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CLASA : a II-a 

TIPUL OPŢIONALULUI: la nivel de disciplină  

DISCIPLINA:  Educaţie plastică 

NR. DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1h 

DURATA: 1 an 

Argument 

                                           „Pictura este un mijloc de auto-iluminare” 

                                                                                                               John Olsen 

 

 Preocuparea pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare ale copiilor este o constantă  a 

activităţii noastre, accentuată  de grija de a le respecta ideile, de a da curs iniţiativelor lor, de 

a le sădi în conştiinţă încrederea în propriile posibilităţi şi respectul pentru ceea ce cred şi 

cum se exprimă colegii. 

 Expresie a inspiraţiei, a tehnicii şi a măiestriei personale, activităţile artistico-plastice  cer 

efort fizic, mişcări precise, o bună coordonare a mişcărilor şi sincronizarea gândirii cu 

mişcările în vederea finalizării, îi oferă copilului posibilitatea să cunoască în mod direct 

însuşirile materialelor cu care lucrează, să le denumească, să-şi fixeze în memorie forma şi 

culoarea lor, să le cunoască funcţionalitatea. Astfel spus, putem evidenţia faptul că activităţile 

artistico-plastice au o influenţă benefică asupra formării personalităţii copilului – cam de pe 

la patru ani – nu numai în plan estetic, ci şi pe plan moral, afectiv, intelectual, etc.  

Activităţile opţionale cu elevii au menirea să completeze pe căi specifice dezvoltarea 

personalităţii copiilor prin individualizarea actului educaţional. Desenul, pictura, în special, 

sunt foarte îndrăgite de copii. Ei sunt atraşi de culoare, de varietatea instrumentelor tehnice, 

îşi dovedesc spontaneitatea, dând frâu liber imaginaţiei şi fanteziei. Starea de plăcere şi de 

mulţumire pe care o creează copiilor frumosul, constituie un permanent stimulent al 

activităţilor întregului organism. 

Prin acest opţional dorim să îndreptăm atenţia elevilor spre ceea ce este frumos, să-i 

învăţăm să combine formele, să alăture culorile în aşa fel încât să obţină efecte cât mai 

plăcute ochiului, să combine culorile pentru a obţine nuanţe şi tonuri. 

 Introducând progresiv tehnici variate vom încerca să stârnim interesul şi curiozitatea faţă 

de această activitate urmărind mărirea numărului de activităţi extraşcolare pentru petrecerea 

timpului liber, vom încerca să le dezvoltăm răbdarea şi perseverenţa şi vom crea climatul 

necesar dezvoltării maxime a potenţialului individual al calităţilor şi aptitudinilor pentru 
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lucrul în echipă, cu scopul de a fi capabili să-şi aleagă singuri drumul în viaţă, oferind şanse 

egale de dezvoltare personală şi profesională. 

Valorificarea  lucrărilor o voi face organizând expoziţii cu tombole pentru a obţine 

fonduri ce vor fi folosite pentru achiziţionarea unor materiale necesare cursurilor de pictură,a 

unor mici surprize pentru 8 Martie, etc. Expoziţiile se pot organiza cu prilejul diferitelor 

sărbători: „Vine Moş Crăciun”, „Martie - Ziua Mamei”, „Paştele – icoane pe piatră”, 1 Iunie 

– Ziua Copilului.    
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PROGRAMA 

 

Obiective cadru : 

1. Formarea abilităţilor artistico-plastice şi a unui limbaj corespunzător educaţiei plastice 

2. Valorificarea în practica plastică a elementelor de limbaj studiate 

      3. Dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă/ grup 

        

  O.C.1 Formarea abilităţilor artistico-plastice şi a unui limbaj corespunzător educaţiei 

plastice 

            

O.R Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

O1.1 Să se familiarizeze cu 

elemente de limbaj plastic, 

tehnici şi materiale de lucru  

- exerciţii de identificare a punctului, liniei pe 

imagini simple date 

- exerciţii de recunoaştere a liniei ca limbaj plastic, 

în diferite contexte: 

- exerciţii de utilizare a liniei ca element de contur, 

într-o compoziţie plastică şi decorativă 

 - exerciţii de amplasare a noţiunilor artistico-

plastice(amestecuri, modulări cromatice, contraste 

cromatice); 

- exerciţii de însuşire a unor tehnici de 

lucru(tehnica modulării culorilor, tehnica 

imprimeului pe pânză, tehnica picturii pe piatră, 

lemn tehnica colajului şi a decolajului); 

- exerciţii de  identificare a materialelor de 

lucru(vopsele în ulei,tuburi, piatra,material 

textil,aracet); 

- însuşirea unui vocabular adecvat ;   
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O1.2 Să utilizeze tehnicile de lucru - exerciţii de modulare cromatică; 

- realizarea unor schiţe şi decuparea acestora 

pentru utilizarea lor la imprimeuri; 

- exerciţii de imprimare a vopselei pe pânză; 

- exerciţii de matisare a pietrei(aplicarea unui strat 

de aracet diluat în apă); 

- exerciţii de schiţare a pietrelor; 

  - exerciţii de decupare a hârtiei necesară colajului 

şi  decolajului; 

 

        O.C.2 Valorificarea în practica plastică a elementelor de limbaj studiate 

 

O.R.2 Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

O2.1 Să recunoască elemente ale 

limbajului plastic în mediul  

înconjurător 

- identificarea culorilor din mediul înconjurător 

prin asocierea celor din cercul cromatic; 

- exerciţii de observare a amestecurilor şi 

tonurilor din natură şi opere de artă pentru a le 

transpune în compoziţii plastice proprii; 

- descrierea formelor din mediul înconjurător; 

O2.2 Să compună spaţiul plastic 

prin folosirea elementelor de 

limbaj plastic 

- exersarea amestecurilor dintre culori, a tonurilor 

şi a nuanţelor cromatice; 

- exerciţii de realizare a unor compoziţii plastice 

folosind elemente de limbaj studiate(punctul, linia, 

forma spaţială). 

