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 un sit, din nou

 Cum stai cu jocul? Pe unde ai descoperit linii, puncte, culori, forme? 
 e ici de  n uă pr v care  e numește  u știam  cum știu.
 mintește ți cum erai la începutul clasei a a. ndește te la lucrurile pe care nu știai să le aci și acum știi. 

ar putea să te ajute caleid sc pul de mai j s. n ra mentele de lin i e p sibil să ve i lucruri pe care, p ate, 
le ai  ăcut.

 ncercăm c teva e emple
 u știam că în artă este apreciată linia cu r simi di erite pe parcursul ei. cum știu.
 u știam care sunt cul rile curcubeului. cum știu.
 u știam să ac c laje cu alt el de ameni de ăpadă. cum știu.
 ntinuă j cul, în pereche cu un c le .

 a și p nă acum, îți pr punem să c ntinui să înveți juc ndu te. untem nerăbdăt are să a ăm ce nu știi să aci 
încă, dar și em ți nate la ndul că vei ști să aci mult mai multe și cu puțin ajut r din partea n astră.

 Inspira ie la oc
ristina, Ioana și aniela



Un nou semestru, noi prieteni
ună 	

Sunt	foarte	fericită 	Am	trei	prieteni	noi
e-acum	am	cu	cine	să	mă	joc	jocul	meu	preferat,	de-a	v-ați	ascunselea.

are	tu	i-ai	desenat 	 tiu	că	ai	muncit	un	semestru	întreg	
și	că	ai	învățat	să	creezi	multe	lucruri.	 	rugăminte	aș	mai	avea 	

ă	ajuți	să	le	pun	un	nume 	
Scrie	propunerile	în	jurnalul	tău	de	învățare	
și	apoi	citește-le	colegilor.	 e	voi	auzi.

ulțumesc

lida

1
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Salut 	
i	eu	mă	bucur	de	noii	prieteni 	

Acum	are	cine	să	mă	ajute	să	construiesc	și	să	lansez	o	rac etă.
Susțin	propunerea	Alidei.	Ajută-mă	să	le	pun	un	nume,	

ca	să	știu	cum	să-i	strig

oi	fi	alături	de	tine	și	în	acest	semestru,	
ca	să	te	ajut	să	verifici	ce-ai	învățat.

ulțumesc 	

areo
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ontinuăm	călătoria	împreună	
și	în	acest	semestru.	

ei	descoperi	lucruri	noi	despre	desen	și	pictură.	
ei	învăța	să	creezi	obiecte	utile	și	frumoase.

ai	jos	găsești	simbolurile	și	casetele	
care	te	vor	ajuta	să	înveți.	

Succes

i uri și asete
Activități	de	pictură	și	desen

Activitate	 	
vei	refolosi	materiale

xplicații	
îndrumări	pentru	învățare

nformații	pentru	profesori

Activități	pentru	abilități	practice

Aplicații	 pune-ți	mintea	la	contribuție
valuare 	autoevaluare
verifici	ce	ai	învățat

Materiale necesare

Competențe generale și speci ce  conform programei școlare pentru isciplina rte vi uale și a ilit i practice  clasa preg titoare
clasa  și clasa a a  apro at  prin MEN nr  /

 E plorarea e mesa e artistice e primate n lim a  i ual ntr o i ersitate e conte te familiare
. .	Sesizarea	diferen ei	dintre	informa ia	practică	transmisă	prin	limbaj	vizual	și	mesajul	artistic
. .	 dentificarea	semnifica iei	liniei,	punctului,	culorii	și	formei	în	opere	de	artă
. .	 anifestarea	curiozită ii	fa ă	de	explorarea	de	mesaje	artistice	simple,	exprimate	vizual

 eali area e crea ii func ionale și/ sau estetice folosin  materiale și te nici elementare i erse
. .	 xplorarea	unor	caracteristici 	proprietă i	ale	materialelor	în	diverse	contexte
. .	 xprimarea	ideilor	și	trăirilor	personale	prin	utilizarea	liniei,	punctului,	culorii	și	formei
. .	 ealizarea	de	produse	utile	și 	sau	estetice	combinând	materiale	ușor	de	prelucrat	și	te nici	accesibile
. .	 ransformarea	unui	material	prin	te nici	variate
. .	 xplorarea	de	utilizări	în	contexte	utile	și	sau	estetice	a	obiectelor 	lucrărilor	realizate	prin	efort	propriu
. .		Participarea	la	activită i	integrate	adaptate	nivelului	de	vârstă,	în	care	se	asociază	elemente	de	exprimare	vizuală,		
muzicală,	verbală,	 inestezică
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 espre u i ă

În această unitate îți vei aminti:
	 să	exprimi	ceea	ce	simți,	folosind	linii,	culori	și	forme.

Vei descoperi:
	 că	între	muzică	și	desen	există	asemănări
	 că	liniile	din	desene	ne	pot	transmite	mesaje.

Competențe  
  

7

u iecte aplicati e
uzica,	pasiunea	mea

nstrumente	muzicale	de	jucărie



Mu ica  pasiunea mea
 espre u i ă

	 e-ai	gândit	vreodată	la	asemănările	care	există	
între	desen	și	muzică

	 Prin	ambele	comunicăm.
	 xprimăm	mai	ales	ceea	ce	simțim.
	 Sunt	moduri	prin	care	ne	relaxăm,	ne	liniștim.

	 e	deosebiri	crezi	că	există	între	cele	două	forme	
de	artă 	

.	 Ascultă	 b rul cărăbușului,	de	 .	 orsa ov.	
Lasă	mâna	să	meargă	liberă	și	linia	creionului	
să	povestească,	așa	cum	te	inspiră	muzica.	
um	arată	desenul	tău 	 u	ce	seamănă

.	 Ascultă	și	 acul lebedel r  alsul ,	de P. . eai ovs 	
și	procedează	la	fel.	 xistă	vreo	deosebire	între	liniile	
pe	care	le-ai	desenat	în	primul	caz	și	cele	din	al	doilea 	
e ai	simțit	ascultând	fragmentele	muzicale 	 rezi	
că există	vreo	legătură	între	ceea	ce	ai	desenat	și	muzica	
pe	care	ai	ascultat-o

.	 Alege	muzica	preferată	și	desenează	în	timp	ce	
asculți.

