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PROGRAMĂ ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ 

,,MICII MEȘTEȘUGARI” 

 

 

ARGUMENT 

Considerăm că este necesară educarea tinerei generații în spiritul dezvoltării respectului 

și dragostei față de ceea ce este  original, față de tradițiile și obiceiurile ce definesc identitatea 

noastră ca popor. 

Introducerea copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, în lumea meșteșugurilor și 

tradițiilor  le dezvoltă creativitatea și dragostea față de ceea ce ne-au lăsat mai de preț străbunii 

noștri și îi ajută să le descopere valoarea inestimabilă. 

Fiind inspirați de materiile prime care au stat la baza creațiilor tradiționale 

românești,(lemn, lut, piatră, lână, sticlă, decorată), pe parcursul derulării acestui opțional vom 

organiza ateliere de lucru în care elevii vor fi  puși în postura de creatori încercând să 

aprofundeze tehnici și operații specifice vechilor meșteșuguri, ca: țesut, cusut, împletituri, 

confecționarea de  podoabe, păpuși și măști,  confecționarea de  port popular,  pictat pe sticlă, 

suport de  lemn, gravură etc.. 

 

 

 

TIPUL: opțional la nivelul disciplinei Arte vizuale și abilități practice 

NUMĂR DE ORE : 1 oră/ săptămână 

DURATA: 1 an 

CLASA : a  IV-a 
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COMPETENȚE GENERALE 

1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte 

2. Realizarea de creații funcționale și/estetice folosind materiale și tehnici adecvate 

3. Cooperarea cu ceilalți pentru realizarea de produse, manifestând disponibilitate 

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte  

 

1.1.Recunoașterea unor mesaje 

vizuale comunicate prin 

desen/pictură/ modelaj/ colaj  în 

contexte familiare  

- formularea de răspunsuri la întrebări despre elemente de 

detaliu dintr-un desen, dintr-o pictură, dintr-un modelaj, 

colaj; 

- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 

utilizate; 

-discuții despre patrimoniul local: construcții 

reprezentative și ambient  urban/rural, vestimentație, 

obiceiuri, colecții, obiecte de patrimoniu etc. 

- participarea la discuții despre comunicarea prin imagine 

în pictură, desen/grafică, modelaj/sculptură, arte 

decorative, textile, ceramice, vestimentație sau bijuterii 

etc. 

1.2.Diferențierea caracteristicilor  

expresive ale elementelor de limbaj 

plastic în compoziții și în mediul 

înconjurător 

 

-exploatarea posibilităţilor tehnice de obţinere a nuanţelor 

şi tonurilor; 

-jocuri practice de obţinere a formei spontane, a formei 

elaborate; 

-exerciții-joc de fluidizare a culorilor, de fuzionare a 

acestora; 

-identificarea unor elemente decorative în creații populare 

diverse. 

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de 

explorarea de mesaje artistice 

simple, exprimate vizual 

- explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica 

forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; 

 -discutarea mesajului şi a impresiilor(Exemple: 
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 vizionarea unor documentare, analiza unor albume foto, 

răsfoirea unor albume de artă); 

-vizită la muzee de artă; participare la expoziţii, analiza 

unor obiecte de cult şi de port popular etc.; 

- realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din 

mediul cunoscut ; 

- identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în 

fotografii sau în sculpturi. 

 

  2. Realizarea de creații funcționale și/estetice folosind  materiale și tehnici adecvate 

 

2.1. Utilizarea în contexte 

variate a materialelor în funcție 

de proprietăți ale acestora și de 

tehnici de lucru  specifice artei 

populare 

 

      

 

 

 

 

- colectarea şi sortarea materialelor; 

-identificarea unor proprietăţi în raport de componenţă şi 

provenienţă: lut, lemn, paie, pănuși de porumb, sticlă, fire și 

materiale textile etc. și a rezultatelor posibile în urma utilizării 

diferitelor materiale ; 

-prelucrarea materialelor pentru a fi folosite; 

-extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în scopul 

amplificării potențialului lor creativ: colajul din texturi 

diferite; pictura pe suport ceramic; pictura pe sticlă; pictura pe 

suport textil, pictura pe lemn etc.; 

