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Unit.
înv.

Planificare – Semestrul I

Săptămâna/Tema

Domenii

(Semestrul al II-lea se află la pagina 64.)
Conţinuturi
Tehnici de lucru

Elemente de limbaj plastic

Pg.

1. Forme
fundamentale

Colaj. Desen. Pictură

2. Tricolorul. Baloane

Desen. Pictură

3. Vaza

Colaj. Modelaj

4. Frunzele toamnei

Pictură

5. Covoraşul

Colaj. Desen. Pictură

6. Portul popular

Desen. Pictură
Confecţii şi jucării

7. Reciclăm şi creăm

Colaj. Pictură

Lipire, tăiere, pensulaţie, franjurare

Forma spaţială, pata de culoare
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8. Hai la carnaval!

Colaj. Pictură. Desen

Decupare după contur, pensulaţie,
colorare

Pata de culoare, forma
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9. Libelula

Pictură

Tăiere, pensulaţie, pliere

Punctul, forma elaborată,
pata de culoare, simetrie
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10. Oaia

Colaj. Desen

Repetiţie, trasarea unui contur, lipire

Linia în duct continuu, forma
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11. Azorel

Confecţii şi jucării

12. Omul de zăpadă

Colaj. Modelaj

13. Brăduţul hazliu

Colaj. Pictură. Desen

14. Copiii din jurul
lumii

Colaj. Desen

15. Hai cu sorcova!
16. Casa de pe lac
17. Hai, copii,
să ne jucăm!

Confecţii şi jucării
Pictură
Colaj. Desen
Confecţii şi jucării
Colaj. Desen

Decupare după contur, lipire,
Forma, pata de culoare
pensulaţie
Pensulaţie, colorare, trasarea unui
Linia, forma plană, pata de culoare
contur
Oshibana (tehnică prin flori presate),
Forma, linia
decupare după contur, lipire, modelare
Ştampilare, dactilopictură
Pata de culoare, punctul, forma
Colorare, pensulaţie, repetiţie, decupare după contur, îndoire, tăiere, Linia modulată, punctul, pata de culoare
lipire, franjurare
Colorare, repetiţie, pensulaţie,
Pata, linia, punctul, forma
dactilopictură, bobinare

Origami, desenare
Forma spaţială, punctul, linia
Decupare după contur, lipire,
Forma, pata de culoare, punctul
ştampilare, tamponare
Decupare după contur, lipire, contuForma, pata de culoare
rare mâini, pensulaţie, colorare
Decupare după contur, lipire, deForma, punctul, linia (dreaptă, frântă,
senare, repetiţie, modularea cercului
curbă, continuă)
Pliere, tăiere, prindere prin răsucire,
Forma spaţială, punctul (stropire)
stropire cu pensula
Decupare după contur, lipire, desenare Forma, punctul, pata (tonuri de culoare)
Lipire, prindere cu sârmă, înşirare,
Portret, forma spaţială
desenare, asamblare
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18. Gentuţa magică

Confecţii şi jucării. Colaj

19. Mărţişor

Colaj. Pictură

20. La mulţi ani,
mămico!

Colaj. Pictură. Desen

21. Cireşul înflorit

Colaj. Desen

22. Iepuraşul de Paşte

Colaj. Pictură

23. Ouă de Paşte

Modelaj. Pictură. Colaj

24. Balene din figuri
geometrice

Colaj. Pictură

25. Concurs pe mare

Confecţii şi jucării
Desen

Decupare după contur, repetiţie

Forma spaţială, punctul, linia
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26. Peşti tropicali

Colaj. Desen

Decupare după contur, lipire,
asamblare, desenare

Forma, linia, punctul,
pata de culoare
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27. Elicopterul

Colaj. Desen

Forma spaţială, pata de culoare
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28. Casa mea

Colaj. Desen

Forma, linia în duct continuu
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29. Meseria mea
30. Supereroi
la muncă

Forma
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Forma spaţială, linia, punctul
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31. Bărcuţa

Colaj
Confecţii şi jucării
Colaj. Pictură
Confecţii şi jucării
Pictură. Desen
Colaj

Forma spaţială
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Forma
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Date

Apa

Organizarea
activităţilor

Pg.

Primăvara

Decupare, lipire, şnuruire, perforare,
dactilopictură, pensulaţie
Tăiere, îndoire, prindere cu elastic,
pensulaţie, răsucire, lipire

Elemente de limbaj plastic

Corpuri

Domenii

Conţinuturi
Tehnici de lucru

Munca

Săptămâna/Tema

Vara

Unit.
înv.

Planificare – Semestrul al II-lea

32. Puişorii gălbiori

Decupare după contur, lipire, colorare

Forma spaţială

28

Forma spaţială, pata de culoare

29

Forma spaţială (obiect tridimensional), pata de culoare

30

Decupare, rupere, tăiere, mototolire, lipire,
Forma, punctul, linia, pata
desenare
Decupare, lipire, pensulaţie
Forma spaţială, pata de culoare
Decupare, lipire, tăiere,
Forma, punctul, linia, pata
repetiţie, modelare
Forma, pata de culoare,
Decupare după contur, lipire, pensulaţie
modularea cercului

Decupare după contur, lipire, îndoire
(morişca), desenare
Decupare după contur, lipire, tăiere,
desenare linie în duct continuu
Decupare după contur, asamblare, lipire
Tăiere, lipire, îndoire, pensulaţie, repetiţie
Origami, tăiere, lipire,
pensulaţie, desenare
Decupare după contur, lipire

32
34
36
38

33. Rama tabloului

Foto-film. Colaj
Modelaj. Pictură. Desen

Decupare după contur, lipire, modelare,
pensulaţie, desenare, oshibana

Forma, linia, punctul,
pata de culoare
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34. Ne pregătim de
serbare!