8



Muzica, pasiunea mea

	 bservă	cu	atenție	liniile	cu	care	au	fost	conturate	instrumentele.	 e	fel	de	linii	au	fost	
folosite	în	fiecare	caz 	 acă	ți-ai	alege	să	desenezi	o	c itară,	cu	care	parte	ai	începe 	 e	ce 	
ar	dacă	ți-ai	dori	să	desenezi	toba,	cu	ce	parte	a	instrumentului	ai	începe 	 xplică.

	 nainte	de	a	desena	un	obiect	ar	fi	bine	să	facem	un	plan	și	să	stabilim	cu	care	parte	a	lui	
vom	începe	și	în	care	parte	a	foii	de	desen.	Astfel	vom	evita	să	ieșim	din	pagină.

	 upă	ce	obiectele	au	fost	conturate,	ce	amănunte	au	fost	adăugate	la	fiecare	instrument 	
e	exemplu,	la	c itară,	corzile .	 e	ce	desenele	nu	au	rămas	doar	cu	contur

	 e	multe	ori	amănuntele	 detaliile 	fac	desenele	foarte	speciale.

	 e	știi	despre	instrumentele	muzicale
	 Privește	desenele	de	pe	această	pagină	și	spune	
ce	instrumente	muzicale	recunoști.

.	 Scrie	în	jurnalul	de	învățare	o	listă	cu	
instrumentele	muzicale	care	îți	plac.

.	 Alege	un	instrument	și	desenează-l	sau	
pictează-l.	 olosește	linii	diferite	atunci	
când	îl	conturezi	și	când	desenezi	detaliile.	
maginează-ți	că	instrumentul	ales	de	tine	
spune	o	poveste 	că	a	rezistat	la	multe	
spectacole	și	că	a	mers	în	multe	locuri 	
în	acest	caz,	o	linie	puternică	pe	contur	
ar	putea	să	spună	că	e	un	instrument	
rezistent.	 acă	alegi	să-l	pictezi,	atunci	
culorile	folosite	pot	spune	multe	despre	
stăpânul	instrumentului.

instrumentele. e
cu care

B

A
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nstrumente mu icale e uc rie
 espre u i ă

boabe	de	fasole	sau	de	porumb,	coji	de	fistic	sau	
pietricele	mici,	o	cutie	metalică,	de	plastic	sau	de	carton,	

rămasă	după	ce	am	folosit	conținutul

asul 	Asigură-te	că	boabele	sau	pietrele	
sunt	curate.

aracas

asul 	 ntrodu	boabele	în	cutie	și	pune	capacul.	
Sunetul	va	fi	făcut	prin	scuturare,	în	ritmul	dorit.

Materiale necesare

	 Atunci	când	nu	avem	instrumente	muzicale	adevărate,	
putem	să	ne	confecționăm	singuri	instrumente	de	jucărie.	
	 Pretutindeni,	în	jurul	nostru,	avem	materiale	din	natură	la	
îndemână 	pietricele,	bețe,	nuci,	castane	etc.	
	 itmul	unui	cântec	e	mai	ușor	de	ținut	cu	acompaniament.

	 onfecționează-ți	un	instrument	muzical	de	jucărie,	
folosind	ideile	și	pașii	de	mai	jos.

1 2
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.	 Privește	fotografiile	de	mai	jos,	cu	instrumentele	muzicale	de	jucărie.	
Spune	cum	crezi	că	au	fost	realizate	și	ce	materiale	au	fost	folosite	în	fiecare	caz.

.	 ecorează	instrumentul	pe	care	l-ai	realizat		cu	materiale	pe	care	le	ai	la	îndemână.	
olosește-l	la	ora	de	muzică	și	acompaniază-ți	colegii	atunci	când	cântați	cântecele	învățate.

.	 u	ajutorul	instrumentului,	inventează	un	ritm	pentru	o	scenă	dintr-o	poveste	preferată.
e	exemplu,	poți	să	încerci	un	ritm	spunând	replica	cocoșului	din	povestea	 un uța cu d i 

bani,	de	 on	 reangă  ucuri u, b ieri mari  ați pun uța cu d i bani

A B

C D
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EvaluareEvaluare

unică,	bogată	în	detalii,	interesantă

curată,	realizată	cu	atenție

armonioasă,	ec ilibrată,	transmite	un	mesaj

fără	goluri,	respectă	cerința

Creativă
Îngrijită
Colorată
Finalizată

um	ți-au	ieșit	
lucrările	din	unitatea	

espre mu ică 	
ști	mulțumit	de	

ceea	ce	ai	realizat
ifează	căsuțele	
din	dreptul	

calităților	pe	care	
le	observi	

la	lucrările	tale.

u  este e are u rare a ta

12



  ur a u  
u ei p a te

În această unitate îți vei aminti:
	 să	observi	cu	atenție	formele	din	natură 	
	 să	exprimi	ceea	ce	simți,	folosind	linii,	puncte,	culori	și	forme.

Vei învăța: 
	 să	creezi	desene	sau	picturi	repetând	anumite	elemente
	 să	 așurezi
	 să	realizezi	 ori	pe	deget	și	 ori	din	materiale	reciclabile.