- diversificarea, în compoziții bidimensionale, a tehnicilor de 

lucru pe diferite suprafețe (de exemplu, hârtie, țesături, 

ceramică etc.); 

-generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu 

diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de 

grup. 
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2.2. Realizarea de creații 

funcționale în diverse tehnici pe 

diferite suporturi( hârtie, 

ceramică, confecții textile, 

ceramică etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

-prelucrarea pastei de argilă, ipsos sau plastilină pentru 

construirea unor figurine, vase etc.; 

- realizarea de colaje bidimensionale şi tridimensionale din 

hârtie de diferite tipuri; 

-familiarizarea cu tehnica plierii hârtiei, tehnica colajului, 

modelajului, mozaicului, picturii pe pânză, picturii pe piatră,  

pe sticlă, pe lemn; 

-exerciții de realizare a unor modele premergătoare 

confecționării unui produs dat; 

-activități practice de realizare a împletiturilor; 

-decorarea având la bază elemente decorative a unor vase, a 

unor  ștergare,  trăistuțe,diverse obiecte etc. ; 

- confecţionarea  unor ștergare, trăistuțe, podoabe, obiecte 

decorative, costume populare etc; 

- realizarea unor măşti populare, păpuși din linguri de lemn 

etc. . 

2.3. Valorificarea elementelor 

de limbaj plastic 

 

- valorificarea ipostazelor liniei în reprezentări grafice; 

-realizarea de contururi, decupaje, colaje, amprentări etc.; 

-exerciții de schițare prin linie expresivă a unor forme ușor de 

recunoscut; 

-exersarea obținerii expresivității, prin combinarea 

elementelor de limbaj plastic; 

-colectarea din natură de forme , fragmente sau materiale  cu 

scopul de a le conferi noi valențe expresive, artistice; 

-realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie-colorată, 

ondulată, gumată, creponată, cerată etc. cu scop decorativ; 

-obținerea expresivității prin tehnici neconvenționale( ex-

hârtie mototolită, gumă de șters, dop de plută, cartof etc). 
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2.4. Remodelarea spațiilor și 

formelor printr-un demers 

plastic intenționat și prin tehnici 

variate 

-activități practice de realizare a unor cusături ornamentale și 

confecții simple după tipar; 

-confecționarea de obiecte decorative și bijuterii realizate 

manual. 

 

   3  Cooperarea cu ceilalți pentru realizarea de produse, manifestând disponibilitate 

 

3.1. Relaționarea pozitivă  în 

cadrul atelierelor de lucru, 

pentru realizarea  produselor 

 

-conversaţia pentru stabilirea sarcinilor de grup şi individuale; 

- realizarea unor componente ce vor întregi lucrarea finală; 

- colaborarea cu celelalte echipe, urmărirea tehnicilor de lucru 

pentru a se ajunge la o finalizare optimă. 

-conversaţia asupra modului în care trebuie continuată 

lucrarea; 

- acceptarea colaborării, a diferenţelor de stil, de muncă de 

gusturi estetice; 

- jocul şi competiţia în realizarea rapidă a unor lucrări de 

calitate. 

3.2. Participarea la proiecte 

educative cu tema 

,,Meșteșuguri”, în cadrul clasei, 

școlii sau comunității locale 

 

- implicarea la nivel de clasă, școală sau la nivelul comunității 

locale, în proiecte pe tema valorificării activităților 

tradiționale/ tradițiilor din comunitatea locală; 

-organizarea de expoziții, târguri, tombole; 

- interstimularea prin transfer de opinii, sugestii, observaţii. 
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CONȚINUTURI 

Domenii Tehnici de lucru și elemente de limbaj 

plastic 

Sugestii de creații/ produse ale activității 

Desen Tehnici de lucru 

-trasare, hașurare, linie modulată, 

repetiție , stilizare, gravură 

 

Elemente de limbaj plastic-: 

punctul, linia, forma regulată și 

neregulată 

 

-desen liber, desene pentru diferite obiecte create/ costume populare etc.  