Toate domeniile
(lecţie de sinteză)

Modelare, tăiere, lipire, pensulaţie,
desenare etc.

Forma spaţială, punctul, linia,
pata de culoare
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7. Reciclam si cream
Materiale:
1. seminţe de orice fel; 2. acuarele şi pensulă; 3. lipici/aracet
Materiale la alegere:
1. Pentru nume şi pomişor: o coală de hârtie sau carton
2. Pentru o vază ornată cu seminţe: o sticlă de plastic
3. Pentru suportul de creioane: un tub de hârtie igienică; un
cerc din carton; foarfecă
4. Pentru plantarea unor seminţe: un tub de hârtie igienică şi
pământ
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n seminţe

4. Un tablou-pomişor di

START

5. Pune pământ
într-un tub de hârtie
igienică şi plantează
câteva seminţe.
Când creşte, mută
planta în pământ.
Bifează în cerculeţe
etapele asemănătoare
cu cele ale plantei tale.

Plantăm
în tuburi
de hârtie
igienică.
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11. azorel
Materiale: 1. foarfecă; 2. lipici; 3. carioci/culori

1. Confecţionează un câine prin tehnica origami. ► 1. Decupează pătratul şi îndoaie-l pe linia roşie. ► 2. Îndoaie urechile începând din mijloc sau din orice loc de pe linia roşie. Fă mai multe încercări dacă e nevoie. ► 3. Îndoaie botul câinelui.
Desenează-i ochii, mustăţile, botul, nasul, folosind expresiile de alături. (Câinele, în funcţie de trăsăturile sale, va fi utilizat ca
marionetă într-o mică scenetă. Dă-i un nume.)
2. Micii actori. Pe echipe, gândiţi-vă la câte o mică piesă de teatru. Marionetele vor fi căţeii pe care i-aţi realizat. Piesa se va juca
în spatele catedrei, iar căţeii pot vorbi între ei.
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1.

2.

3.
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30. supereroi
la munca

1.

Materiale:
1. 3 tuburi de hârtie igienică; 2. o coală/un carton;
3. acuarele şi pensulă; 4. foarfecă; 5. lipici

3.
2.

Alege unul sau două dintre proiectele:
1. Brãtara.
Taie un tub de hârtie igienică pe jumătate sau lasă-l întreg. Decorează-l cum vrei. La sfârşit, taie brăţara ca să o pui
,
la mână. Poart-o tu sau fă-o cadou.
2. Pusculita.
, , Ţine un sul de hârtie pe un carton/coală şi desenează un cerc în jurul lui. Repetă operaţia. Decupează cele două
cercuri. Lipeşte un cerc ca bază şi altul drept capac. Decupează în mijlocul capacului o gaură pentru bani. În loc de capac poţi îndoi
tubul în partea de sus (ca nişte urechi). Decorează cum vrei.
3. Cescuta.
, , După ce ai muncit şi ai pus bani la puşculiţă, relaxează-te cu un ceai. Taie un tub de hârtie igienică pe jumătate.
Decupează şi lipeşte un cerc pentru fundul ceşcuţei. Taie o fâşie din restul tubului şi lipeşte mânerul. Pictează ceşcuţa!
Cunoşti personajele din „Frumoasa şi Bestia“? (Dacă ştii povestea, joacă-te de-a Doamna Ceainic şi Ciob, o mică ceşcuţă ciobită).
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31. barcuta
Materiale:
1. o coală A4/o foaie dreptunghiulară de caiet
sau de ziar; 2. culori/acuarele şi pensulă
Pentru pânze (opţional): 3. scobitori/crenguţe
subţiri; 4. hârtie; 5. foarfecă; 6. lipici

1. Confecţionează o bărcuţă urmărind paşii din imagine. Decoreaz-o cum doreşti. Ea are deja pânze.
2. ► În japoneză, „origami“ înseamnă hârtie îndoită. Japonezii sunt cei care au inventat arta origami. Ei consideră că origami
dezvoltă îndemânarea, dar, şi mai important, origami dezvoltă gândirea şi imaginaţia.
► Obiectul real (barca) ia o formă simplă prin origami. Aşa poţi să vezi care sunt însuşirile importante ale unei bărci reale. 		
Observă bărcuţa făcută de tine şi gândeşte-te la ea ca la o barcă adevărată. Care sunt pânzele bărcuţei origami?
Uită-te la ea şi încearcă să simţi frumuseţea, utilitatea şi simetria unei bărci reale.
Optional: Vrei mai multe pânze? Folosind triunghiuri de hârtie şi scobitori, adaugă câte pânze vrei.
► Din dragoste pentru natură, japonezii fac origami din bucăţi de hârtie cât mai mici. Astfel, ei respectă copacii din care este
făcută hârtia. Încearcă şi tu să faci o barcă mică-mică.
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