Competențe  
   

 

te arul,
de Ion ndreescu

u iecte aplicati e
runze
lori
ructe

13



run e
 ur a u  u ei p a te

	 rumusețea	naturii	i-a	inspirat	întotdeauna	pe	
artiști.	Unii	au	scris	despre	ea,	alții	au	desenat,	pictat	
sau	sculptat,	luând	ca	modele	formele	din	natură.

	 itește	textul	de	mai	jos	și	spune	despre	cine	crezi	
că	este	vorba.	 maginează-ți	că	fiecare	fragment	este	
un	tablou.	 iscută	cu	colegii	despre	mesajul	transmis	
de	autorul	textului,	 mil	 ârleanu.

a des ăcut din mu ur, într  diminea ă caldă 
a începutului de primăvară. ea dint i ra ă de 
s are s a împletit pe d nsa ca  s rmă de aur, 

ăc nd  să tremure de ericirea unei 
asemenea atin eri...

n scurtă vreme se des ăcu mare, verde, 
mai rum asă ca t ate, mai sus dec t celelalte, 

t cmai în v r ...
 păsărică cu pene ver i și albene, un scatiu, 

veni, m leșit de căldură, de se urișă sub d nsa, 
la umbră, la adăp st...

ar într  diminea ă ra a de s are nu mai 
veni. erul rămase ac perit de n ri. ea dint i 

picătură de pl aie  l vi rece, re aie. 
teva ile a pl uat...

ur nd, v ntul de t amnă începu să bată. 
ilele erau mai răc r ase, n p ile mai reci...

e diminea ă p nă seara, și n aptea, 
run ele cădeau întruna... 

n t t c pacul rămăsese numai ea  

run a, de mil ârleanu

.	 iscută	cu	colegii	și	spune	sau	scrie	în	jurnalul	de	învățare	cuvintele	sau	
expresiile	care	crezi	că	sunt	cele	mai	importante,	din	fiecare	fragment.	 e	exemplu,	
în	fragmentul	nr.	 ,	cuvintele	ar	putea	fi 	mu ur,	primăvară,	ra ă de s are.

.	 acă	în	locul	cuvintelor,	ai	folosi	creioane	colorate	sau	acuarele,	ce	ai	desena	în	
fiecare	tablou 	 e	ajută	cuvintele	scrise	în	jurnalul	de	învățare

.	 Alege	unul	dintre	cele	patru	tablouri	și	desenează	sau	pictează.	 olosește	tot	
ceea	ce	ai	învățat	până	acum	despre	linii,	puncte	și	pete	de	culoare.

1 2

43
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run e

.	 esenează	frunze	de	forme	și	mărimi	diferite.	 ncepe	cu	conturul	și	abia	apoi	
completează	interiorul	cu	detalii	 rețeaua	de	nervuri .	Poți	folosi	creioane	colorate,	
cerate	sau	acuarele	și	tempera.

.	 esenează	un	covor	de	frunze.	Ai	grijă	să	le	suprapui	din	loc	în	loc.	 n	covorul	
de	frunze	din	natură,	frunzele	nu	se	aliniază	una	lângă	alta,	ci	cad	una	peste	
cealaltă,	la	întâmplare.

	 ergi	într-o	scurtă	excursie	în	natură,	în	apropierea	școlii	
și	uită-te	cu	mare	atenție	la	frunze.	 xistă	oare	două	frunze	
cu	aceeași	rețea	de	firișoare	 nervuri 	 ar	cu	aceeași	formă	și	
culoare

	 Privește	și	exemplele	din	figurile	de	mai	jos	 A	și	B .	
	 Spune	ce	asemănări	și	ce	deosebiri	observi.	 ândește-te	la instru-
mentele	și	materialele	folosite,	la	subiectul	tablourilor,	lamodul	
în care	au	fost	folosite	liniile	și	petele	de	culoare.	 espre	ce	
anotimp	ar	putea	fi	vorba,	dacă	iei	în	considerare	culorile 	 xplică	
răspunsul	tău.

	 orbește	cu	colegii	despre	liniile	din	cele	două	tablouri.	Spune	
tot	ce	observi.	 dentifică	feluri	de	linii	care	se	repetă,	
de	o	parte	și	de	alta	a	frunzelor.

A

B
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Flori
2. Jurnalul unei plante

 Asemenea animalelor, plantele fac parte din 
lumea	vie.	Așadar,	le	poți	însu eți,	imaginându-ți	
că	pot	vorbi.	Scrie	în	jurnalul	de	învățare	câteva	
mesaje	pe	care	o	 oare	le-ar	putea	transmite 	
despre	ce	simte	atunci	când	se	transformă	din	
boboc	sau	atunci	când	se	usucă,	despre	grija	 
de	care	are	nevoie	din	partea	noastră	etc.

	 reează	o	 oare	urmând	pașii	de	mai	jos.	
e	mesaje	ar	putea	transmite	ea

Pasul 3.	 in	restul	de	coală	albă,	taie	un	dreptung i	
de	lungimea	degetului	arătător,	pe	care	să-l	poți	
înfășura	în	jurul	acestuia.

Pasul 4.	 ăsucește	dreptung iul	în	așa	fel	încât	să	
poată	fi	pus	pe	deget	și	lipește-l	ca	să	nu	se	desfacă 	
lipește	și	 oarea	 fig.	A, B). 

Pasul 1. esenează	pe	cartoane	colorate	 oarea	care	
îți	place.	Poți	să	te	inspiri	după	formele	din	natură.	

Pasul 2.	 ecupează	după	conturul	desenat.	 acă	ai	
făcut	 oarea	și	tulpina	din	cartoane	de	culori	diferite,	
lipește-le	împreună.

carton	colorat,	resturi	de	coală	albă	de	desen,	
creion,	foarfecă,	lipici

Materiale necesare

A B
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Flori

Pasul 3. upă	uscare,	
decupează	pe	margini	în	
moduri	diferite,	astfel	încât	
să	obții	petale	rotunjite,	
ascuțite,	dreptung iulare,	
forme	neregulate	etc.

Pasul 4. n	mijloc	realizează		
un	orificiu	cu	foarfeca	și	introdu	
crenguța	uscată	sau	paiul.

	 u	aceste	 ori	poți	pune		
în	scenă	o	mică	poveste	pe	care		
să	o prezinți	colegilor.

	 acă	nu	ai	la	îndemână	cartoane	colorate,	poți	
construi	 ori	din	cofraje	de	ouă.	Urmărește	etapele	
prezentate	mai	jos.	 orma	cofrajelor	îți	permite		
să	te	joci	în	fel	și	c ip.	 maginație	să	ai

cofraje	de	ouă,	tempera,	pensulă,	foarfecă,	
crenguțe	uscate,	paie	sau	altfel	de	bețe

o ra e de ou

Materiale necesare

Pasul 1. ecupează	bucăți	din	cofraj.