 

 

 

 

 

 

Pictură  Tehnici de lucru: 

 -pensulație,amprentare, ștampilare, 

tamponare 

 -pictura pe piatră, sticlă, lemn, suport 

textil 

 

Elemente de limbaj plastic: 

culoarea(fluidizare, fuzionare, contrast) 

forma spontană și elaborată 

compoziția decorativă 

 

 

  

 -compoziții plastice, pictură pe sticlă-icoane, ceramică( vase),  suport textil( sacoșa, 

săculețul, trăistuța), și lemn( tacâmuri, farfurii, cutii decorative, figurine din lemn)etc. 
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Obiecte 

decorative, 

podoabe și 

accesorii de 

inspirație 

folclorică 

Tehnici de lucru: 

 cu  fire și materiale textile:  

 -rularea firelor textile 

 

 

 

 

 

 

-împletire  în trei și  patru fire 

 

 

-cusături utilitare /ornamentale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-covorașul, mărțișorul tradițional, îmbrăcarea sticlei sau a borcanului cu sfoară, clama 

de păr ornată cu păpuși din fire etc. 

 

 

 

 

 

-brățara, bentița pentru gât, șnur pentru prins părul, șiretul colorat, șnur pentru legarea 

cadourilor, șnur ornamental aplicat pe diverse materiale și obiecte, legarea nodurilor 

etc. 

-ștergarul(punctul înaintea acului), nasturi îmbrăcați handmade, papionul (punct în 

cruciuliță), batista, trăistuța (punct de tighel), șorțulețul, felicitarea-cusături pe carton( 

punct oblic), podoabe de Crăciun ia, fota și bundița (punctul de feston) etc. 

-ornarea unor obiecte cu nasturi, mărgele, paiete etc 

-suport de pahar, covorașe decorative, cercei și brățări etc. 
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-țesături din materiale textile sintetice 

sau vegetale: instrumente și materiale 

utilizare(război, gherghef, fire, ițe etc); 

componentele țesăturii(urzeala, bătătura 

etc.) 

-tehnica țesutului(alegerea materialelor, 

realizarea urzelii, definitivarea țesăturii, 

finisarea lucrării) 

-noțiuni de croitorie: așezarea și fixarea 

tiparului pe material-trasarea conturului 

după  tipar(șablon)-decuparea după 

contur(croirea după tipar), asamblarea 

materialelor textile croite prin însăilare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-suport de pahar, covorașe decorative, cercei și brățări etc. 

 

 

 

 

 

 

 

-broșe, mărțișoare, flori pentru clame și coronițe, flori tricolore, cocarda, coșulețul, 

podoabe pentru Crăciun(umplute cu vată sau cu resturi textile), portofelul, opinca, 

cureaua, port popular etc. 
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cu mărgele 

-tehnici de bază ale înșirării mărgelelor 

 

 

 

 

 

-realizarea unor compoziții combinate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- confecționarea unor lănțișoare, brățări, cercei, panouri decorative etc. 

 

 

 

 

 

- măști populare, ornarea unor obiecte, podoabe și accesorii, plicul din pânză de sac, 

sticla îmbrăcată în sfoară și decorată cu flori realizate din pănuși, pernița de ace și 

borcanul de nasturi, decorațiuni din sfoară și pănuși, trăistuța , păpuși pe linguri de 

lemn, abajur pentru veioză, săculețul pentru plante medicinale, huse decorative etc. 
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cu hârtie:  

-tehnica plierii 

  

 -țesut cu benzi de hârtie 

 

 

 

 

 

 

 

cu materiale din natură: 

 -compoziții(după natură, decorative) 

obiecte decorative confecționate din 

frunze, semințe, paie 

  

Elemente de limbaj plastic 

 compoziția decorativă 

 

-ghirlande, cutii și sacoșele decorative, figurine și podoabe etc 

-șervețelul, covorașul țesut din benzi de hârtie etc.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- mărțișoare, broșe, breloc sporul-casei, decorațiuni din paie, păpuși din pănuși, 

figurine decorate cu semințe și frunze presate, ornamente pentru ușă etc. 
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Modelaj Tehnici de lucru:  

modelare liberă, presare 

 

Elemente de limbaj plastic:  

volum, formă 

 

-obiecte decorative, figurine , broșe, podoabe etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Colaj Tehnici de lucru: 

mototolire, rupere, tăiere, decupare după 

contur, împletire,  obținerea și 

prelucrarea pastei de hârtie etc. . 