 

       O.C.3 Dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă/ grup 

 

O.R.3 Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

O3.1 Să manifeste interes,voinţă 

cooperare în cadrul 

activităţilor desfăşurate 

- participarea activă la demersul de stabilire a 

regulilor de echipă/grup; 

- stabilirea prin negociere a regulilor specifice 

activităţilor de grup; 

O3.2   Să colaboreze alături de  - realizarea  de compoziţii plastice bazată pe lucrul 
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colegi la realizarea  unei 

compoziţii colectivă 

în echipă în urma stabilirii de comun acord a 

modalităţii de lucru; 

O3.3 Să  contribuie la  realizarea 

unor expoziţii de lucrări 

 -  realizarea de afişe prin conceperea unor texte, 

ilustraţii precum şi distribuirea acestora; 

- pregătirea propriu-zisă a expoziţiei. 

 

 

     

 Conţinuturi: 

      1.Materiale şi tehnici de lucru folosite -17 ore 

 Colectare şi reguli de utilizare a materialelor de lucru-1 oră 

 Tehnica modulării culorilor - 4 ore 

 Tehnica imprimeului pe pânză - 4 ore 

 Tehnica picturii pe piatră - 4 ore 

 Tehnica colajului şi a decolajului - 4 ore 

      2.Compoziţia suprafeţei decorative şi a spaţiului plastic folosind elemente de     

          limbaj plastic - 6 ore 

 Forme spaţiale în mediul înconjurător - 3 ore 

 Amestecuri de culori în natură-3 ore 

      3.Informare şi documentare-3 ore 

 Întâlnire cu un specialist-2 ore 

 Vizitarea muzeului „Nicolae Grigorescu”- 1 oră 

      4.Prezentare de texte literare-3 ore  

 Pasteluri de Vasile Alecsandri - 1 oră 

   Dumbrava minunata (fragment) de Mihail Sadoveanu -2 ore                        

      5. Evaluare 

 Realizarea de afişe/ postere - 2 ore 

 Expoziţie de lucrări, concursuri - 4 ore 

 

        Total ore: 35 ore 
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Sugestii metodologice 

 

           În parcurgerea acestui opţional se va avea în vedere ca familiarizarea elevilor cu 

materialele şi tehnicile de lucru să se facă treptat, de-a lungul desfăşurării primului conţinut. 

Prin urmare se recomandă ca metode didactice: explicaţia, exerciţiul şi demonstraţia în 

activităţile desfăşurate cu elevii de însuşire a tehnicilor de lucru. Activitatea se va desfăşura în  

sala de clasă şi se vor folosi ca mijloace didactice reproduceri după operele de artă, dar şi 

exemple realizate de copii. 

În primele ore ale cursului elevii vor afla noţiuni de limbaj plastic de la un specialist în 

domeniu. Următoarele două ore elevii vor lua cunoştinţă de modalitatea de realizare a 

primelor 2 tehnici printr-o activitate frontală, urmând ca elevii să se separe în mod aleatoriu în 

două grupe (câte o grupă pentru fiecare tehnică). Elevii vor lucra timp de două ore tehnica 

propusă, iar a treia oră se va desfăşura printr-o  activitate comună a grupelor, în acest mod 

stârnind elevilor interesul pentru cealaltă tehnică în derulare. Grupele restabilite vor schimba 

tehnica de lucru urmând ca mod de desfăşurare acelaşi traseu.  

Treptat elevii se vor familiariza şi cu materialele de lucru (pânza, piatră, lemn,  vopsea în 

ulei, etc). Activităţile de informare şi documentare sunt activităţi de prezentare a unor 

elemente de limbaj plastic şi tehnici de lucru folosind metoda dialogului dirijat şi a 

exerciţiului, dar şi de cunoaştere a operelor de artă. Pentru stimularea  lucrului în echipă/ grup 

se vor folosi metode de încurajare a dialogului, ascultării active,  negocierii, evitarea criticii 

distructive. Formarea echipelor/ grupurilor prin metode inedite şi stimulative (exemplu 

metoda puzzle, imită şi recunoaşte perechea, etc.). 

Elevii vor realiza cu prilejul diferitelor evenimente (Crăciun, Ziua Mamei,  Ziua Copilului,  

Paşti) expoziţii prin colaborarea cu părinţii. 

 

 

Modalităţi de evaluare 

Teste 

Expoziţii  
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Standarde curriculare  de performanţă: 

 

Obiective cadru Standarde de performanţă 

O.C.1: Formarea abilităţilor artistico-plastice 

şi a unui limbaj corespunzător educaţiei 

plastice 

S1: să aplice cel puţin tehnici două de lucru 

pe parcursul activităţii desfăşurate. 

 

O.C.2: Valorificarea în practica plastică a 

elementelor de limbaj studiate 

S2. să transpună elemente de limbaj plastic 

studiate în minim două  lucrări liber alese. 

O.C.3 Dezvoltarea capacităţii de lucru în 

echipă/ grup 

S3.1. să aplice cel puţin o regulă stabilită în 

echipă/ grup 
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