul manualului.

COMPETENȚE
Competențele se
referă la ceea ce ați
înțeles și veți ști să
folosiți cu încredere
și pricepere după un
an școlar de Arte
Vizuale și abilități
practice.

Atelier

Este rubrica unde discutați despre imagini
artistice și observați detalii cum ar ﬁ:
materialele din care se creează lucrările de
artă, dacă este vorba de o pictură, un desen,
o fotograﬁe, o machetă etc. Sau despre ce
emoții vă transmit și ce gânduri aveți atunci
când le priviți.

Aﬂați mai multe
În această rubrică vă puteți dezvolta
cunoștințele legate de artă. Arta este un
domeniu foarte bogat și mereu mai sunt
multe imagini de observat și de discutat,
precum și mulți alți artiști despre care am
vrea să aﬂați.
Tot aici veți aﬂa informații care fac
legătura cu alte domenii pe care le studiați
cum ar ﬁ: Limba și literatura română,
Științe ale naturii, Educație civică, Muzică și
mișcare sau chiar Matematică.

Atelierul este dedicat proiectelor practice, în care,
după ce ați aﬂat informații, ați discutat și observat
imagini, veți realiza cu mâinile voastre propriile
lucrări de artă, alături de Tinu și Polaire.
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MANUAL DIGITAL
Varianta digitală a manualului vostru este ca o oglindă a celui pe
care îl aveți în mâini. În el se adaugă o serie de materiale multimedia
cum ar ﬁ: imagini animate, interactive și ﬁlmulețe scurte.

Pentru lecțiile în format digital
Apasă pe

pentru a vedea un ﬁlm

Apasă pe

pentru a mări o imagine

Apasă pe

pentru a rezolva exerciții

Activități
multimedia statice

Mărire /micșorare

Pagina anterioară

Activități
multimedia animate

Pictograme

Pagina următoare

Buton înainte

Salt la sfârșitul
manualului
Salt la începutul
manualului

Activități
multimedia interactive

Buton înapoi

Buton
întoarcere
automată
Ecran
complet
Secțiunea
de „ajutor”

recapitulare / evaluare / test
Aici vă veți putea testa cunoștințele învățate și să aveți satisfacția că
știți mai multe cu ﬁecare pagină de manual parcursă.
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o mică introducere
Acest manual este un mic ghid în descoperirea Artelor vizuale și a
abilităților practice, într-un fel în care să aveți încredere că tot ceea ce
simțiți, gândiți și realizați cu mâinile voastre poate ﬁ apreciat și valoriﬁcat.
În paginile ce urmează veți ﬁ introduși în lumea artei și veți aﬂa
despre cum imaginile pe care le vedeți peste tot în jurul vostru, pe
telefoane, tablete, la televizor, pe stradă, inclusiv în paginile ce urmează,
sunt un limbaj de comunicare. Veți aﬂa despre artiști celebri și opere
cunoscute, despre limbajul plastic, cu care vă puteți exprima artistic,
despre materiale, tehnici și instrumente prin care veți putea realiza
propriile proiecte, iar la ﬁnalul ﬁecărei unități vă veți putea testa
cunoștințele pentru a avea satisfacția că știți mai multe, cu ﬁecare pagină
parcursă.
În această călătorie în lumea artei, veți ﬁ însoțiți de Tinu și Polaire,
două personaje inspirate de artistul Constantin Brâncuși, un sculptor
celebru, născut în România, și cățelușa lui. Aceștia erau nedespărțiți,
mergeau împreună la expoziții, la cinematograf sau la teatru, iar Polaire a
fost chiar subiectul unei sculpturi, cu titlul Câinele.

Pentru că lucrările voastre de la orele de
Arte vizuale și abilități practice merită să ﬁe
strânse într-o mapă, vă sugerăm să vă
confecționați una și s-o personalizați cu
numele voastre, cu desene, mesaje și orice
considerați că vă reprezintă munca de creație
și personalitatea. Aceste portofolii sunt
primul pas în organizarea voastră de mici
artiști și sunt, în același timp, colecția voastră
de experiențe trăite în cadrul orelor.
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EVALUARE INIȚIALĂ / RECAPITULARE
Haideți să ne amintim și să aﬂăm
În clasa a II-a ați învățat despre mai multe tehnici
de lucru, printre care și colajul. Colajul este un
procedeu care constă în lipirea pe o suprafață
(hârtie, carton sau alt suport), a unor materiale sau
fragmente de materiale, care împreună formează o
compoziție plastică.

1.

Observăm
și discutăm

2.

3.

Ce observați în imagini? Care imagine este preferata
voastră? Ce tehnici credeți că au fost folosite la realizarea
lor? Ce alte tehnici ați învățat și folosit în clasa a II-a? Care e
tehnica voastră preferată? De ce? Cum a fost în vacanță și
ce vreți să povestiți?

1. Maria Căpriță, Anotimpurile

2. Amalia Botoș,
Autoportret
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3. Alin Hâncu, Animale polare

Povești de vară
Realizați câte o lucrare în tehnica colajului, pe un
suport de dimensiunea A3, cu subiectul „Povești de
vară”.

Atelier

Puteți să folosiți imagini din colecția personală de
fotograﬁi, alte obiecte colectate în vacanța de vară, chiar
și texte decupate, prin care să transmiteți anumite idei,
gânduri și sentimente. Creați din imaginile și textele
decupate o poveste sau redați un moment important
din vacanță.
La ﬁnal, uniți toate lucrările într-una colectivă
(comună), ce poate lua forma unei expoziții. Faceți
fotograﬁi cu ceea ce ați realizat, ca să aveți și mai multe
amintiri împreună! Mai jos aveți un exemplu.

Luca Paul și Denisa Alexa, Colaj
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UNITATEA 1 LUMEA ARTEI
Cum deﬁnim arta? Introducere în artă
Cum facem artă?

Materiale și instrumente utilizate în orele de
Arte vizuale și abilități practice

Imaginile ca limbaj Comunicarea prin imagini
Recapitulare / Evaluare

COMPETENȚE
1.1. Recunoașterea unor mesaje
comunicate prin imagini în contexte
familiare
1.2. Diferențierea caracteristicilor expresive
ale elementelor de limbaj plastic în
compoziții și în mediul înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității față de
mesajele exprimate prin limbaj vizual
2.1. Utilizarea în contexte variate a
materialelor în funcție de proprietăți ale
acestora și de tehnici de lucru adecvate
2.3. Valoriﬁcarea elementelor de limbaj
plastic în compoziții tematice
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UNITATEA 1 LUMEA ARTEI

Lecția 1 - Cum deﬁnim arta?
Haideți
să aﬂăm!
Observăm
și discutăm

Atunci când vorbim despre artă, mai multe deﬁniții
sunt valabile, așa că vă propunem să ne apropiem de
acest domeniu prin ceea ce cred unii artiști faimoși că
înseamnă arta:
„Arta este o oglindă în care ﬁecare vede ceea ce
gândește.” Constantin Brâncuși
„Tot ceea ce îți poți imagina este real.” Pablo Picasso

Priviți cu atenție imaginile. Ce imagine v-a atras atenția?
Ce v-a plăcut cel mai mult la ea? Ce credeți că reprezintă?
Cum și de ce credeți că au fost create? Ce emoție sau gând
asociați ﬁecărei lucrări?

1. Fernando Botero, Cal

2. Henri Matisse,
Bluza românească

4. M.C. Escher, Animale

3. Brassaï, Copii

5. Hondelatte Laporte Architectes,
Centrul pentru copii din Paris
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Atelier

Realizați o lucrare liberă cu ce instrumente vă place mai
mult să lucrați și cu o temă pe care o alegeți chiar voi.
Poate ﬁ un colaj în care să vă jucați cu forme, un desen
cu animalul vostru preferat, o pictură etc. Iată câteva
exemple, ca să aveți inspirație:

1. Geta Brătescu, Jocul formelor (16 colaje)

2. Pablo Picasso, Claude la doi ani

3. Constantin Brâncuși, ilustrație pentru cartea Plante și animale
de Ilarie Voronca
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Aﬂați
mai
multe

Geta Brătescu a fost o artistă cu o carieră foarte lungă, iar la
92 de ani încă făcea lucrări de artă din plăcere, cum a făcut
toată viața. A lăsat în urma ei o operă foarte mare, ce include
desen, colaj, gravură, tapiserie, obiecte, fotograﬁe, ﬁlm etc.

1. Constantin Brâncuși,
Cocoșul

2. Constantin Brâncuși,
Pasărea Măiastră

Constantin Brâncuși a fost un sculptor născut în România, care a devenit
unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX. Cariera artistică a
început-o în Franța, unde a ajuns după un drum lung, făcut aproape pe jos.
A iubit foarte mult animalele, acestea ﬁind unele dintre principalele sale
personaje.
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UNITATEA 1 LUMEA ARTEI
Lecția 2 - Cum facem artă?
DESEN
La desen avem nevoie
de:
- creioane graﬁt
- creioane colorate
- carioci
- markere

MODELAJ

La modelaj avem
nevoie de:
- lut
- plastilină
- cocă

PICTURĂ

La pictură avem nevoie de:
- acuarele
- tempera
- guașe
- pensule de diferite grosimi
- paletă
- bloc de desen

Haideți să aﬂăm!

Pentru a transforma în artă tot ceea ce
există în imaginația voastră, veți avea
nevoie de diferite materiale și
instrumente care vă vor ﬁ
de folos.

MACHETE ȘI MODELE

La machete avem nevoie de:
- hârtie colorată, hârtie creponată
- carton colorat, carton ondulat
- resturi de materiale textile
- sfoară, ﬁre colorate
- lipici
- foarfecă
- materiale din casa noastră (ziare, ambalaje,
sticle etc.)
- materiale din natură (frunze, paie, pietre etc.)
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FOTOGRAFIE
La fotograﬁe avem
nevoie de:
- aparat foto
- smartphone
- tabletă
- calculator

Observăm
și discutăm

Pe lângă creioane, culori, hârtie, unii artiști folosesc
materiale neconvenționale, alții aparatul de fotograﬁat etc.
În lucrările de mai jos au fost folosite diferite materiale și
instrumente de lucru. Descoperiți și denumiți cât mai multe
dintre acestea.

1. Cristian Răduță, Bufnița

3. Răzvan Cornici, Timișoara

2. Ioana Cârlig, Nimic de care să-ți ﬁe frică

4. Mimi Ciora, Noi
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5. Livia Coloji, Umbră

Atelier

Provocare! Alegeți-vă o temă dintre cele propuse în
imaginile de la „Observăm și discutăm” și realizați-o cu alte
instrumente de lucru. Aveți mai jos un exemplu.
Puteți mereu să vă inventați alte instrumente de lucru.
Astfel puteți picta cu un dop, cu un mototol de hârtie sau
chiar cu radiera de la capătul creionului. Încercați!

De exemplu, dintr-o fotograﬁe realizați un desen,
dintr-un desen un colaj, dintr-un colaj o pictură.

Aﬂați mai multe
Pe lângă instrumentele tradiționale,
artiștii se pot folosi de multe alte
lucruri pentru a crea. Unii dintre ei
lucrează cu elemente luate din natură
sau realizează lucrări în mijlocul
acesteia. Alți artiști lucrează cu
proiecții video, de lumini sau sunet.
Există artiști care creează din obiecte
comune, din viața de zi cu zi, instalații
de mari și mici dimensiuni. Încercați să
recunoașteți în imaginile de mai jos ce
instrumente sunt folosite pentru a
crea lucrări de artă.