1

3 4

Pasul 2. Pictează	fiecare	bucată	de	cofraj,	
în	culorile	dorite.	Poate	fi	o	culoare	sau	poți	
combina	culorile	 în	acest	caz,	te	apropii	de	
frumusețea	din	natură .	Lasă	la	uscat.

2

5
17



ructe
 ur a u  u ei p a te

.	 esenează	un	fruct,	folosind	te nica	 așurii.

.	 esenează	fructe	folosind	atât	creioane,	cât	și	creioane	colorate	sau	cerate.

	 i	fructele	sunt	o	sursă	de	inspirație	din	
natură.	Pentru	că	au	forme	mai	simple,	cu	
ajutorul	lor	poți	observa	mai	ușor	luminile	
și umbrele.	
	 Atunci	când	vrei	să	desenezi	un	obiect	
și să	arăți	zonele	de	lumină	și	de	umbră,	vei	
folosi	te nica așurii.	 reioanele	sunt	cele	
mai	potrivite	pentru	această	te nică.

	 Așadar,	dacă	vrei	să	desenezi	un	măr,	poți	
proceda	astfel
	privește-l	cu	oc ii	întredesc iși 	în	felul	
acesta	vei	vedea	mult	mai	bine	zonele	de	
umbră	și	zonele	de	lumină
	realizează	conturul	pe	coala	de	desen,	fără	
să	apeși	cu	creionul
	acolo	unde	este	umbră,	cu	vârful	creionului,	
trasează	linii	oblice,	înclinate	în	aceeași	parte,	
una	lângă	alta,	cât	mai	aproape
	în	anumite	locuri	poți	sc imba	puțin	
înclinația	liniilor,	fără	să	exagerezi
	continuă	să	aplici	strat	peste	strat,	până	
ajungi	să	obții	ceea	ce	îți	dorești.

18



Fructe

	 e	multe	ori,	artiștii	au	ales	să	 
picteze	fructele,	alături	de	alte	obiecte 	
vaze	cu	 ori,	sticle,	farfurii,	pa are,	 
fructiere,	ziare	împăturite,	cărți	etc.	
	 Un	astfel	de	tablou	reprezentând	 
un	grup	de	obiecte	neînsu ețite,	așezate	
într-o	ordine	anume,	poartă	numele	 
de tabl u cu natură m artă.

.	 Spune	ce	observi	în	tabloul	cu	natură	moartă	de	pe	această	pagină	 fig.	A 	obiectele,	
felul	în	care	au	fost	așezate,	culorile.

.	 Spune	ce	observi	în	desenul	din	figura	B.

.	 e	diferențe	există	între	exemplele	A	și	B?

.	 ealizează	un	tablou	în	care	să	ai	și	fructe	pe	lângă	alte	obiecte.	Poți	să	folosești	
creionul	sau	tempera.

.	 ealizează	un	desen	în	care	fructul	tău	preferat	să	fie	un	personaj	dintr-o	poveste	
creată	de	tine	sau	citită	 fig.	C .	

A

B

atur  moart  cu mere și portocale, de Paul anne
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EvaluareEvaluare

	 Privește	desenul	de	pe	
această	pagină	și	discută	cu	
colegul	de	bancă	despre	ceea	
ce	observați.	Scrie	în	jurnalul	
de	învățare	cel	puțin	două	
titluri	pe	care	desenul	le-ar	
putea	avea.	Scrie	și	două	sau	
trei	enunțuri	despre	mesajul	
pe	care	crezi	că	și-a	dorit	să	ni-l	

transmită	desenatorul.
itește	colegilor	ceea	ce	

ai	scris	și	discutați	despre	
răspunsurile	voastre.
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 i a e

În această unitate vei învăța:

	 să	desenezi	pas	cu	pas
	 să	realizezi	obiecte	de	decor	din	materiale	reciclabile
	 să	obții	pete	de	culoare	în	amestec
	 să	confecționezi	măști	pentru	serbări.

Competențe  
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amilia Miau
 i a e

.	 esenează	un	animal,	pas	cu	pas.	

.	 esenează	liber	o	familie	de	animale	sau	o	scenă	din	filmul	
de	desene	animate	cu	animale	pe	care	îl	preferi.	

	 ți	plac	desenele	animate	cu	animale 	
are este	preferatul	tău
	 e	animale	știi	să	desenezi

	 esenul	pas	cu	pas	este	o	te nică	foarte	
simplă	prin	care	te	poți	perfecționa	în	arta	de	
a	desena	animale.	 e	exemplu,	dacă	dorești	să	
desenezi	o	pisică,	poți	încerca	pașii	de	mai	jos.
	 iecare	pas	se	repetă	și,	de	fiecare	dată,	se	mai	
adaugă	unul	sau	două	elemente,	astfel
.	 onturează	capul.
.	 onturează	capul	și	adaugă	urec ile.
.	 onturează	capul 	adaugă	urec ile	și	
dublează-le.
.	 onturează	capul 	adaugă	urec ile
	dublează-le 	desenează	oc ii	și	botul.
.	 onturează	capul 	adaugă	urec ile 	
dublează-le 	desenează	oc ii,	botul	și	mustățile.
.	 ontinuă	în	același	mod	cu	celelalte	părți	ale	
corpului,	urmărind	exemplul	dat.
.	 olorează.
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amilia Miau

	 onstruiește	un	obiect	de	decor	în	formă	de	animal,	
combinând	materialele	pe	care	le	ai	la	îndemână	și	
te nicile	învățate	până	acum.