 

Elemente de limbaj plastic:  

volum, formă 

 

-felicitări, suporturi de creioane, costume populare, sticle si borcane îmbrăcate în pastă 

de hârtie amestecată cu aracet etc. 
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 MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI VALORIFICARE A LUCRĂRILOR 

 

Evaluarea este o componentă importantă a actului didactic, ea exprimând, prin aprecieri 

verbale sau calificative, valoarea lucrărilor realizate de elevi, dar și gradul de însușire a tehnicilor 

de lucru și a modului de operare cu acestea, precum și a abilităților practice căpătate și dezvoltate 

de fiecare copil. 

Date fiind caracteristicile de vârstă ale elevilor din ciclul primar, este necesar ca 

învățătorul care susține activitatea didactică la disciplina opțională,,Micii meșteșugari” să 

abordeze modern evaluarea ca activitate de învățare. În acest context o metodă adecvată este 

observarea sistematică a comportamentului elevilor urmărind progresul personal. Învățătorul 

trebuie  să ofere feed-back-uri pozitive cu privire la realizarea sarcinilor de lucru, să gestioneze 

opiniile elevilor față de propriile prestații(autoevaluarea) și opiniile elevilor față de alții(peer-

evaluation sau evaluarea între egali). 

 Respectul eforturilor tuturor îi face pe copii să se simtă valoroși, să își asume riscuri și să 

încerce ceva nou în procesul învățării , de aceea, învățătorul trebuie să îi ajute să formuleze 

întrebări pentru autoevaluare, să evite să facă judecăți despre produse pentru a nu afecta 

încrederea în sine și creativitatea. În întraga activitate de învățare și evaluare va fi urmărit, 

încurajat și valorizat progresul fiecărui copil. 

În funcție de tema studiată sau de perioada din an, se pot organiza activități extrașcolare 

care susțin demersul didactic, realizat în clasă: vizite la diferite expoziții de artă, la muzee-secțiii 

de etnografie, Muzeul Satului pentru a putea participa  la ateliere de țesut, olărit, sculptură în 

lemn și piatră. Se pot organiza întâlniri cu artiști populari, oameni de cultură. Și   părinții pot fi 

activați și implicați în activitățile din cadrul atelierelor meșteșugărești ale copiilor.  Deseori 

copiii au în familie un artist sau meşteşugar sau olar sau care ştie a ţese. Artizanilor le place să li 

se ceară să-şi împărtăşească cunoştinţele, iar copiilor din clasele mici le cade bine să se 

mândrească cu talentele părinţilor lor.  

O bună și eficientă metodă de evaluare și evidențiere a elevilor sunt expozițiile și 

tombolele , în scopul valorificării produselor realizate în cadrul atelierelor meșteșugărești. 

Expozițiile organizate pot fi temporare și permanente, individuale sau colective. Copiilor 

le place să-şi vadă expuse lucrările, cu numele scris clar, ca la orice artist plastic, să îşi arate cu 

mândrie realizările la prieteni, musafiri, învăţători şi părinţi, indiferent de vârsta lor. 
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Lucrările expuse în sala de clasă, în holul școlii, în alte instituții îi motivează pe copii.  Se 

recomandă expunerea lor la înălţimea copiilor pentru ca ei să le vadă de aproape şi să vorbească 

despre ceea ce au creat.  

Organizarea târgurilor cu vânzarea a produselor confecționate reprezintă o altă metodă de 

evaluare. Pe lângă scopul creativ, târgul are, totodată, și un rol educativ, exersându-le elevilor 

abilitățile antreprenoriale. Îi învață pe copii să înțeleagă valoarea banilor, să-i câștige singuri și să 

aibă o atitudine mai responsabilă față de lucrurile proprii. 

Sărbătorile sunt, de asemenea, ocazii speciale în viața copiilor. Pentru aceasta copiii se 

aşteaptă să facă invitaţii şi cadouri la care să îşi folosească materialele artistice. Orice produs 

realizat se poate folosi pentru a face cadouri şi decorări.  
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