1. Tim Noble and Sue
Webster, Umbre

2. Arman, Parcare
pe termen lung

3. Christo și Jeanne-Claude, Insulele
înconjurate
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UNITATEA 1 LUMEA ARTEI
Lecția 3 - imaginile ca limbaj
Haideți
să aﬂăm!

Peste tot în jurul nostru există imagini, iar imaginile sunt
făcute de oameni de când există lumea.

Unele pot să exprime sensibilitate, să redea un colț de
natură, un loc frumos sau portretul unei persoane, iar altele
sunt simboluri și au rolul de a ne informa sau avertiza.
Așadar, oamenii comunică prin intermediul imaginilor, poate chiar
dinainte de a folosi limba vorbită. De aceea, se mai spune că o imagine
valorează cât o mie de cuvinte. Pe lângă mesaje artistice, imaginile mai
pot transmite: mesaje informative (aﬁșe, pliante), mesaje publicitare
(reclame la produse sau servicii), mesaje de semnalizare, prin
intermediul unor simboluri (stație de autobuz, trecere de pietoni etc).

Observăm
și discutăm

Ce observați în imagini? Ce mesaj transmite ﬁecare
imagine? Care dintre imagini transmit mesaje artistice?
Dar mesaje de informare? Din care imagini aﬂăm
informații despre trecutul istoric? Priviți în jurul vostru.
Găsiți cât mai multe imagini și vorbiți despre ce comunică
acestea.

1. Semne de circulație și orientare.
Recunoașteți cât mai multe.

2. Peștera Mâinilor, Spania
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3. Aﬁș

Atelier

1. Creați propriile voastre emoticoane. Ele sunt
reprezentarea graﬁcă a unei fețe umane și cu siguranță
le-ați mai întâlnit pe internet sau pe programele de
comunicare ale telefoanelor mobile. Emoticoanele voastre
pot să exprime orice sentimente vreți voi, chiar și o stare de
moment. La ﬁnal faceți o expoziție colectivă cu aceste
lucrări și încercați să identiﬁcați ce emoții transmit ele.

2. Știm că vă place să lucrați în echipă. Alegeți-vă coechipieri și realizați
un aﬁș despre școala voastră. Puteți crea chiar un simbol al școlii. O altă
sugestie este realizarea unui aﬁș despre Pământ sau pentru o cauză în
care credeți.
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UNITATEA 1 LUMEA ARTEI
RECAPITULARE/ EVALUARE

PROIECT: COLECȚIA MEA
DE MATERIALE DIN NATURĂ

Natura este plină de forme și culori interesante, care sunt într-o
permanentă schimbare. Puteți să inventați jocuri cu materiale din natură
oricând, dar toamna e un anotimp special. Frunzele au culori diverse și
interesante, ghindele, conurile, castanele seamănă cu piese de joc. Trebuie
doar să vă lăsați imaginația să creeze.
Vă provocăm să ieșiți în natură și să priviți cu atenție la tot ceea ce vă
înconjoară. Strângeți o colecție de materiale care credeți că vă vor ﬁ utile
în cadrul orelor de Arte vizuale și abilități practice sau în jocurile pe care le
desfășurați cu prietenii voștri în timpul liber. Puteți colecta frunze de
diferite forme, mărimi și culori, petale de ﬂori, crenguțe, ﬁre de iarbă
uscată, pănuși, pietricele, nisip, cochilii sau alte lucruri care vă atrag atenția
și vi se par interesante.

TEST

1. Realizați
corespondența:
a. Simbol rutier
b. Pictură
c. Aﬁș
1.

2.

3.

3. Adevărat sau fals?
a. Putem desena cu ajutorul
creioanelor.
b. Pensula cu vârf subțire se
folosește pentru acoperirea
suprafețelor mari.
c. Cu plastilina putem realiza
activități de modelaj.

2. Această imagine
transmite:
a. un mesaj de informare
b. un mesaj artistic
c. un mesaj de avertizare
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UNITATEA 2
JOCURI CU PUNCTE, LINII ȘI FORME
Ne jucăm cu puncte

Punctul – element de limbaj plastic

Jocul liniilor

Linia - element de limbaj plastic

Cum desenăm forme?

Forma – element de limbaj plastic

Imaginile ca limbaj

Comunicarea prin imagini

Recapitulare / Evaluare

COMPETENȚE
1.2. Diferențierea caracteristicilor
expresive ale elementelor de limbaj
plastic în compoziții și în mediul
înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității față de
mesajele exprimate prin limbaj vizual
2.1. Utilizarea în contexte variate a
materialelor în funcție de proprietăți
ale acestora și de tehnici de lucru
adecvate
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UNITATEA 2 Jocuri cu puncte, linii și forme
Lecția 1 - Ne jucăm cu puncte

Așa cum oamenii comunică prin limbaj verbal, la fel și
operele artistice comunică prin elemente de limbaj plastic,
trăiri, sentimente și stări suﬂetești ale artistului.

Cel mai mic element de limbaj plastic este punctul.
Haideți Punctul
este urma lăsată de un intrument, prin apăsare, pe
să aﬂăm! o suprafață de lucru.

Dacă priviți în jur, veți descoperi că punctul este peste tot în natură, sub
diferite forme care, privite de la depărtare, pot ﬁ un fulg de nea, o pasăre
zburând, un mac într-un lan de grâu sau o stea pe cer. În desenele
noastre punctul este, de obicei, de formă rotundă, dar o multitudine de
puncte alăturate pot lua diverse forme: un romb, un triunghi, o mică
inimioară sau chiar o frunzuliță. De asemenea, punctele pot avea mărimi
diferite. Punctele mari sugerează apropierea, iar cele mici, depărtarea.
Vă plac punctele colorate? Atunci trebuie să știți că atunci când
desenați puncte în culori calde, ele arată un element apropiat, iar culorile
reci, unul depărtat. Punctele realizate în culori dechise dau senzația de
ușor, iar cele colorate în culori închise creează impresia de greutate.

Observăm
și discutăm

Observați imaginile și spuneți ce elemente din natură au
fost redate cu ajutorul punctului. Dați exemple și de alte
elemente din natură care pot ﬁ redate cu ajutorul punctelor.

1. Yayoi Kusama, Fluturele

2. Henri Rousseau, Tropice

23

Observați picturile. Prin intermediul cărui element de limbaj plastic
s-au exprimat pictorii acestor tablouri? Observați culorile punctelor. Ce
sugerează acestea? Care dintre picturile de mai jos v-au impresionat cel
mai mult? Ce v-a plăcut la ele?

1. Paul Signac, Pin în Saint Tropez

2. Yayoi Kusama, Fără Titlu

3. Anna Boch, Femeie într-un peisaj

4. Henri-Edmond Cross, Pin

24

JOC: Jucați-vă cu punctele!
Luați o foaie de hârtie și desenați puncte de diferite
forme, mărimi și culori, cu creioane graﬁt și colorate,
carioci, pensule și acuarele.
1. Vă provocăm să realizați chiar voi cel mai frumos
Cer înstelat, cu ajutorul punctelor.
Materiale necesare: coală sau carton A4, pensulă,
periuță de dinți, acuarele, hârtie colorată, lipici, dop de
plută sau radieră, cerneală și pic.
Etape de lucru:
- realizați un fundal colorat cu acuarele sau cerneală;
- pentru a face stelele, stropiți cartonul cu pensula și cu
periuța de dinți. Puteți realiza puncte chiar și cu
instrumente mai neobișnuite cum ar ﬁ picul sau coada
de la pensulă.
- pentru a reprezenta planetele puteți rupe și lipi câteva
bucăți mici de hârtie, sau să folosiți un dop de plută (radieră) pe post de
ștampilă, ca în modelele următoare:

Atelier
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2. Pictați cu acuarele, folosind doar puncte, Un copac în
anotimpul toamna. Nu uitați de semiﬁcația punctelor (mari – mici,
în culori calde – reci, închise - deschise).

1. V. M. Emma, elevă

2. Teodora Enache, elevă
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UNITATEA 2 Jocuri cu puncte, linii și forme
Lecția 2 - Jocul liniilor

Haideți
să aﬂăm!

În artele plastice, alături de punct, linia este un element
de limbaj plastic. Linia poate ﬁ deﬁnită ca urma lăsată de
un punct în mișcare.
Priviți atent în jur. Veți vedea linii peste tot: tulpina unei
ﬂori, ﬁrele de iarbă, dungile pisicuței, nervurile frunzei sau
treptele unei scări.
Liniile sunt de diferite feluri:

Subțiri
Groase
Orizontale
Verticale
Oblice
Drepte
Frânte
Curbe
Continue
Întrerupte

Pe lângă faptul că liniile ne ajută să conturăm elementele pe care dorim să
le desenăm sau să le pictăm, acestea pot exprima diferite emoții. De
exemplu, o linie subțire expimă gingășie, linia verticală dă un sentiment de
înălțare, noblețe, iar cea orizontală creează sentimentul de calm și liniște.
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Observăm
și discutăm

Observați imaginile. Ce elemente din natură au fost
reprezentate prin linii? Observați și numiți elementul de limbaj
plastic folosit în lucrările următoare. Ce fel de linii au fost
folosite? Ce credeți că exprimă aceste linii?

2. Van Gogh, Cer înstelat

1. Henri Rouseau, Visul

3. Joan Miró, Animale imaginare

4. Henri Matisse, Pisica și
peștele roșu

5. Nicolae Tonitza, Iarna

7. Paul Klee, Peștele magic

6. Vasarely, Tigri
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JOC. Vreți să ne jucăm „Jocul liniilor”?
Iată cum se joacă: alegeți o emoție și, folosind doar linii
colorate, exprimați-o. Puteți folosi linii subțiri sau groase;
orizontale, verticale sau oblice; drepte, frânte sau curbe;
continue sau întrerupte. Întrebați colegii dacă recunosc
emoția pe care ați vrut să o exprimați. Îi puteți ajuta
mimând sau gesticulând.

Atelier

Un alt joc al liniilor poate ﬁ următorul: îndoiți o coală de
hârtie în două; înmuiați o sfoară în culorile din cutia de
acuarele; așezați sfoara pe una dintre jumătățile colii de
hârtie, astfel încât aceasta să traseze o linie curbă, lăsând
un capăt să iasă în afara foii; îndoiți coala și presați-o în
timp ce trageți sfoara. Deschideți coala de hârtie. Ce
formă ați obtinut? Cu ce ar putea semăna?
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1. Pornind de la operele artistului Joan
Miró, creați și voi un animal imaginar,
folosind linia ca element principal de
limbaj artistic. Puteți realiza această lucrare
utilizând ca instrumente de lucru cariocile.
2. Pictați o pădure în anotimpul toamna.
Trasați mai întâi linii colorate cu pensula
groasă pe o foaie umezită, pentru a sugera
covorul de frunze așternut pe pământ.
Culorile se vor amesteca, adică vor fuziona,
dar nu vă speriați. Efectul va ﬁ interesant.
Conturați apoi trunchiurile copacilor și
ramurile acestora cu o pensulă subțire,
folosind culori mai puțin diluate. Puteți
sugera ploaia cu linii întrerupte.
Teodora Enache, Pisică fantastică

Aﬂați mai multe
Op art – prescurtarea de la artă
optică, este un stil din artele vizuale ce
se folosește de linii pentru a crea iluzii
optice. Lucrările realizate în acest stil
dau privitorului senzația de mișcare.
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UNITATEA 2 Jocuri cu puncte, linii și forme
Lecția 3 - Cum desenăm formele?