Decupare up  
contur și lipire

upere  mototolire 
și lipire

ipire

Desen 
cu carioca

	 Ai	observat	cât	de	prietenoase	devin	sala	de	clasă	sau	camera	ta	atunci	când	expui	ceea	ce	lucrezi 	
biectele	de	decor	pe	care	le	avem	în	preajmă	și	care	sunt	realizate	personal	sunt	mult	mai	valoroase.	
e	ce	oare 	 e	obiecte	de	decor	ai	în	camera	ta 	 are	îți	este	cel	mai	drag 	 e	ce

	 ți	propunem	să	lărgești	colecția	pe	care	o	ai	cu	animalul	preferat.	 biectul	cu	ajutorul	căruia	vei	
construi	este	tubul	de	carton.	
	 Privește	exemplele	de	mai	jos	și	observă	ce	te nici	au	fost	folosite.

tub	de	la	 ârtia	igienică,	
ârtie	de	mototolit,

carton	colorat,	carton	ondulat,	
foarfecă,	lipici,

oc i	mobili,	carioca	neagră

Materiale necesareMateriale necesare
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luturi
 i a e

asul 	Așază	un	castron	pe	
pagina	din	revistă	 cu fața	
în	jos 	și	trasează	cu	un	
pix	forma	cercului.	Apoi	
decupează	cercul	desenat.

asul 	 olosește	te nica	evantaiului 	pliază	
cercul	până	la	capăt,	ca	în	imaginile	de	mai	sus.	
âșiile	trebuie	să	fie	mai	înguste	pentru	ca	aripile	
să	pară	mai	bogate.

asul 	 ercul	pliat	se	îndoaie,	fie	la	
jumătate,	fie	inegal,	după	plac.

asul 	 epetă	pașii	 ,	 	și	 ,	pentru	a	realiza	
cea	de-a	doua	aripă	a	 uturelui.

două	pagini	colorate	dintr-o	revistă	vec e,	o	sticluță	
sau	un	pa ar	de	la	iaurt,	o	farfurie	rotundă	sau	
un	castron,	un	pix,	o	bucată	de	sârmă,	foarfecă

Materiale necesare

1 a b

3 4

	 Un	alt	obiect	de	decor,	în	formă	de	 uture,	
se	poate	realiza	pornind	de	la	o	sticluță	de	
iaurt.
	 Urmărește	exemplul	dat	și	vino	și	tu	cu	alte	
idei	care	pot	face	produsul	mai	frumos.
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	 ealizează	un	 uture,	
urmând	pașii	prezentați.

asul 	Apasă	cu	degetul	în	interiorul	sticluței	
și se îndoaie	partea	introdusă	în	crestătură,	astfel	încât	
aripile	să	nu	cadă.	Se	desfac	aripile	sub	formă	
de evantai.	 luturele	este	aproape	gata

asul 	Pregătește	o	sârmă	moale,	ușor	de	modelat,	
pentru	antene.	 ealizează	două	orificii	prin	care	să	
introduci	bucata	de	sârmă	sau	răsucește-o	de	câteva	ori	
de	jur-împrejurul	gâtului	sticlei.	 u	ajutorul	unui	creion,	
răsucește	capetele	sârmei	sub	formă	de	antene.	

asul 	 u	ajutorul	foarfecii,	
se	crestează	sticluța	de	iaurt	 pe	
orizontală 	în	două	părți	opuse.	
pțional,	o	poți	decora	 picta,	lipi	
abțibilduri	sau	petice	colorate	din	
reviste .

asul 	 ntr-una	dintre	crestături	se	introduce	v r ul	aripii	obținute	la	
pasul ,	ca	în	imaginile	de	mai	sus.	 n	crestătura	opusă,	se	introduce	vârful	
celei	de-a	doua	aripi.	

7

5 a b

8
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Pasul 1.	 esenează	conturul	unui	 uture.	Ai	grijă	
la	dimensiuni 	masca	trebuie	să	ți	se	potrivească	
pe	față.	 ecupează	după	conturul	trasat.	

Pasul 3.	 olorează	masca	și	elementele.	Lipește	
antenele.

Pasul 4.	Lipește	și	celelalte	componente,	în	poziția	în	care	
dorești.	Pe	spatele	măștii,	lipește	două	paie	de	plastic,	cu	
lipici	universal,	ca	în	imaginea	de	deasupra.	 u	ajutorul	lor,	
vei	putea	ține	masca	peste	față.

Pasul 2.	Separat,	poți	crea	alte	elemente	mici,	
pe	care	le	să	le	adaugi	peste	desenul	inițial.	
ândește-te	la	combinații	de	linii	cât	mai	speciale.	

Fluturi
3. Animale

	 Să	rămânem	în	lumea	 uturilor.	Pentru	că	ne	 
fascinează	culorile	și	formele	aripilor,	de	multe	ori	 
ne	dorim	să-i	avem	cât	mai	aproape.	
	 ți	propunem	să	te	iei	la	întrecere	cu	natura	și	să	
creezi	o	formă	unică	de	 uture.	 	poți	folosi	ca	mască,	
într-un	spectacol	sau	ca	obiect	de	decor	pentru	camera	
ta.	Urmărește	pașii	de	mai	jos.

creion,	creioane	colorate,	
foarfecă,	lipici,	două	paie

Materiale necesare

1

3

4

2
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.	 ealizează	un	 uture,	prin	te nica	explicată	mai	sus.

.		 Poți	să-l	decupezi	pe	contur	și	să-l	transformi	într-un	obiect	de	decor	pentru	camera	ta.

luturi

	 orme	speciale,	asemănătoare	cu	cele	ale	 uturilor,	se	pot	obține	prin	amestecul	la	întâmplare	
al culorilor.	Petele	în	care	culorile	se	întrepătrund	 fig. 	sunt	mult	mai	apreciate	în	artă	decât	cele	
obținute	cu	ajutorul	culorilor	din	tub,	neamestecate	 fig.	B .
	 ată	o	te nică	ușoară	de	obținere	a	unor	pete e culoare n amestec.
.	Pliază	coala	de	desen	în	două.
.	 esc ide-o	și	pune	culori	tempera	pe	una	dintre	jumătăți,	la	întâmplare.	
.	Pliază	din	nou	coala,	apăsând	cu	palma.
.	 esc ide	coala.	
.	 e		fel	de	pete	de	culoare	ai	obținut
.	 u	carioca,	cu	mar er	subțire	sau	cu	creioane	colorate	poți	completa	desenul.	Adaugă	linii	și	puncte,	
în	așa	fel	încât	să	obții	un	 uture.