Un alt element de limbaj plastic, pe lângă punct și
linie, este forma. Forma reprezintă aspectul vizual,
înfățișarea lucrurilor, ﬁințelor sau a altor aspecte din
natură.
Priviți în jur. Putem observa o mulțime de forme,
care se diferențiază între ele: norii și soarele, ﬂorile și
albinele, pensula și paleta etc.
Formele create de artist, cu ajutorul punctelor, liniilor și culorilor, se
numesc forme plastice. Forma plastică este prezentă în desen, pictură,
sculptură, artă decorativă.
Forma poate ﬁ:
- plană: elaborată (creată) și spontană (întâmplătoare);
- spațială.

Haideți
să aﬂăm!

1. Crasiuc Alicia

2. V. M. Emma
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3. Minitremu, Micuța Coloană
Inﬁnită

4. Minitremu, Inelul
Sărutului
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5. Minitremu, Măsuța Tăcerii

Observăm
și discutăm

Vă plac animalele? Eu le iubesc! Cățelușa Polaire mă
însoțește peste tot. Vreți să o desenați? Urmăriți etapele
următoare și încercați și voi! Ce instrument de lucru veți
folosi pentru schițarea formei? Ce elemente de limbaj plastic
veți utiliza la realizarea desenului?
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JOC: Știm că vă plac jocurile, deci haideți la joc!
Astăzi ne vom juca Ghiciți forma. Pentru acest joc e
nevoie să formați perechi. Întoarceți-vă cu spatele spre
colegul vostru. Acesta va trasa cu degetul pe spate o
formă. Ghiciți forma trasată. Schimbați rolurile.
Vă mai propunem jocul Portretul colegului de
bancă, care se joacă tot în perechi. Așezați față în față,
cei doi colegi vor schița cu creionul, pe o coală albă,
portretul colegului, numai că acest lucru îl vor face ...
cu ochii închiși. La ﬁnal, cei doi artiști își vor dărui unul
altuia portretele. Va ﬁ distractiv!

Atelier

1. Realizați un desen cu
creioane în care să folosiți
forme. Vă puteți inspira din
poezia „Motoșel și Botoșel”,
scrisă de Ana Blandiana.

Motoşel şi Botoşel
de Ana Blandiana
Motoşel şi Botoşel
Erau doi pisoi la fel.
Nu-i recunoşteai decât
După-o dungă de pe gât,
Iar alteori, mai degrabă,
După-o pată de pe-o labă.
Botoşel avea în plus
Pata jos, şi dunga sus.
Când voia să se prezinte,
Scotea laba înainte,
Iar când ieşea la raport,
Dădea laba paşaport.

Numai când făcea vreun rău
Era leit frate-său.
Când vreo boacănă făcea,
Nimeni nu-l deosebea:
Cu labă şi gât pitite,
Torcea fără să ezite
Şi suav, cu glas înalt,
Se jura că-i celălalt,
Pe când bietul Motoşel
Lua bătaie pentru el.
1. Natalia Negruț, Motoșel și Botoșel
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2. Obțineți forme spontane aplicând cu pensula pete de diferite
culori și forme pe o parte a unei foi de hârtie îndoită în două. Închideți
foaia, presați și deschideți. Conturați forma obținută și spuneți cu ce
seamănă?

3. Creați un personaj și inventați o poveste despre el. Folosiți punctul,
linia, forma și pictați-l cu acuarele.
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UNITATEA 2 Jocuri cu puncte, linii și forme
RECAPITULARE/ EVALUARE
PROIECT: „Micul artist popular”

Vă propunem să observați în următoarele imagini câteva elemente de
artă populară românească. Aceasta a fost fundația creației mele și o
sursă permanentă de inspirație. Am încercat mereu să aduc lângă mine
astfel de obiecte și chiar am decorat atelierul meu din Paris în acest stil.

3.

1.

2.

4.

Urmăriți modul în care sunt reprezentate punctele, liniile, formele. Puteți
și voi să ﬁți creatorii unor astfel de obiecte. Iată misiunea pe care v-o
propun: decorați obiecte cu elemente de limbaj plastic observate mai sus
și prezente în arta populară românească.
1. Decorați un săculeț alb de pânză, folosind pigmenți-coloranți cu
termoﬁxare pentru material textil, realizând astfel o traistă tradițională.
2. Pictați o cană sau o farfurie, folosind culori pentru ceramică.
Organizați o expoziție cu lucrările realizate. Puteți invita cu această
ocazie un artist popular local. Veți învăța multe lucruri interesante de la el.
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TEST

1. Adevărat sau fals? AF
Punctele mari sugerează apropierea, iar cele mici,
depărtarea.
Linia poate exprima diferite emoții.
Formele plastice sunt create de natură.

2. Alegeți varianta corectă:
Pentru a desena o formă
se folosește ca instrument
de lucru:

Urma lăsată de un
punct în mișcare se
numește:

a. tempera

a. punct

b. acuarela

b. linie

c. creionul.

c. formă plastică.

Punctul este:
a. urma lăsată de un
instrument pe o
suprafață
b. o suprafață foarte
mare în comparație
cu cele din jur
c. orice suprafață
colorată

3. Identiﬁcați elementele de limbaj plastic folosite în realizarea
următoarelor lucrări:

2. Vasarely, Leopard roz

1. Kandinsky, Cerul albastru

3. Picasso, Capră
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UNITATEA 3 SPECTACOLUL TOAMNEI
Inventăm personaje

Confecționarea de jucării și marionete
folosind materiale din natură

Frunze multicolore

Mandala toamnei

Toamna în fotograﬁi

Forma, lumina, culoarea

Recapitulare / Evaluare

COMPETENȚE
1.2. Diferențierea caracteristicilor
expresive ale elementelor de limbaj
plastic, în compoziții și în mediul
înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității față de
mesajele exprimate prin limbaj vizual
2.2. Realizarea de creații funcționale în
diverse tehnici pe diferite suporturi
2.5. Participarea la activități integrate
adaptate nivelului de vârstă, în care se
asociază elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
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UNITATEA 3 SPECTACOLUL TOAMNEI
Lecția 1 - Inventăm personaje
Haideți
să aﬂăm!
Observăm
și discutăm

1.

Tuturor ne place să ne jucăm, ﬁe că suntem copii sau
adulți. Pentru aceasta, din cele mai vechi timpuri, oamenii
au creat jucăriile. Cele mai vechi jucării erau confecționate
din materiale găsite în natură, precum: pietre, lut, bețe,
frunze etc. Cu timpul, jucăriile au devenit din ce în ce mai
complexe și au început să ﬁe confecționate din materiale
precum: metal, plastic, cauciuc. Dincolo de rolul distractiv
al jucăriilor, acestea vă stimulează creativitatea și vă
dezvoltă inteligența. Așadar, jucați-vă cât mai mult!

Ce obiecte sau personaje sunt prezentate în imagini? La
ce folosesc acestea? Care dintre ele credeți că sunt cele mai
vechi și de ce? Din ce materiale au fost confecționate? Ce
jocuri v-ați putea juca cu aceste jucării?

2.

4.

3.
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Haideți să inventăm jucării sau personaje din
materiale pe care le-ați găsit în plimbările voastre
prin natură. Gândiți-vă apoi la un joc comun unde
jucăriile și personajele create de voi sunt în centrul
atenției.
Mai jos aveți câteva exemple pentru inspirație și
încurajare, dar lăsați-vă imaginația liberă când
realizați propriile voastre creații cum ar ﬁ animale,
insecte, păsări, oameni, chiar creaturi fantastice.
Spor!
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1. Piticii
Materiale necesare: ac, ață, frunze, bilă de lemn, hârtie
colorată, lipici.

Atelier

Etape de lucru:
- introduceți ața în ac, înnodați capătul, apoi înșirați
frunze pe ață;
- treceți acul prin oriﬁciul bilei de lemn, scoateți acul și faceți un nod și
aici;
- desenați pe bilă ochii, nasul, gura;
- realizați un con de hârtie și lipiți-l deasupra bilei.
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UNITATEA 3 SPECTACOLUL TOAMNEI
Lecția 2 - frunze multicolore
Haideți
să aﬂăm!

În timpul plimbărilor prin natură puteți strânge un
buchet frumos de frunze multicolore, care să vă ajute să
creați niște lucrări minunate, de exemplu, o mandală.
Mandala este un simbol în formă de cerc. Aceasta este
compusă din forme și culori, care pornesc din centru
către exterior și sunt dispuse în mod simetric. Ea poate
reprezenta un decor deosebit pentru camera voastră.

Observăm și discutăm
Ce reprezintă
imaginile?

Din ce materiale
sunt realizate
mandalele?

1.

2.

3.

4.

Cum ați putea folosi
aceste mandale?
Ce forme și ce culori
observați?
Cum sunt așezate
acestea?
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Atelier

Mandala
Creați mandale cu materiale din natură. Lipiți mandalele pe panouri mari, realizând astfel un decor.
Materiale necesare: carton colorat, frunze, petale, lipici,
foarfecă.
Etape de lucru:
- trasați un cerc pe cartonul colorat;
- decupați cercul;
- lipiți frunzele și petalele, pornind din centrul cercului și
ﬁind atenți la simetria mandalei.

1.

2.

3.

Aﬂați mai multe
Mandala a apărut în Tibet, în jurul
secolul al XI-lea. Cuvântul mandala
înseamnă „cerc".
Mandalele pot ﬁ desene sau picturi
reale. Ele pot ﬁ, de asemenea, creații
temporare, cum ar ﬁ mandalele de nisip,
care sunt o tradiție călugărească budistă
tibetană, în care aceste forme frumoase
sunt făcute și distruse pentru
a simboliza starea trecătoare lucrurilor
materiale.
De asemenea, desenarea, colorarea și
realizarea de mandale naturale sunt o
metodă bună de relaxare și meditație.
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UNITATEA 3 SPECTACOLUL TOAMNEI
Lecția 3 - Toamna în fotograﬁi

Știați că fotograﬁa înseamnă „a picta cu lumină”?
Fotograﬁa a fost inventată acum 160 de ani și a cunoscut,
în timp, mari transformări. La început, au existat fotograﬁile
alb-negru, apoi au apărut cele color. Astăzi utilizăm cel mai
adesea fotograﬁile digitale, care sunt stocate în memoria
unui dispozitiv, cum ar ﬁ calculatorul sau telefonul.
Fotograﬁa este o imagine ﬁdelă a unui element din realitate. Ea se
realizează cu ajutorul aparatului foto. Aceasta, spre deosebire de o
pictură, este identică cu realitatea înconjurătoare. Pentru a realiza o
fotograﬁe, fotograful folosește lumina pentru a evidenția formele și
culorile.

Haideți
să aﬂăm!

Observăm
și discutăm

Ce reprezintă imaginile? Ce asemănări și ce deosebiri
ați observat? Cum sunt formele din pictură? Dar cele din
fotograﬁe? Cum sunt culorile? Care imagine redă mai clar
realitatea? Vouă ce v-ar plăcea să fotograﬁați?

1. Arcimboldo, Portret

2. Sergiu Sas, Portret
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Toamna este un anotimp special. E atât de plin de forme
și culori! Pentru că sunt ultimele zile de toamnă și în
curând natura se va schimba, ne gândim că ar ﬁ plăcut să
mai aveți ocazia să priviți toate aceste frumuseți. Vă
invităm să ieșiți la o plimbare. Luați cu voi un aparat foto
sau chiar și un telefon cu cameră foto și fotograﬁați
ipostazele toamnei.
Puteți fotograﬁa un peisaj plin de culoare, un coleg care se joacă cu
frunze sau un copil care se bucură de gustul dulce al unui fruct copt abia
cules. Adunați toate fotograﬁile făcute de elevii clasei voastre într-un
album, pe care să îl păstrați în clasă. Îl veți putea răsfoi ori de câte ori vă va
ﬁ dor de frumusețile toamnei.
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UNITATEA 3 SPECTACOLUL TOAMNEI

RECAPITULARE/ EVALUARE

PROIECT: HAIDEȚI LA SPECTACOL!

În cadrul acestei unități ați confecționat personaje și alte creații cu
ajutorul materialelor din natură, ați realizat elemente de decor din frunze
și ați aﬂat ce este o fotograﬁe.
Vă provocăm să ﬁți creativi și să compuneți o scurtă piesă de teatru, în
care personajele principale să ﬁe piticii și celelalte creații confecționate
chiar de mânuțele voastre. Folosiți mandalele de toamnă pentru a
compune decorul. De asemenea, fotograﬁați momente din pregătirea
spectacolului și punerea lui în scenă. Invitați și părinții să participe la
spectacol. Succes!

TEST

1. Care dintre aceste
două îmagini este
pictură și care este
fotograﬁe?

A
2. Adevărat sau fals? F

a.

b.

3. Alegeți varianta corectă:

a. Jucăriile dezvoltă creativitatea și
inteligența.

Materialele naturale pot ﬁ:

b. În trecut, jucăriile erau confecționate
din materiale din natură.

a. plastic, carton, hârtie;

c. Fotograﬁile nu redau clar realitatea.

c. sticle, pungi, cutii.
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b. frunze, semințe, boabe;

UNITATEA 4 UN STROP DE CULOARE
Flori în culori

Culori primare, culori binare

Culori de apus

Culori calde, culori reci

Culori de sărbătoare

Ornamente pentru bradul de Crăciun. Anul Nou

Povești la gura sobei

Nuanțe

Culori de iarnă

Tonuri

Recapitulare / Evaluare

COMPETENȚE
1.2. Diferențierea caracteristicilor
expresive ale elementelor de limbaj
plastic, în compoziții și în mediul
înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității față de
mesajele exprimate prin limbaj vizual
2.2. Realizarea de creații funcționale
în diverse tehnici pe diferite suporturi
2.3. Valoriﬁcarea elementelor de
limbaj plastic în compoziții tematice
2.4. Modiﬁcarea expresiei plastice
inițiale prin remodelare
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UNITATEA 4 UN STROP DE CULOARE
Lecția 1 - Flori în culori

Peste tot în jurul nostru există culoare. Culorile pe care
ochiul omenesc le poate vedea se regăsesc în curcubeu.
Acestea sunt: roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și
violet (ROGVAIV). În funcție de modul în care culorile pot ﬁ
obținute, acestea se împart în: culori primare și culori
binare. Culorile primare sunt roșu, galben, albastru.
Acestea sunt culori de bază și nu pot ﬁ obținute din amestecul altor culori.
Culorile binare sunt: oranj, verde,
violet. Acestea se mai numesc culori
secundare și sunt obținute prin
amestecul a două culori primare:

Haideți
să aﬂăm!

Culori primare

Oranj = roșu + galben

Experiment

Verde = albastru + galben

Cum facem un curcubeu?
Experimentul se va desfășura
într-o încăpere întunecată.
Materiale necesare: un pahar
plin cu apă, o lanternă,
o coală albă de hârtie,
bandă adezivă.

Violet = roșu + albastru

Etape de lucru:
- puneți paharul cu
apă pe un scaun, iar
hârtia albă jos;
- lipiți două bucăți de bandă
adezivă pe lanternă, astfel
încât lumina să iasă printr-o
porțiune îngustă de circa 3 milimetri;
- aprindeți lanterna și orientați-o spre
apa din pahar;
- veți putea observa culorile
curcubeului pe foaia albă.
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Ce culori predomină
în ﬁecare tablou?
Precizați dacă sunt
Observăm
primare sau
și discutăm culori
binare. Dați exemple
din natură de obiecte care pot ﬁ
redate prin aceste culori. Prin
amestecul căror culori primare
s-au obținut culorile binare
identiﬁcate în tablouri?
1. Alicia Crasiuc, elevă

2. Nicolae Tonitza, Lalele și iriși

Joc: „Cine desenează mai multe obiecte?”
Acest joc se poate juca individual sau în echipă. Un elev propune o
culoare primară sau binară. Toți elevii sau toate echipele vor desena cât
mai multe obiecte de aceași culoare, care se găsesc în natură sau în jurul
nostru, într-un interval de timp scurt.
De exemplu, dacă un coleg propune culoarea galben, puteți desena:
soare, spic de grâu, lămâie, banană etc. Câștigă echipa sau elevul care a
desenat cele mai multe obiecte. Apoi puteți să le colorați.

1.

2.
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Atelier

Flori în trei culori
Realizați o pictură, folosind culori primare și binare,
pornind de la tema Flori în trei culori. Culorile primare sunt
culorile care compun și drapelul țării noastre. În timp ce
pictați puteți asculta „Rapsodia Română” de George Enescu,
sau altă piesă clasică.

1.Pierre-Auguste Renoir,
Buchet de trandaﬁri

2. Vincent Van Gogh, Floarea
Soarelui

3. Piet Mondrian, Amaryllis

4. Odilon Redon, Vază albă cu ﬂori

5. Rachel Ruysch, Flori în vas de
sticlă

6. John Constable,
Vază cu ﬂori
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UNITATEA 4 UN STROP DE CULOARE
Lecția 2 - Culori de apus

Ați privit vreodată culorile cerului atunci când răsare
sau apune soarele? Dar culorile norilor înainte de
furtună? Ce senzație ați simțit atunci când le-ați privit?
În funcție de impresiile pe care le transmit, culorile pot
ﬁ împărțite în două categorii: culori calde și culori reci.
Culorile calde sunt: roșu, galben, oranj. Acestea dau senzația de căldură
și semniﬁcă bucurie, bunătate, lumină, apropiere.
Culorile reci sunt: albastru, verde, violet. Ele dau senzația de frig și
semniﬁcă tristețe, supărare, umbră, depărtare.

Haideți
să aﬂăm!

Culori reci

Culori calde

Observăm
și discutăm

1. Henri Matisse,
Fereastră în Tanger

Ce imagini au fost redate în culori calde? Dar în culori
reci? Dați exemple de obiecte din natură, care pot ﬁ
redate cu ajutorul culorilor calde sau reci.
Ce sentimente credeți că sunt transmise prin culorile
calde? Dar prin culorile reci? Voi ce ați picta în aceste
culori?

2. Nicolae Tonitza, Muza
Pamﬂetarului

2. Pablo Picasso, Mamă
și copil
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2. Nicolae Tonitza, Trei
frați

Atelier

1.

Pictați un apus de soare cu pensule și acuarele,
folosind în partea de sus a colii de desen culori calde,
pentru a reda culorile cerului la apus, iar în partea de
jos, culori reci, pentru a reda elementele terestre.
Pentru inspirație, puteți observa mai jos câteva
exemple.

3.

2.

4.

5.
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UNITATEA 4 UN STROP DE CULOARE
Lecția 3 - Culori de sărbătoare
Haideți
să aﬂăm!
Observăm
și discutăm

Crăciunul este cea mai așteptată sărbătoare. Colindele,
bradul împodobit, steluța din vârf, coronița din crenguțe
de brad de la intrarea în casă, toate ne bucură nespus de
mult.
O altă sărbătoare, apropiată de Crăciun, este Anul Nou,
un alt moment de bucurie în care culorile artiﬁciilor ne
farmecă.

Ce simboluri ale Crăciunului recunoașteți în imagini? Ce fel
de culori au ornamentele bradului? Dar fundițele cadourilor?
Ce culoare are costumul lui Moș Crăciun? Ce culori au artiﬁciile
de Anul Nou? Cu ce culori ați decora voi bradul?

2.

1.

3.

4.
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Atelier

Vom învăța împreună să realizăm decorațiuni pentru
bradul de Crăciun.
1. Căciulița
Materiale necesare: ﬁre colorate, sul de carton, foarfecă.
Etape de lucru:
- tăiați sulul de carton în fâșii de 1,5 - 2 cm;
- tăiați bucăți de 30 de cm din ﬁrul colorat;
- îndoiți ﬁrul în două, introduceți-l în inelul de carton,
trageți capetele ﬁrului prin bucla formată și strângeți
până se formează un nod;
- continuați să faceți noduri, până când ﬁrele acoperă
complet inelul de carton;
- trageți capetele ﬁrelor pe partea cealaltă a inelului;
- legați capetele ﬁrului, astfel încât să obțineți un
ciucure și rotunjiți-l prin tăiere.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Atelier

2. Steluța
Materiale necesare: bețe de înghețată, acuarele,
pensule, lipici.
Etape de lucru:
- lipiți bețele de înghețată, astfel încât acestea să
formeze un triunghi. Realizați două astfel de
triunghiuri;

- suprapuneți cele două triunghiuri cu vârfurile în poziție opusă și
lipiți-le;
- pictați steluța în culoarea preferată. O puteți decora cu sclipici.
Cu ornamentele realizate de voi puteți împodobi un brad chiar în
clasa voastră. La ﬁnal, puteți să vă adunați în jurul lui și să cântați
colindele „O, brad frumos” și „O, ce veste minunată!”.

1.

2.

3.

3. Artiﬁciile de Anul Nou
Materiale necesare: acuarele, coală
desen, pensule, pai.
Etape de lucru:
- pictați pe o coală de desen un fond
albastru cu o pensulă groasă;
- după ce fondul este uscat, puneți pe
coală picături ﬂuide de culoare;
- cu ajutorul paiului suﬂați picăturile,
astfel încât să dirijați culoarea în diferite
sensuri.
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UNITATEA 4 UN STROP DE CULOARE
Lecția 4 - Povești la gura sobei
Haideți
să aﬂăm!

Observăm
și discutăm

Nuanța se obține prin amestecul a două culori, una
în cantitate mai mare decât cealaltă. Amestecând
cantități inegale de culoare, poți obține nuanțe diferite.
De exemplu, pentru a picta focul din sobă veți folosi
nuanțe de roșu și galben. Acestea le veți obține
amestecând puțin galben cu mai mult roșu sau invers.
Ce plăcut este să stăm iarna la gura sobei și să
ascultăm povești spuse de bunici! Căldura focului din
sobă vă invită să priviți dansul plin de culoare al
ﬂăcărilor. Puteți să le pictați.

Ce culori observați în imagini? Din amestecul căror culori au
fost obținute nuanțele? Unde ați observat în natură aceste
nuanțe? Ce nuanțe ați ﬁ adăugat voi acestor picturi?

1. Larisa Conț, elevă

2. Erik Balint, elev
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Atelier

1. Exersați obținerea nuanțelor.
Materiale necesare: pensulă, paletă, coală desen, pahar cu
apă, tempera.
Etape de lucru:
- împărțiți o coală de desen în minimum patru forme
geometrice;
- pictați prima și ultima formă în culorile roșu și galben sau
două culori primare, la alegere;
- amestecați apoi cantități diferite din aceste culori pentru
a obține mai multe nuanțe;
- pictați ﬁecare formă geometrică cu o nuanță diferită.
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2. Haideți să pictăm Focul din sobă.

Atelier

Materiale necesare: pensulă, paletă, coală desen,
pahar cu apă, tempera.
Etape de lucru:
- schițați cu un creion, folosind linii curbe, forma
ﬂăcărilor;
- puneți pe paletă culorile roșu și galben;
- cu o pensulă, amestecați puțin roșu cu mai mult
galben. Veți obține o nuanță;
- pictați ﬂăcările, folosind nuanțe diferite;
- adăugați lucrării voastre detalii, folosind și alte
culori: negru pentru cărbuni, maro pentru cărămizi
etc.