A

B
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Evaluare

n	această	unitate	ai	învățat 	să	desenezi	pas	
cu	pas,	să	realizezi	obiecte	de	decor,	să	obții	pete	de	
culoare	în	amestec,	să	creezi	măști	pentru	serbări.
Uită-te	cu	atenție	la	lucrările	tale	și	completează	în	
jurnalul	de	învățare	o	fișă	asemănătoare	cu	cea

	de	mai	jos 	Dou  stele și o orinț .
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 u ea de su  ape

ei n ța

	 să	creezi	pești	prin	amprentare,	broaște-țestoase	prin	te nica	origami	și	
caracatițe	din	materiale	reciclabile.

n aceast  unitate ei escoperi

	 cum	să	combini	te nici	învățate	și	
materiale	pentru	a	vorbi	despre	lumea	
de	sub	ape.

Competențe  
  
 

u iecte aplicati e
Pești

estoase	de	apă
aracatițe
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ești
 u ea de su  ape

.	 Scrie	în	jurnalul	de	învățare	câteva	cuvinte	prin	care	să	explici	ce	înseamnă	pentru	
tine	lumea	de	sub	ape.

.	 Scrie	o	listă	cu	cel	puțin	cinci	viețuitoare	despre	care	știi	că	trăiesc	în	apă.

.	 esenează	lumea	de	sub	ape,	așa	cum	ți-o	imaginezi.	Poți	să	folosești	creioane	
colorate,	cerate,	dar	și	acuarele.

	 ți	amintești
	 n	semestrul	 	ai	învățat	că	oamenii	comunică	între	ei	în	feluri	
diferite.	La	fel	de	diferite	sunt	și	mesajele	vizuale	pe	care	le	transmit.
	 Privește	exemplele	A,	B	și	C.	Spune	în	care	caz	mesajul	se	transmite	
prin	fotografie	și	în	care	caz	mesajul	se	transmite	prin	desen.	
	 are	sunt	mesajele,	cine	crezi	că	le-a	transmis	și	cu	ce	scop

A

B

C
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ești

	 ealizează	o	com-
poziție	cu	titlul	 ești 
sau	Lumea de sub ape. 
Poți	lucra	cu	creioane,	
dar	și	cu	acuarele	sau	
cu	tempera.

	 Atunci	când	ai	de	făcut	o	lucrare	 o	compoziție 	și	ți	se	dă	
titlul,	ar	fi	bine	să	pornești	prin	a-ți	face	un plan.	

.	 ândește-te,	în	primul	rând,	la	titlu 	acesta	arată	despre	
ce	ar	trebui	să	fie	compoziția.	Poți	să-ți	faci	o	sc iță,	în	caietul	
de	sc ițe,	sau	să	notezi	ideile	care	îți	vin	în	minte.

.	 n	momentul	în	care	ai	 otărât	care	idee	îți	place	mai	
mult,	începi	desenul.	 ei	pune	elementele	importante	 
și	abia	apoi	lucrurile	mărunte,	adică	detaliile.

	 Privește	exemplele	A	și	B.	 iscută	cu	colegul	de	bancă	
despre	cele	două	compoziții.	Spune	un	lucru	special	care	
îți	place	la	fiecare	și	un	lucru	care	crezi	că	ar	fi	putut	fi	făcut	
mai	bine.	Uită-te	la	felul	în	care	au	fost	așezate	elementele	
în pagină,	la	culorile	folosite,	la	detalii.

A

B
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estoase e ap
4. Lumea de sub ape

	 estoasele	de	apă	sunt	o	bucurie	pentru	mulți	
oameni.	 tiai	că	există	persoane	care	petrec	ore	 
în	șir	numai	uitându-se	la	ele 	
	 acă	nu	ai	o	broască-țestoasă	adevărată,	poți	
să-ți	confecționezi	una	de	decor,	prin	te nica	
origami	 arta	de	a	îndoi	 ârtia .	
	 Urmează	pașii	dați.

asul  ndoaie	diagonalele	pătratului.

asul  olțurile	pe	care	le-ai	îndoit	la	pasul	 	
se	îndoaie	acum	către	colțul	de	jos	al	pătratului,	
ca	în	imagine.

asul  ămâi	cu	una	dintre	diagonale	îndoite	și	du	
vârfurile	laterale	ale	triung iului	în	sus,	către	cel	din	mijloc,	
astfel	încât	să	obții	un	pătrat.

asul  ntoarce	figura	obținută	la	pasul	 	astfel	încât	
aripioarele	să	fie	în	partea	de	sus.	Pliază-le	către	exterior,	
pentru	a	obține	două	lăbuțe.

un	pătrat	de	 ârtie,	foarfecă

Materiale necesare
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Pasul 5. Îndoaie vârfurile laterale spre centru, 
astfel	încât	să	atingă	îndoitura	de	pe	mijloc.

Pasul 7. ntoarce	figura	astfel	încât	tăietura	
realizată	la	pasul	 	să	fie	orientată	în	sus.	Pliază	
cele	două	colțuri	tăiate	astfel	încât	să	obții	
celelalte	două	lăbuțe	ale	țestoasei.	

Pasul 8. ndoaie	în	jos	vârful	din	centru,	așa	cum	 
îți	indică	linia	punctată	din	imaginea	de	mai	sus.	 
Acum,	capul	țestoasei	este	băgat	în	carapace.