Lucrul va ﬁ mai plăcut
dacă veți asculta o poveste
„la gura sobei”.
Vă sugerăm să audiați
„Poveste de Crăciun”, de
Charles Dickens.
1.

2.

3.

4.
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UNITATEA 4 UN STROP DE CULOARE
Lecția 5 - Culori de iarnă

Atunci când pictați, folosiți culori mai deschise
pentru a reda lumina și culori mai închise pentru a
reda umbrele. Dar cum se obțin culorile închise și
deschise? În primul rând, trebuie să știți că acestea se
numesc tonuri.
Tonurile unei culori se obțin prin amestecul acelei culori cu alb pentru tonuri deschise și negru - pentru tonuri închise. Albul și negrul
sunt nonculori. Prin amestecul lor obținem griuri neutre. Dacă
adăugăm o culoare în griurile neutre, acestea devin griuri colorate.

Haideți
să aﬂăm!

Tonuri închise - deschise

Observăm
și discutăm

Griuri neutre

Griuri colorate

Ce culoare predomină în ﬁecare pictură? Cum s-au obțiut tonurile
de culoare observate? Cum a fost sugerată lumina? Dar umbra?
Gândiți-vă la un titlu care s-ar potrivi ﬁecărei lucrări.

1. Alicia Crasiuc, elevă

2. Natalia Marc, elevă

58

3. Alexia Gherghel, elevă

1. Exersați obținerea tonurilor
Materiale necesare: pensulă, paletă, coală desen, pahar cu apă,
tempera.
Etape de lucru:
- împărțiți o coală de desen în minimum patru dreptunghiuri;
- pictați-le pe primul și ultimul în alb și negru, iar pe cel din
mijloc în culoarea albastru sau culoarea voastră preferată;
- amestecați apoi culoarea cu cantități diferite de alb sau negru pentru
a obține mai multe tonuri;
- pictați ﬁecare dreptunghi cu un ton diferit.
Prin același procedeu puteți exersa și obținerea griurilor neutre.

Atelier

2. În serile de iarnă, luna ne luminează calea. Vă propunem să pictați
tocmai o astfel de Noapte de iarnă.
Materiale necesare: pensulă, paletă, coală desen, pahar cu apă,
tempera.
Etape de lucru:
- puneți pe paletă albastru, alb și negru;
- cu o pensulă mare, puneți în centrul lucrării o
pată albă în formă de cerc, care va reprezenta
luna;
- amestecați albastru și alb pentru a obține 3-4
tonuri deschise și trasați în jurul petei albe
cercuri de tonuri diferite;
- continuați cu cercuri în tonuri închise, obținute
din amestecul culorii albastre cu negru;
- adăugați lucrării voastre detalii cu nonculori.
Albul poate sugera ninsoarea și lumina, negrul,
contururi și umbre.

59

UNITATEA 4 UN STROP DE CULOARE
RECAPITULARE/ EVALUARE

PROIECT: O VIZITĂ LA MUZEU

Ați aﬂat atât de multe lucruri, încât credem că
sunteți pregătiți pentru o misiune importantă: o
vizită la muzeu în căutare de culori. Vizitați o galerie
de artă care găzduiește o expoziție de tablouri.
Priviți cu atenție ﬁecare pictură. Observați culorile
folosite. Identiﬁcați nuanțele și tonurile de culoare.
Luați cu voi un carnețel. Notați în el tot ceea ce ați recunoscut din
noțiunile studiate la școală despre culori. Când vă întoarceți în clasă
discutați cu colegii, pe baza notițelor luate, despre ceea ce ați văzut.

TEST

1. Ce culori obțineți?

+

=

+

=

+

=

2. Scrieți, în caiet, culorile în coloana potrivită: verde, roșu, albastru,
oranj, galben, violet.
Culori primare

Culori binare

3. Adevărat sau fals? AF
a. Tonurile se obțin amestecând două culori.
b. Alb și negru sunt nonculori.
c. Tonurile se obțin din amestecul unei culori cu o nonculoare.
4. Completați, în caiet, enunțul:
Prin amestecul a două culori, în cantități, diferite se obține
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UNITATEA 5 IUBIM ANIMALELE
Cursa cu broscuțe

Tehnica Origami

Animale fel de fel

Pătratul Tangram

Caracatița

Tăierea, înnodarea, împletirea ﬁrelor

Animale din ogradă

Tehnica modelajului: presare,
modelare liberă

Recapitulare / Evaluare

COMPETENȚE
1.2. Diferențierea caracteristicilor
expresive ale elementelor de limbaj
plastic, în compoziții și în mediul
înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității față de
mesajele exprimate prin limbaj vizual
2.2. Realizarea de creații funcționale în
diverse tehnici pe diferite suporturi
2.5. Participrea la activități integrate
adaptate nivelului de vârstă, în care se
asociază elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
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UNITATEA 5 IUBIM ANIMALELE
Lecția 1 - Cursa cu broscuțe

Lumea animalelor este una foarte interesantă și
jucăușă. Animalele ne pot ﬁ niște prieteni buni, dar și
parteneri de joacă, de aceea noi le iubim. V-ar plăcea să
confecționați jucării în formă de animale? Haideți să
învățăm câteva tehnici de lucru prin care le putem crea.
Origami este o tehnică de îndoire a hârtiei, cu scopul
reprezentării unor lucruri diferite, cum ar ﬁ ﬂori, animale,
avioane etc. În tehnica origami se folosește hârtie albă sau colorată de
formă pătrată, dar poate ﬁ și de alte forme: dreptunghi, triunghi,
hexagon și altele.

Haideți
să aﬂăm!

Observăm
și discutăm

Ce observați în imagini? Prin ce tehnică au fost
realizate lucrările? Ce materiale s-au folosit în realizarea
lor? Prin ce se aseamănă? Prin ce se deosebesc?

1. Pisică origami

2. Franz Marc, Pisică
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Atelier

Vă invităm să luați startul la Cursa cu broscuțe. Pentru a
participa la acest joc, ﬁecare dintre voi va trebui să aibă
broscuța sa. Haideți, așadar, să confecționăm o broscuță
săltăreață. Urmăriți etapele de realizare a broscuței și
realizați și voi una.

Joc: Cursa cu broscuțe
Sunteți gata să porniți? Iată regulile jocului: câte cinci copii se aliniază
la linia de start, trasată cu creta pe asfalt, în curtea școlii sau pe podeaua
clasei. Pe rând, ﬁecare copil va face un salt cu broscuța lui, până când va
ajunge la linia de ﬁnal, trasată la un metru de prima linie. Câștigă
broscuța care ajunge prima. Succes!
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UNITATEA 5 IUBIM ANIMALELE

Lecția 2 - Animale fel de fel
Haideți
să aﬂăm!

Tangramul este un joc de puzzle foarte vechi, de
origine chinezească, cunoscut și sub numele de
„pătratul magic”. Dacă la puzzle piesele pot ﬁ așezate
într-un singur fel, la Tangram diversitatea imaginilor
ce pot ﬁ obținute face jocul interesant. Regula este
simplă: utilizați toate cele 7 piese, întotdeauna
aceleași, pentru a crea cât mai multe forme.

1. Jocul Tangram

Observăm
și discutăm
Ce ﬁguri geometrice alcătuiesc
pătratul Tangram? Ce reprezintă
ﬁecare formă?
Ce forme credeți că puteți crea
cu „pătratul magic”?
2. Forme Tangram
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Atelier
Să ne jucăm cu
pătratul Tangram!
Materiale necesare:
hârtie colorată, foarfecă.
Etape de lucru:
- decupați cele șapte
forme care alcătuiesc
„pătratul magic”;
- aranjați formele astfel
încât să obțineți diferite
animale;
- folosiți toate cele șapte
piese pentru a forma
o imagine, având grijă
ca piesele să se
atingă, dar să nu
se suprapună.

65

UNITATEA 5 IUBIM ANIMALELE

Lecția 3 - Caracatița

Mările și oceanele alcătuiesc o lume complexă,
ce este casa a mii de animale subacvatice, mai mult
sau mai puțin cunoscute. În cele ce urmează vom
studia un astfel de animal marin: caracatița.
Știați că aceasta are 8 brațe, numite tentacule,
care sunt prevăzute cu două rânduri de ventuze
pentru a putea pipăi și apuca hrana?
Haideți să învățăm tehnica împletirii ﬁrelor, pentru a confecționa o
caracatiță.

Haideți
să aﬂăm!

Observăm
și discutăm

1. Coș împletit

Ce obiecte observați în imagini? Prin ce tehnică au fost obținute aceste produse? Ce materiale sunt folosite? Ce alte obiecte ați mai
putea realiza, folosind aceeași tehnică?

2. Brățări împletite
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3. Colac împletit

Exersați tehnica împletirii ﬁrelor în trei.
Pentru început, luați trei ﬁre și legați-le la un capăt. Apoi,
aduceți ﬁrul din stânga între celelalte două ﬁre, apoi cel
din dreapta și continuați până când terminați de împletit
ﬁrele.

Caracatița
Materiale necesare: ﬁre textile, lipici, hârtie,
carioca.
Etape de lucru:
- tăiați mai multe ﬁre de aceeași dimensiune;
- legați-le pe toate cu un nod la mijloc;
- sub primul nod, la o distanță de 3 - 4 cm, legați încă o dată toate
ﬁrele;
- împărțiți ﬁrele în opt părți egale și împletiți ﬁecare parte. Legați-le
la capete;
- decupați ochii din hârtie colorată și desenați-i cu carioca.

Atelier
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UNITATEA 5 IUBIM ANIMALELE
Lecția 4 - Animale din ogradă

Vă plac animalele din curtea bunicilor? Ce-ar ﬁ să
modelăm forma lor din plastilină? Pentru a putea
modela cu plastilină, aceasta trebuie pregătită prin
acțiuni precum: frământarea, rularea cu palma pe
un suport, rotirea acesteia între palme, aplatizarea,
presarea, strângerea ei. În momentul în care
plastilina s-a încălzit, aceasta devine ușor de modelat. Putem
modela plastilina în două feluri:
- prin presare sau amprentare;
- modelare liberă, pentru forme tridimensionale.

Haideți
să aﬂăm!
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Observăm
și discutăm

1. Jeff Koons, Câinele balon

Ce observați în imaginile de mai jos? Ce
reprezintă ﬁecare lucrare? Din ce materiale crezi
că sunt realizate lucrările? Prin ce tehnică s-au
obținut? Ce v-ar plăcea vouă să modelați?

2. Vas din Grecia Antică

5. Alberto Giacometti, Cal

3. Gerhard Marcks, Muzicanții din
Bremen

5. Statuetă din Egiptul Antic
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Realizați o lucrare colectivă, împreună cu toți
colegii, cu tema Animale din ogradă.
Materiale necesare: plastilină colorată, planșetă.
Etape de lucru:
- pregătiți suportul, presând plastilină pe o
planșetă de lemn sau plastic;
- trasați linii, cu o scobitoare, pentru a sugera ﬁrele de iarbă;
- prin presare, puteți modela ﬂori sau alte elemente;
- modelați liber, așa cum doriți, un animal domestic.
- așezați toate animalele modelate pe un suport.

Atelier

Aﬂați mai multe
Știați că pictorul Henri
Rousseau a pictat toată viața
plante și animale din junglă,
bazate pe vizitele sale la
grădina zoologică, pentru că
în realitate nu a fost niciodată
într-o junglă? Ce obiect din
imagine nu face parte dintr-o
junglă?

Henri Rousseau, Merry Jesters
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Atelier

Joc. Ghicește animalul. Multe dintre sculpturile lui
Constantin Brâncuși reprezintă animale. Ghiciți ce
animal a dorit să reprezinte în ﬁecare sculptură.
Notați pe o foaie răspunsurile, apoi întoarceți pagina
și veriﬁcați câte animale ați ghicit.

2

3

4

5

6

7

1
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Atelier

Animalele pe care Constantin Brâncuși le-a
sculptat au fost cocoșul, foca (cu numele de
Miracolul), pinguinii, broasca țestoasă (Țestoasa
zburătoare), lebăda (Leda), peștii și o pasăre
(Pasărea în spațiu sau Măiastra).

2

3

4

5

6

7

1
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UNITATEA 5 IUBIM ANIMALELE

RECAPITULARE/EVALUARE PROIECT: DESENĂM LA ZOO

Provocarea noastră este să faceți o
altfel de vizită la Grădina Zoologică.
Cu siguranță, ați vizitat animalele
de la Zoo, ați observat modul în care
acestea se mișcă, ați văzut cu ce se
hrănesc, ați fost impresionați de
sunetele pe care le produc sau de
dimensiunile lor, dar probabil că
puțini dintre voi ați fost atenți la
forma și culorile lor. Vizitați Grădina

TEST

Zoologică, dar
de data
aceasta luați
cu voi un bloc
de desen și creioane. Încercați să
desenați, în timpul vizitei, animalele
care vă plac cel mai mult. La
întoarcerea la școală organizați o
expoziție cu desenele realizate.
Puteți utiliza aceste desene chiar și
la ora de Științe ale naturii.

1. Denumiți câteva tehnici de lucru învățate în această
unitate.

2. Completați, în caiet, enunțurile:
a. Tehnica plierii hârtiei se numește
.
b. Pătratul Tangram conține
piese.
c. Plastilina
devine ușor de modelat.
3. Uniți, în caiet, ceea ce se potrivește:

împletirea
origami
modelajul
Tangram

seamănă cu un puzzle.
este o tehnică de lucru cu plastilina.
este o tehnică de lucru cu ﬁre textile.
este tehnica îndoirii hârtiei.
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UNITATEA 6 PARFUM DE PRIMĂVARĂ
Mărțișoare

Tehnica Quilling

Felicitare de 8 Martie

Coaserea

Portretul unei ﬁințe dragi

Realizarea unui portret

Pomi înﬂoriți

Tamponarea suprafeței cu hârtie
mototolită și ștampilă realizată din
cartof, imprimare cu bețișoare de
urechi, dactilopictură

Frumusețea unei ﬂori

Materiale reciclabile

Sărbătorim Paștele

Felicitare. Colaj

Câmp cu ﬂori

Forme spontane obținute prin suprapunere foliei de plastic

Recapitulare. Evaluare

COMPETENȚE
2.1. Utilizarea în contexte variate a
materialelor în funcție de proprietăți ale
acestora și de tehnici de lucru adecvate
2.2. Realizarea de creații funcționale în
diverse tehnici pe diferite suporturi
2.3. Valoriﬁcarea elementelor de limbaj
plastic în compoziții tematice
2.4. Modiﬁcarea expresiei plastice inițiale
prin remodelare

74

UNITATEA 6 PARFUM DE PRIMĂVARĂ
Lecția 1 - Mărțișoare

În prima zi de primăvară cu toții suntem bucuroși
pentru că oferim și primim mărțișoare. Mărțisorul este
un mic obiect de podoabă, legat cu un șnur împletit
dintr-un ﬁr alb și un ﬁr roșu. Firul alb simbolizează
puritatea, iar cel roșu, iubirea.
Mărțișorul este un simbol al reînnoirii, al renașterii naturii, al
speranței, ﬁind dăruit pentru a aduce noroc și belșug.
Propunerea noastră este să realizați un mărțișor prin tehnica
Quilling, o tehnică decorativă care se bazează pe rularea unor fâșii
înguste de hârtie, colorate divers. Acestea sunt îmbinate și aranjate apoi
pentru a forma un obiect decorativ.

Haideți
să aﬂăm!

Observăm
și discutăm

Ce observați în imagini? Din ce materiale au fost realizate
decorațiunile? Cum se numește tehnica prin care au fost
realizate? Ce culori și ce forme observați?

1.

2.
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Realizați mărțișoare din fâșii de hârtie, prin tehnica
Quilling, pentru cei dragi.

Atelier

Materiale necesare: carton colorat, fâșii de hârtie
colorată, lipici, ac pentru rulat sau scobitoare, șnur de
mărțișor.
Etape de lucru:
- tăiați fâșii de hârtie colorată cu lățimea de 0,5 cm;
- rulați ﬁecare fâșie pe ac sau scobitoare, lipiți capătul,
apoi presați-o pentru a-i da forma dorită;
- îmbinați fâșiile rulate pentru a forma o ﬂoare sau
orice formă vreți și lipiți-le pe o bucată dreptunghiulară de carton;
- legați șnurul de mărțișor și lipiți-l pe carton.
Iată câteva modele:

1.

2.
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UNITATEA 6 PARFUM DE PRIMĂVARĂ

Lecția 2 - Felicitare de 8 martie
Haideți
să aﬂăm!

Prima lună a primăverii aduce o sărbătoare specială:
8 Martie – Ziua Internațională a Femeii. Cu acestă ocazie
oferim felicitări mamelor, bunicilor, surorilor sau colegelor

de la școală. Felicitările pot ﬁ realizate prin diferite tehnici,
dar noi le vom realiza de data aceasta prin coasere.
O felicitare lucrată de voi va bucura, cu siguranță, ﬁecare persoană
importantă din viața voastră.

Observăm
și discutăm

Ce observați în imagini?
Prin ce tehnici au fost realizate?
Ce simboluri de primăvară sunt reprezentate?

1. Livia Coloji, Felicitare

2. Felicitare 8 Martie
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Atelier

Vă propunem să realizați o felicitare prin tehnica
coaserii.
Materiale necesare: coală A4 colorată, carton alb, ac,
ață colorată.
Etape de lucru:
- pe cartonul alb veți desena conturul unei ﬂori;
- cu acul veți perfora cartonul pe conturul desenat;
- introduceți ața în ac, înnodați capătul și coaseți după
modelul perforat, așa cum observați în modelele de
mai jos;
- lipiți cartonul pe care ați cusut ﬂorile pe coala îndoită
în două;
- scrieți un mesaj în interiorul felicitării.

1.

2.

4.

3.
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UNITATEA 6 PARFUM DE PRIMĂVARĂ

Lecția 3 - Portretul unei ﬁințe dragi

Ne place întotdeauna să vedem bucuria pe chipul
mamei, al bunicii, al mătușii sau al doamnei învățătoare.
Nu ar ﬁ frumos să le pictăm portretul?
Portretul înfățișează ﬁgura unei pesoane. În portret
putem reda atât trăsăturile acesteia, cât și starea
suﬂetească.
Ca să arătați că o persoană este importantă pentru voi, desenați-i
portretul mare, pe toată suprafața hârtiei. De asemenea, puteți reda în
desen preferințele, pasiunile persoanei pe care ați ales-o. De exemplu,
dacă îi plac animalele, poate să țină în brațe animalul preferat.
Și artiștii clasici făceau la fel, iar în jurul portretelor pe care le realizau,
mereu exista un peisaj pentru a arăta iubirea pentru natură, un telescop
pentru a sugera pasiunea pentru știință sau un instrument muzical
pentru a exprima talentul persoanei reprezentate în portret.

Haideți
să aﬂăm!

Observăm
și discutăm

Ce observați în imagini? Ce stare suﬂetească vă transmite
ﬁecare portret? Ce detalii observați în jurul portretului? Ce
pasiuni credeți că indică aceste detalii?

1. Mihaela Noroc, Fată din Maramureș

2. Parmigianino, Autoportret
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3. Leonardo Da Vinci,
Doamna cu hermina

Atelier

Realizați o pictură cu acuarele sau un desen în creioane
colorate cu tema Portretul unei ﬁințe dragi.
Adăugați lucrării voastre detalii care să transmită
privitorului preferințele sau pasiunile persoanei pe care
ați reprezentat-o.
După ce ați terminat lucrarea, o puteți oferi în dar chiar
persoanei pe care ați înfățișat-o. Priviți câteva modele:

1.Căliman Lorena, elevă

4.Ionescu Cezara, elevă

2. Barbăsură Laura, elevă

5. Balint Erick, elev

3. Ieremia Cezara, elevă

6. Mare Andreea, elevă
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UNITATEA 6 PARFUM DE PRIMĂVARĂ

Lecția 4 - Pomi Înﬂoriți
Haideți
să aﬂăm!
Observăm
și discutăm

Unul dintre momentele care ne bucură privirea în
anotimpul primăvara este acela în care înﬂoresc pomii.
Florile lor sunt atât de gingaș colorate și de plăcut
parfumate, încât vă îndeamnă să le pictați și voi, în diferite
tehnici, pe care le veți descoperi în cele ce urmează.
Ce reprezintă lucrările de mai jos? Prin ce tehnică
credeți că a fost realizată ﬁecare lucrare? Ce materiale și
instrumente de lucru credeți că au fost folosite?

1. Tehnica bețișoare de urechi

2. Tamponare cu mototol de hârtie

3. Ștampilare cu cartof

4. Dactilopictură
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Realizați o lucrare cu titlul Pomi înﬂoriți, folosind
tehnicile de lucru descrise mai jos. Împărțiți clasa în patru
echipe. Fiecare echipă va alege o tehnică de lucru diferită.
Materiale necesare: acuarele, pensule, coală desen, hârtie
mototolită/ cartof/ bețișoare de urechi.
Etape de lucru:
- realizați un fond cu o culoare diluată, care să dea efectul
de transparență;
- pictați trunchiul și ramurile pomului cu o culoare mai
intensă.
Realizați ﬂorile astfel:
- tehnica 1 – mototoliți o bucată de hârtie sau șervețel, înmuiați-o în
culoare și tamponați suprafața colii de desen;
- tehnica 2 – dintr-o jumătate de cartof realizați prin tăiere o ștampilă
rotundă sau în formă de ﬂoare, adăugați culoare cu o pensulă și presați
ștampila pe coala de desen;
- tehnica 3 – cu ajutorul degetului veți amprenta coala de desen;
- echipa 4 – legați un mănunchi de bețișoare de urechi, astfel încât
acestea să ia forma unei ﬂori, înmuiați capetele în culoare și presați
pe coala de desen.

Atelier

2. Pictură cu cartof

1. Pictură cu hârtie / șervețel

3. Pictură cu degetul

4. Pictură cu bețisoare
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UNITATEA 6 PARFUM DE PRIMĂVARĂ

Lecția 5 - Frumusețea ﬂorilor

Natura este atât de plină de frumusețe în anotimpul
primăvara, încât ne dorim să o păstrăm curată și să o
protejăm. O modalitate de a pastra prospețimea naturii
este reciclarea deșeurilor. A recicla înseamnă a refolosi
deșeurile pentru fabricarea unor produse noi. Putem
recicla hârtie, sticlă, plastic, ambalaje metalice, baterii etc.
Există locuri special amenajate unde colectarea deșeurilor se face în
mod selectiv. Puteți și voi, în clasa voastră, să organizați un colț de
colectare selectivă a deșeurilor. Aveți nevoie de câteva cutii de carton,
pe care veți lipi etichete care să semnaleze tipul de deșeu colectat. Apoi
puteți transforma deșeurile reciclate în obiecte utile sau de decor.

Haideți
să aﬂăm!