Pasul 9. Pentru	a	scoate	din	carapace	capul	țestoasei,	
îndoaie	către	exterior	un	triung i	mai	mic,	așa	cum	îți	
indică	linia	punctată	din	imagine.	

estoasa	de	apă	este	gata

Pasul 6. aie	cu	foarfeca	primul	strat	de	 ârtie	
rămas	liber	în	partea	de	jos,	de-a	lungul	îndoi-
turii	de	pe	mijlocul	figurii.

	 epetă	exercițiul,	folosind	
un	pătrat	mai	mic.
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Caracatițe
 u ea de su  ape

tub	de	carton,	foarfecă,	lipici,	tempera,	pensulă,	
carioca	sau	pixuri	colorate

Materiale necesare

	 ți	poți	imagina	lumea	de	sub	ape	fără	
caracatițe 	Ar	fi	mult	mai	săracă...	în brațe,	
fiindcă	o	caracatiță	are	opt	brațe.
	 tiai	că	sunt	considerate	foarte	inteligente 	
orpul	lor	nu	are	oase,	ceea	ce	le	permite	să	
treacă	prin	locuri	strâmte 	se	ascund	și	se	apară	
de	dușmani	împrăștiind	cerneală	în	apă.
	 i-am	trezit	curiozitatea	în	așa	fel	încât	să	
dorești	să-ți	faci	o	caracatiță 	Alege	una	dintre	
variantele	următoare.
	 ubul	de	carton	este	și	de	această	dată	baza	
pentru	construire.

	 arianta  Poți	alege	să	vopsești	înainte	tot	
tubul	și	abia	când	este	uscat	să	tai	cele	opt	fâșii	
și să	le	pictezi	brațele	pe	spate	 fig.	B,	C .

	 arianta  aie	cu	foarfeca	la	unul	dintre	
capetele	tubului	opt	fâșii	cu	aceeași	
dimensiune	 acestea	vor	fi	brațele .	 ăietura	
se face	până	mai	jos	de	jumătatea	tubului.	
Se	pictează	tot	tubul	și	brațele,	acestea	din	
urmă	pe	ambele	părți	 fig.	A .	

A

B
C

tub	de	carton,	foarfecă,	lipici,	tempera,	pensulă,	
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 arianta 	Pe	spate,	brațele	pot	fi		
și	decorate,	nu	numai	vopsite.	 n	acest	caz		
vei	folosi	linia	și	punctul	 fig.	D .

	 ând	s-a	uscat,	atârn-o	în	cameră	cu	ajutorul	
unui	fir	de	ață	 fig.	E .

D

	 ealizează	o	
caracatiță	dintr-un	
tub	de	carton.
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EvaluareEvaluare
Amintește-ți	ce	ai	învățat	în	
unitatea	 umea de sub ape.	
iscută	despre	produsele	tale	
cu	colegul	de	bancă	și	scrie	în	
jurnalul	de	învățare	enunțurile	
de	mai	jos,	completate.	

Poți	alege	să	scrii	aceste	
răspunsuri	pe	un	pește	

creat	de	tine,	la	mijloc	 fig.	A ,	
Peștele	se	pliază	de	două	ori,	
în	așa	fel	încât	să	nu	se	vadă	

scrisul	 fig.	B .

A B

.	 n	timpul	orelor	de	 rte vi uale și abilități practice	
din	unitatea	 umea de sub ape

	mi	s-a	părut	greu
.............................................................................................

	mi	s-a	părut	ușor
.............................................................................................

	mi	s-a	părut	plictisitor
.............................................................................................

	mi	s-a	părut	interesant
.............................................................................................
.	Lucrul	cel	mai	valoros	pe	care	l-am	învă at	până	acum	este
.............................................................................................
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 u ăru  
u p ești

În această unitate îți vei aminti:

	 cum	să	combini	te nicile	
și materialele	pentru	a	comunica	
despre	poveștile	pe	care	le-ai	citit.

Vei descoperi: 

	 te nica	tangram
	 cum	să	creezi	elemente	de	recuzită	pentru	a	pune	în	scenă	miniscenete.	

Competențe  
   

 

u iecte aplicati e
La	castel
ai	și	unicorni	

Prâslea	cel	voinic
Personaje	
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a castel
 u ăru  u p ești

	 ți	plac	poveștile 	 e	poveste	preferi 	
	 Spune	cel	puțin	o	poveste	pe	care	ai	citit-o	și	în	care	
apare	și	un	castel.	
	 tiai	că	există	castele	adevărate,	care	par	desprinse	
din	povești 	 astelul	Peleș	din	 omânia	este	un	astfel	
de	exemplu.
	 Privește	desenele	de	pe	această	pagină.	 iscută	
cu	colegii	despre	ele.	 ăsiți	asemănări	și	deosebiri.	
ândiți-vă	la	titlurile	pe	care	desenele	le-ar	putea avea.

.	 maginează-ți	fragmentele	de	poveste	
pe	care	desenele	A	și	B	le	spun.

.	 esenează	sau	pictează	un	castel.	
olosește	linii,	puncte	pete	de	culoare.	

.	 esenează	o	scenă	din	povestea	ta	
preferată	sau	din	desenul	animat	în	care	
apare	un	castel.

.	 ecomandă	colegilor	acel	desen	
animat	 	 ți rec mand să ve i desenul 
animat ... pentru că...

A

B
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a castel

.	 onstruiește	un	castel	cu	materialele	pe	care	le	ai	la	îndemână.	Poți	lucra	singur,	
în	perec i	sau	în	grup.

.		 maginează-ți	povestea	castelului	tău.	Scrie	câteva	rânduri	despre	ea	în	jurnalul	
de învățare.

	 in	ce	materiale	se	pot	construi	castele 	Amintește-ți	ajutându-te	de	exemplele	de	mai	jos.

astel din nisip

A
astel din carton

B
astel din ârtie de iar

C

astel reali at pe calculatorastel din cu uri de lemn

D
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Cai și unicorni
 u ăru  u p ești

	 ecunoști	personajul	din	fragmentul	de	poveste	
de	mai	jos

	 Ai	observat	că,	fără	cai,	multe	dintre	personajele	
poveștilor	nu	ar	fi	putut	duce	la	bun	sfârșit	
încercările	prin	care	au	trecut 	
	 iscută	cu	colegii	despre	rolul	cailor	din	
poveștile	pe	care	le-ați	citit.

 iul împăratului se suie în p d și c b ară de ac l  
un căpăstru r n hie sau curea rm nd un el de plasă, 
care se pune pe capul calului, al mă arului etc. , un r u, 
un bici și  șa, t ate pline de pra  și vechi ca păm ntul. 

p i mai sc ate niște haine arte vechi, un arc, niște 
să e i, un pal ș și un bu du an, t ate pline de ru ină, 
și se apucă de le în rijește bine și le pune de parte. 

e urmă umple  tavă cu jăratic rămadă de cărbuni care 
ard , se duce cu d nsa la her helie rup mare de cai  
și  pune j s între cai. i atunci, numai ce iese din mijl cul 
her heliei un cal slab, de i numărai c astele  și venind 
de a dreptul la tavă, apucă  ură de jăratic. 