Observăm
și discutăm

Ce observați în imagini? Din ce materiale au fost realizate
obiectele? Ce reprezintă ﬁecare obiect? Voi cum ați reutiliza
deșeurile?

1.

3.

2.

4.

5.
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Joc: Ghicește ﬂoarea!
Este-o ﬂoare parfumată
Într-un copac cocoţată
Albă, mov sau rozulie
Nume de animal ea poartă
Care-i ﬂoarea căutată?
Liliacul

Clopoţel mititel
Cine sună lin din el?
Nimeni! Nimeni!
Numai vântul,
Clătinându-l, legănându-l,
Dă de veste-n toată ţara
Că soseşte primăvara.
Ghiocelul

E o ﬂoare-nmiresmată
Cu-o legendă-ndelungată
De Narcis ne aminteşte
Şi de Paşti ea înﬂoreşte.
Narcisa

Cupe albe, sângerii,
Stau pe lujere înﬁpte,
Parc-ar ﬁ nişte făclii!
Hei, ghiceşte-le, de le ştii!
Lalelele

Atelier

1.

Fiți creativi! Realizați o ﬂoare din materiale reciclabile.
Iată câteva exemple:

2.

3.
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UNITATEA 6 PARFUM DE PRIMĂVARĂ

Lecția 6 - Câmp cu ﬂori
Haideți
să aﬂăm!

Primăvara ne surprinde mereu cu mulțimea de culori și
parfumuri. Pe câmpuri înﬂoresc narcisele, lalelele, zambilele,
brândușele și alte ﬂori viu colorate. Haideți să vedem cum le
putem reda folosind obținerea petei spontane, prin
suprapunere și presare.

Observăm
și discutăm

Ce observați în imagini? Ce culori au ﬂorile?
Prin ce elemente de limbaj plastic au fost realizate?

1. Van Gogh, Câmp cu maci

2. Van Gogh, Iriși

3. Klimt, Grădină de cabană
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Vreți să pictați și voi un Câmp cu ﬂori?
Iată un mod prin care vă propunem să realizați această
lucrare: prin suprapunerea foliei de plastic.
Materiale necesare: coală desen, tempera, pensule, folie de
plastic.
Etape de lucru:
- realizați un fundal colorat, acoperind întreaga suprafață a colii de
desen cu pensula groasă;
- puneți picături colorate de tempera pe suprafața colii;
- suprapuneți folia de plastic și presați-o, realizând astfel ﬂorile.

Atelier

1.

2.

3.

4.
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UNITATEA 6 PARFUM DE PRIMĂVARĂ

Lecția 6 - Sărbătorim Paștele
Haideți
să aﬂăm!

Paștele este o sărbătoare mult așteptată de copii.
Aceasta este o sărbătoare încărcată de tradiții și simboluri,
păstrate de-a lungul timpului. Încondeierea ouălor sau
vopsirea lor în diverse culori, decorarea casei cu ﬂori,
coacerea cozonacilor sunt doar câteva dintre acestea.

Încondeierea ouălor reprezintă un obicei străvechi în tradiția
românească. Aceasta înseamnă decorarea ouălor cu vopsele și ceară. Mai
întâi sunt trasate cu ceară spațiile care urmează să rămână albe. Acestea
pot ﬁ puncte sau linii, care formează desene simbolice precum: spicul,
crucea, soarele, frunza. Printre culorile folosite în mod tradițional sunt:
roșu, negru, galben, albastru, verde.

Observăm
și discutăm

1.

Ce observați în imagini? Ce culori s-au folosit? Cu ajutorul
căror elemente de limbaj plastic au fost realizate modelele?
Ce modele ați dori voi să folosiți în decorarea ouălor de
Paște?

2.
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Atelier

1.

5.

Vă propunem să realizați un Coș cu ouă, folosind tehnica
încondeierii ouălor aplicată pe hârtie.
Materiale necesare: coli colorate, coală de desen, acuarele,
pensule, lumînare, lipici, foarfecă.
Etape de lucru:
- desenați și decupați forma unui coș, din hârtia colorată;
- lipiți-l pe cealaltă coală colorată;
- conturați forma unor ouă pe o coală de desen nouă;
- decorați oale cu lumânarea, desenând linii și puncte;
- pictați ouăle cu diferite culori, peste formele trasate cu
lumânarea;
- decupați ouăle și lipiți-le în coșuleț.

2.

6.

3.

4.

7.

8.
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Aﬂați mai multe
O balenă masivă poate ﬁ văzută plonjând din canalul orașelului
Bruges din Belgia. Sculptura impresionantă este realizată din 5 tone
de deșeuri strânse de pe plajele din Hawaii și atrage atenția asupra
imensului volum de plastic aruncat în oceane și mări.

1. Colectând deșeuri în
Hawaii

2. STUDIOKCA, Balenă
din deșeuri

89

UNITATEA 6 PARFUM DE PRIMĂVARĂ
RECAPITULARE/EVALUARE

PROIECT: Primăvara, un anotimp minunat

Pe parcursul acestei unități am aﬂat o mulțime de lucruri despre
primăvară. Ar ﬁ grozav să putem aduna tot ceea ce ne place primăvara,
într-o singură lucrare!
Realizați împreună cu colegii o lucrare colectivă, prin tehnica colajului,
în care să prezentați anotimpul primăvara.
Decupați din hârtie colorată ﬂori, copaci, ouă roșii, animale și alte
lucruri care vă plac, lipiți apoi elementele decupate pe un carton mare,
peste care ați lipit mai întâi hîrtie creponată colorată pentru fundal.
1. Identiﬁcați materialele folosite în lucrările de mai jos:

TEST
2. Geta Brătescu,
Medeea

1. Robert Bradford, Câine

AF

3. Matei Negruțiu, Colaj

2. Adevărat sau fals?
a. Quilling este o tehnică decorativă realizată cu ajutorul unor fâșii rulate
din hârtie colorată.
b. Încondeierea ouălor este o tradiție de mărțișor.
c. Mărțișorul este însoțit de un șnur împletit dintr-un ﬁr alb și unul roșu.
3. Descrieți în câteva cuvinte o tehnică învățată pe parcursul acestei
unități.
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UNITATEA 7 Micul arhitect
Școala la care visez

Schițarea unui complex cu o
varietate de spații pentru utilizare

Localitatea în care trăiesc

Macheta unui oraș / sat

Căsuța păsărelelor

Realizarea unui obiect ﬁnal

Recapitulare. Evaluare

COMPETENȚE
1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate
prin imagini în contexte familiare
1.2. Diferențierea caracteristicilor expresive
ale elementelor de limbaj plastic în
compoziții și în mediul înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității față de
mesajele exprimate prin limbaj vizual
2.4. Modiﬁcarea expresiei plastice inițiale
prin remodelare
2.5. Participarea la activități integrate
adaptate nivelului de vârstă, în care se
asociază elemente de exprimare vizuală,
muzicală, verbală, kinestezică

91

UNITATEA 7 Micul arhitect

Lecția 1 - Școala la care vizez
Haideți
să aﬂăm!
Observăm
și discutăm

Arhitectura este știința și arta de a proiecta și construi
clădiri. Arhitectul este persoana care organizează spațiul
construit, ﬁind atent la utilitatea acestuia (spațiu de locuit,
magazin, spital etc.), împarțirea încăperilor și la felul cum
arată.
Ce observi în imagini? Cine a proiectat ﬁecare clădire?
Ce au în comun aceste clădiri? Prin ce sunt ele unice?
Pentru ce crezi că sunt folosite aceste clădiri? Care dintre
clădiri îți place mai mult? De ce?

1. Le Corbusier, Capela Ronchamp

2. Casă ecologică din lut, Sasca Montană

3. Palate şi Leclère, Şcoala Maternală Pajol

4. F. L. Wright, Casa David și Gladys Wright
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Vreți să ﬁți și voi arhitecți?
Sigur că până acum cu toții v-ați imaginat o școală ideală,
în care v-ar plăcea să învățați.

Realizați o schiță cu tema Școala la care visez, în care să
desenați diferite spații din școală: săli, holuri, laboratoare,
bibliotecă, ateliere, curtea școlii.

Atelier

Iată un exemplu:

1. Schița școlii ideale Hey!school – De-a arhitectura în școala ta
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UNITATEA 7 Micul arhitect

Lecția 2 - Localitatea în care trăiesc
Localitățile în care locuiți pot face parte din mediul
urban (orașe) sau mediul rural (sate). În ﬁecare dintre
aceste localități există clădiri importante pentru întreaga
comunitate, cum ar ﬁ primăria, școala, muzeul, și clădiri de
locuințe, cum sunt casele sau blocurile.
Pentru a putea reprezenta cât mai clar o clădire, o stradă sau un
cartier, arhitectul realizează o machetă.

Haideți
să aﬂăm!

Macheta este o reprezentare în miniatură a unui proiect de
arhitectură. Pentru a realiza o machetă trebuie să avem în vedere
imitarea elementelor reprezentate, astfel încât acestea să pară cât mai
reale.
De asemenea, trebuie să ﬁm atenți la respectarea proporțiilor.
Elementele care alcătuiesc macheta sunt realizate din materiale care
au texturi diferite.

Observăm
și discutăm

Ce mediu reprezintă ﬁecare imagine?
Ce locuri asemănătoare cu acestea ați vizitat?
Ce clădiri ați văzut în acele locuri?
Ce clădiri importante există în localitatea în care locuiți?

1. Palatul Administrativ, Tg. Mureș 2. Biserica Densuș
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2. Gara Băile Herculane

Atelier

Realizați, pe echipe, o machetă a unei străzi din localitatea
în care trăiți, folosind diferite tipuri de hârtie, carton, cutii,
ambalaje, tuburi de carton, bețe, scobitori. Stabiliți mai întâi
ﬁecare detaliu pe care doriți să-l reprezentați: clădiri, copaci,
șosea, semafor etc. Selectați apoi materialele pe care le veți
folosi. Realizați ﬁecare element al machetei respectând
proporțiile.
Pentru a putea realiza o machetă care să redea cât mai clar
elementele reale, studiați broșuri, pliante, albume care
prezintă clădirile importante din localitatea voastră. Discutați
despre informațiile aﬂate sau despre clădirile văzute sau
vizitate de voi.

1. Machete Natalia Negruț

2. Machetă De-a arhitectura în școala ta

3. Machete De-a arhitectura în școala ta

4. Machete De-a arhitectura în școala ta
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UNITATEA 7 Micul arhitect

Lecția 3 - Căsuța păsărelelor
Haideți
să aﬂăm!

Arhitecții nu proiectează și realizează numai clădiri, ci se
ocupă și de spațiul din jurul clădirii, cum ar ﬁ grădina, curtea,
spațiul verde. Acest tip de arhitectură poartă denumirea de
arhitectură peisagistică și presupune alegerea plantelor,
trasarea aleilor, așezarea băncuțelor și a altor obiecte de
decor sau utile, cum sunt și căsuțele de păsărele.

1. Grădina Castelului Drummond, Scoția

2. Muzeul Satului, Sibiu

3. Hey!school – De-a arhitectura în școala ta

Observăm
și discutăm

Ce observați în imagini? Ce elemente au fost folosite
pentru a crea peisajul? Cum ți-ar plăcea să arate parcul în
care te joci de obicei? Dar curtea școlii tale? Care imagine îți
place mai mult? De ce?
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Realizați o căsuță pentru păsărele, folosind
materiale reciclabile. Puteți folosi sticle de
plastic, cutii de carton, bețe de înghețată.
Iată câteva exemple:

Atelier

1.

2.

3.