Povestea lui arap l , de Ion rean

.	 e	ce	îți	amintește	acest	tablou

.	 e	ți	se	pare	special	în	pictură

.	 e	nume	ai	da	tabloului

La arat, de Ion Andreescu

.	 escrie	ce	vezi	în	tabloul	alăturat.	
Spune	cel	puțin	trei	cuvinte-c eie	care	îți	vin
în	minte	atunci	când	îl	privești.
.	Uită-te	la	forme	și	la	culori.	
Spune	ce	observi.
.	 e	simți	când	privești	tabloul
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Cai și unicorni

 Unicornul sau inorogul este un personaj special,  
întâlnit	în	poveștile	tuturor	popoarelor,	din	cele	mai	
vec i	timpuri.	
	 e	cele	mai	multe	ori	este	reprezentat	ca	un	
cal	alb	având	un	corn	în	mijlocul	frunții.	 xistă	însă	
zone	ale	lumii	în	poveștile	cărora	este	descris	ca	
având	corpul	și	capul	unui	cal,	picioarele	din	spate	
ale	unui	cerb,	coada	unui	leu	și	cornul	în	mijlocul	
frunții.	Puterile	lui	sunt	magice 	dă	viață,	vindecă	
bolile,	alungă	răul	etc.
	 Ai	citit	povești	în	care	apare	acest	personaj 	
Povestiți	în	grup.

.	 esenează	un	unicorn,	folosind	linii,	puncte	
și pete	de	culoare.

.	 esenează	o	scenă	dintr-o	poveste	cunoscută,	
în	care	apare	și	personajul	unicorn.
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r slea cel oinic
 u ăru  u p ești

	 Ai	observat	până	acum	că,	atunci	când	vrei	să	
comunici	despre	personajele	din	povești,	poți	folosi,	
în	afară	de	cuvinte	și	desene,	picturi,	fotografii,	colaje,	
modelaje	etc.
	 ți	propunem	să	încerci	și	te nica	tangramului.

	 angramul	se	mai	numește	și	 tratul magic	
sau	 ocul celor șapte guri. 
	 ste	un	pătrat	împărțit	în	șapte	figuri	geometrice 	
două	triung iuri	mari,	un	triung i	mijlociu,	două	
triung iuri	mici,	un	pătrat	și	un	paralelogram.	

	 in	combinarea	acestor	figuri	pot	fi	realizate	
imagini	asemănătoare	cu	imaginile	unor	obiecte	
reale.
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.	 onstruiește-ți	un	pătrat	magic	dintr-un	dosar	vec i	de	plastic	sau	din	carton	
colorat.	

.	 itește	fragmentul	de	mai	jos.	Spune	cum	se	numește	povestea	și	care	este	
autorul.	 tii	cine	este	personajul	principal	și	prin	câte	întâmplări	trece

.	 oacă-te	cu	tangramul	și	construiește	personaje	din	povestea	Prâslea cel voinic și merele de aur, 
urmărind	exemplele	date.	Spune	despre	cine	sau	despre	ce	este	vorba	în	fiecare	caz.

 ra dată un împărat puternic și mare și avea pe l n ă palatul său  rădină rum asă, plină 
de ri și meșteșu ită nev ie mare  șa rădină nu se mai vă use p nă atunci. n undul rădinei 
avea și un măr care ăcea mere de aur și, de c nd îl avea el, nu putuse să măn nce din p m mere 
c apte, căci, după ce le vedea în rind, cresc nd și înr șindu se, venea cineva n aptea și le ura, 
t cmai c nd erau să se c acă. T ți pa nicii din t ată împărăția și cei mai aleși stași, pe care îi pusese 
împăratul să p ndească, n au putut să prin ă pe h ți. 

Prâslea cel voinic și merele de aur, de Petre Ispirescu

A B

D E
F

C
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ersona ul EC
 u ăru  u p ești

	 Ai	observat	că	foarte	multe	dintre	propunerile	de	
lucrări	pe	care	le-am	făcut	de	la	începutul	semestrului	
au	fost	gândite	cu	grijă	față	de	natură 		
	 u	tot	ceea	ce	ai	învățat	până	acum,	vei	ști	să	creezi	
obiecte	folosind	resursele	pe	care	le	ai	la	îndemână,	
fără	să	risipești	 ârtia.	
	 Ai	nevoie	doar	de	imaginație

.	 Privește	fotografiile	de	pe	paginile	 	și	 .	
e	crezi	că	reprezintă

.	 Spune	cum	se	realizează	personajele,	
pas	cu	pas.

A

B

C
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.	 reează-ți	propriile	personaje	 	pentru	o	poveste	nouă,	povestea	ta.	Amintește-ți	
să	pornești	la	drum	cu	un	plan.	Scrie	ideile	în	jurnalul	de	învățare.	Poți	lucra	singur,	
în perec e	sau	în	grup.

.	 ând	și	povestea,	și	personajele	sunt	gata,	alege	modalitatea	de	prezentare
	 scenetă	cu	păpuși	pe	băț
	 prezentare	cu	muzică	și	dans
	 citirea	poveștii	etc.

D

H
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e apitu are
	 Amintește-ți	toate	lucrurile	învățate	în	acest	semestru	
la	 rte vi uale și abilități practice.	 a	să-ți	fie	mai	ușor,	
privește	produsele	de	mai	jos	și	formulează	răspunsuri	
la întrebările	date.	

e	materiale	și	
ce	instrumente	
au	fost	folosite	
pentru	a	realiza	
fiecare	lucrare 	

e	reprezintă	
lucrările	din	

figurile	A,	B	și	C

n	ce	scop	
pot	fi	folosite

e	titluri	pot	avea	
lucrările

e	mesaje	au	fost	
comunicate	în	
fiecare	caz

A B C
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