4.
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Aﬂați mai multe
Fotograful englez James Mollison, când a fost chemat să vină cu o
idee legată de drepturile copiilor, s-a gândit la camera lui din copilărie,
cât de importantă a fost pentru el și cum era oglinda personalității
sale. După o călătorie de trei ani în jurul lumii, a publicat cartea Unde
dorm copiii?, ce conține o colecție de fotograﬁi prin care surprinde
diferențele dintre stilurile de viață ale copiilor, în funcție de țările în
care locuiesc.
Această carte ne arată diversitatea culturală de pe Pământ, dar ne
ajută să înțelegem și că, de cele mai multe ori, locul în care trăim nu
este o alegere.

1.

2.

3.

4.
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UNITATEA 7 MICUL ARHITECT
RECAPITULARE/ EVALUARE

PROIECT: Cum aș vrea să ﬁe camera mea?

Realizați o machetă în care să reprezentați în detaliu cum ați dori să
arate camera voastră, ce obiecte ar cuprinde, cum ar arăta acestea, cum
ar funcționa. Folosiți materiale cât mai diferite ca textură: carton, hârtie,
bucăți de lemn, plastic, metal, materiale textile, plastilină etc.
Respectați proporțiile.

1.

2.

Autoevaluare

Completați cu da sau nu, în caiet, ﬁșa de
autoevaluare a machetei realizate.

a. Am respectat tema dată.
b. Am respectat tehnica de lucru indicată, realizând o machetă.
c. Am utilizat mai multe tipuri de materiale, diferite ca textură.
d. Am realizat elemente care seamănă ca aspect cu elementele din
realitate.
e. Am respectat proporția dintre dimensiunile elementelor machetei.
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UNITATEA 8
Vrei să ﬁi magician?
Un tricou magic

Articole vestimentare

Pelerina magicianului

Transformarea unui articol de
vestimentație

Săculețul cu magie

Croire. Coasere

Recapitulare. Evaluare

COMPETENȚE
1.2. Diferențierea caracteristicilor expresive
ale elementelor de limbaj plasticîn
compoziții și în mediul înconjurător.
1.3. Manifestarea receptivității față de
mesajele exprimate prin limbaj vizual
2.2. Realizarea de creații funcționale în
diverse tehnici pe diferite suporturi
2.4. Modiﬁcarea expresiei plastice inițiale
prin remodelare
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UNITATEA 8 Vrei să ﬁi magician?

Lecția 1 - un tricou magic

Vreți să ﬁți magicieni? Știm deja! Răspunsul vostru este:
„Da!”. Dacă vă întrebați ce este magia sau iluzionismul, vă
vom spune că aceasta face parte din arta spectacolului.
Magicianul este cel care execută cu
multă îndemânare trucuri magice
și face să apară sau să dispară lucruri.
În realitate, știm cu toții că magia
este cel mai fascinant și mai interesant
lucru. Un magician care se prezintă în
fața publicului trebuie să ﬁe costumat
mai aparte.
Dacă vreți să ﬁți și voi magicieni vă
vom ajuta să realizați câteva accesorii
vestimentare pentru un costum
Paul Signac, Magicianul
special.

Haideți
să aﬂăm!

Observăm
și discutăm

Ce observați în imagini? Ce obiecte vestimentare
recunoașteți? Cum sunt ele decorate?
Ce culori s-au folosit?

1. Bartha Reka, batic cerat

2. Jenei Tunde, batic cerat
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Atelier

1.

Transformați un tricou mai vechi într-o piesă din
costumul unui magician.
Materiale necesare: un tricou alb, set de vopsele
pentru textile, un uscător de păr.
Etape de lucru:
- pictați pe tricou ce vă place vouă: un curcubeu, un
soare sau steluțe;
- uscați apoi culorile cu uscătorul de păr.
Gata! Tricoul vechi s-a transformat „ca prin magie”.

2.

3.

Alte modele:

1.

2.
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UNITATEA 8 Vrei să ﬁi magician?

Lecția 2 - Pelerina Magicianului
Haideți
să aﬂăm!
Observăm
și discutăm

Pelerina este un obiect vestimentar pe care orice
magician îl folosește în anumite trucuri.
Vom învăța împreună să realizăm o astfel de pelerină.

Ați observat pelerina magicianului? Ce formă are?
Ce culoare are? Care îți place mai mult și de ce?

1. Erte, costum de Magician

2. Antoinette Kelly, Magician
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Realizați Pelerina magicianului, folosind
materialele indicate mai jos și urmând etapele
de lucru descrise.
Materiale necesare: o eșarfă mai veche sau o
bucată de material textil de formă
dreptunghiulară, foarfecă, șnur, hârtie
autocolantă.
Etape de lucru:
- pregătiți materialul textil sau eșarfa,
asigurându-vă că este suﬁcient de mare ca să
vă acopere spatele și umerii;
- pe una dintre laturi realizați mici tăieturi, la
distanță de 15 cm;
- treceți șnurul prin găurile formate de tăieturi;
- decupați steluțe din hârtia autocolantă și
lipiți-le pe material.

Atelier

1.

2.

3.
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4.

UNITATEA 8 Vrei să ﬁi magician?

Lecția 3 - Săculețul cu magie
Haideți
să aﬂăm!
Observăm
și discutăm

1.

În trusa ﬁecărui magician există un mic săculeț în care
sunt ascunse tot felul de lucruri.
Pentru a realiza un săculeț, trebuie să știm să croim și
să coasem un material.
A croi înseamnă a tăia materialul după o formă
desenată. Pentru a coase veți avea nevoie de ac și ață.

Ce obiecte recunoașteți?
Ce se poate face cu ajutorul lor?
Cine le folosește?

2.
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Atelier

Confecționați Săculețul cu magie, urmând atent
etapele de lucru descrise.
Materiale necesare: două bucăți de fetru, cariocă, ac,
ață, șnur, panglici.
Etape de lucru:
- desenați forma săculețului, cu carioca, pe bucățile de
fetru;
- tăiați materialul, urmând conturul;
- coaseți împreună cele două bucăți de material, lăsând
liberă o latură;
- ca la pelerină, realizați mici tăieturi și treceți șnurul
prin găurile formate;
- umpleți săculețul cu panglici colorate.

1.

2.

3.

6.

7.

8.

4.

9.
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5.

10.

UNITATEA 8 Vrei să ﬁi magician?
RECAPITULARE/ EVALUARE
PROIECT: „Un truc magic”

Aveți acum o parte dintre obiectele de care are nevoie un magician. Mai
trebuie doar să știți să faceți un truc. Vă învățăm noi!
Veți avea nevoie de două coli A4, lipici și panglicile din săculețul cu
magie. Faceți un sul dintr-o coală de hârtie, rulând și lipind foaia.
Peste primul sul rulați a doua coală de hârtie, obținând astfel două
suluri suprapuse, dar având grijă să lăsați distanță între ele la unul dintre
capete. Înfășurați panglicile pe primul sul și acoperiți cu sulul exterior, fără
ca panglicile să ﬁe vizibile.
Când veți prezenta trucul, veți putea scoate „ca din senin” o panglică
lungă dintr-un tub aparent gol. Succes!

Test
1. Enumerați 3 obiecte ale croitorului.
2. Da sau nu?

da / nu

a. A croi înseamnă a tăia materialul după o formă desenată.
b. Pentru a coase aveți nevoie de vopsea pentru textile.
c. Acul și ața se mânuiesc cu atenție.
3. Care este răspunsul corect?
Magia este:
a. o tehnică de lucru în domeniul artelor plastice;
b. o parte a artei spectacolului;
c. o modalitate de transformare a unui obiect de vestimentație.
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Recapitulare și evaluare ﬁnală
Haideți să ne amintim și să mai aﬂăm

În această călătorie în lumea Artelor vizuale și a abilităților
practice ați fost însoțiți de Tinu și Polaire, care îi reprezintă pe
Constantin Brâncuși și cățelușa lui.

Constantin Brâncuși și Polaire

Așa cum ați aﬂat deja, Constantin Brâncuși a fost un sculptor născut
în România, care a devenit unul dintre cei mai importanți artiști ai
secolului XX. Lucrările lui au fost expuse în muzee din întreaga lume.
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Atelierul lui Constantin Brâncuși din Paris

S-a născut într-un sat lângă Târgu Jiu, într-o casă de la sat, fără apă,
curent sau internet. De la 7 ani a avut grijă de vacile familiei, iar de la 9
s-a angajat ca ajutor de băcan.

Casa memorială Constantin Brâncuși din Hobița
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Cum însă era priceput să facă obiecte cu mâinile lui, a ajuns la școala
de arte și meserii din Craiova, iar mai apoi la Facultatea de Arte din
București unde și-a dorit să învețe mai multe, așa că și-a continuat
drumul. Astfel a plecat pe jos, cu opriri, până la Paris, într-o calătorie care
a durat un an. La Paris a lucrat, din nou, diverse meserii, ca mai apoi să
înceapă sa ﬁe recunoscut ca scupltor și să poată trăi din munca sa.

Când a devenit un artist
recunoscut, Constantin Brâncuși a
fost invitat în România să creeze
un ansamblu dedicat soldaților
căzuti în Primul Război Mondial, la
Târgu Jiu.
Astfel, a creat o Coloană Inﬁnită,
o Poartă a Sărutului, o Alee a
Scaunelor și o Masă a Tăcerii.
În tot acest complex nu există
arme sau soldați, în schimb este o
poartă a sărutului sau a iubirii,
cum a mai fost numită de artist.

Ansamblul de la Târgu Jiu
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Lucrările din Târgu Jiu, Coloana
Inﬁnitului și Masa Tăcerii, dacă ați fost
atenți la jocul cu „Ghiciți animalele”
(paginile 71 - 72), sunt, de fapt, soclurile
sculpturilor cu animale (Broasca
țestoasă, Cocoșul, Foca etc.).
Brâncuși, prin lucrările sale, voia să
ofere „bucurie pură", așa că vă invităm, în
încheierea clasei a III-a, la o ultimă
activitate împreună cu Tinu și Polaire.
Vă dorim să mergeți cât mai departe
pentru pasiunile voastre!
Constantin Brâncuși și Polaire

Proiect ﬁnal 1

Realizați propria voastră versiune de Coloana
Inﬁnitului în oricare dintre tehnicile învățate în acest
an școlar (colaj, pictură, desen, origami, modelaj,
chiar machete în miniatură etc.).
Puteți lucra individual sau în echipe, chiar să
realizați o Coloană comună, cum doriți.

1. Imagini din arhiva Minitremu

2.
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3. Imagini din arhiva Minitremu

4.

La ﬁnal, cu toate lucrările voastre, puteți organiza un eveniment care
să cuprindă o expoziție și o proiecție cu un ﬁlm despre Constantin
Brâncuși. Evenimentul poate ﬁ în sala de clasă, pe holul școlii sau chiar
într-un spațiu dedicat, cum ar ﬁ o galerie. Invitați-vă colegii din alte
clase, profesorii, părinții, bunicii și alte persoane cu care vreți să
împărtășiți tot ceea ce ați făcut și aﬂat în acest an școlar.
În vacanța de vară, pe lângă alte excursii, ați putea vizita, împreună cu
familia, Ansamblul de la Târgu Jiu.

Proiect ﬁnal 2 mapa de artiști
O vizionare a portofoliilor
voastre, acele mape realizate chiar
de voi la începutul clasei a III-a, în
care ați strâns tot ce ați făcut anul
acesta școlar, vă va da ocazia să vă
amintiți tot ceea ce ați realizat cu
mâinile voastre și mai ales să vă
puteți exprima admirația față de
colegi. Fiecare dintre voi va trebui
să spună ce îi place din mapa
colegului de bancă și de ce.
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