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Titlul disciplinei: „ATACUL” ARTEI
Clasa: I
Nr. ore/săptămână: 1 oră
Durata: 1 an școlar
Categoria de disciplină: CDȘ INTEGRAT la nivelul mai multor arii curriculare
SCOP: Dezvoltarea prin artă la elevi a creativității, inteligenței culturale, gândirii critice,
inteligenței emoționale, abilităților tehnologice, învățării active, comunicare interpersonală,
capacităților de a lua decizii, de a conduce, de schimbare deoarece acesta este omul viitorului.
.

MOTTO: „ Când arta va deveni un bun comun ca lumina soarelui, atunci vom fi făcut încă
un pas, și poate cel mai important, spre adevărata civilizație.”
(Nicolae Tonitza)
ARGUMENT
O problemă majoră a învățământului este modificarea raportului informativ-formativ,
cu punerea accentului pe formativ. Competențele, abilitățile, deprinderile care trebuie formate
elevilor presupun și dezvoltarea receptivității fată de actul cultural, formarea și cultivarea
gustului față de frumos, față de adevăr, realizând totodată și cultura generală indispensabilă
unei persoane care trăiește printre oameni, inclusiv prin utilizarea tehnologiei moderne.
Am realizat o programă pentru o disciplină opțională integrată <<„Atacul” artei>>
observând interesul elevilor și plăcerea acestora pentru a recita, desena, picta, modela, de a
cânta și dansa, a utiliza calcuatorul, tableta, telefonul, de a se exprima în acest mod și am
considerat că printr-un astfel de opțional se pot realiza competențe și ale altor discipline întrun mod atractiv, plăcut și relaxant, să realizeze obiecte utile cu ceea ce ne oferă mediul, să
colaboreze la realizarea produselor, să constate faptul că „atacul” artei este benefic dezvoltării
lor pe toate planurile.

COMPETENȚE GENERALE

I. Antrenarea elevilor pentru cultivarea și promovarea excelenței umane în toate formele sale
de exprimare.
II. Formarea și educarea comportamentelor specifice muncii în echipă, de colaborare în reali –
zarea temelor.

COMPETENȚE SPECIFICE
I. 1. Cunoașterea și utilizarea materialelor, instrumentelor și a tehnicilor de lucru specifice;
2. Exersarea abilităților în proiectarea, realizarea/confecționarea compozițiilor/temelor
propuse;
3. Încurajarea talentului, experienței și a expresiei în diferite forme de artă;
4. Să aplice în practică cunoștințele dobândite la alte discipline, inclusiv utilizând
tehnologia modernă- calculator, tabletă, telefon.
II. 5. Utilizarea abilităților și atitudinilor specifice muncii în echipă;
6. Exprimarea adecvată a opiniilor/emoțiilor în interacțiunea cu ceilalți (aprecierea
lucrărilor executate de colegi).

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
I.
COMPETENȚE SPECIFICE
1.1.să colecționeze, sorteze, prelucreze,
analizeze (proprietățile) materialelor folosite

2.1. exersarea abilităților în proiectarea,
realizarea/confecționarea compozițiilor /
temelor propuse

3.1. încurajarea talentului, experienței și a
expresiei în diferite forme de artă

4.1. să aplice în practică cunoștințele
dobândite la alte discipline inclusiv folosind
tehnologia modernă-calculator, tabletă,
telefon.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
- colectarea și sortarea de semințe, frunze,
pietre, paie, hârtie, carton, bucăți de lemn,
fire textile,etc;
- prelucrarea materialelor pentru a fi
folosite: uscare, presare, pictare, tăiere,
rupere, șlefuire,etc;
- descoperirea unor proprietăți ale
materialelor pe care le utitlizează (sare,
plastilină, lut, sârmă, peturi etc);
- explorarea posibilităților de a lucra cu un
anumit tip de material: acuarelă (amestecuri
de obținere a nuanțelor și tonurilor),
frământare, modelare, amprentare
(plastilină, lut), tăiere, rupere, îndoire, pliere
(hârtia, carton, fire textile,), coasere etc;
- crearea de terarii;
- compunerea de cântecele/dansuri scurte pe
versurile poezioarelor create;
- crearea de compoziții originale și
practice/utile: ghivece pentru flori din lut/
peturi, vase decorative, scărițe pentru flori
din lemn, planetele Sistemului Solar, coșul
cu fructe (plastilină), globuri și ornamente
de Crăciun, ouă de Paște, tablouri cu paie,
jucării simple, puzzle-uri etc;
- crearea de scurte poezii tematice, ghicitori,
povestioare etc.;
- compunerea de cântecele/dansuri scurte pe
versurile poezioarelor create;
- urmărirea unor documentare despre obținerea unor obiecte familiare, având ca
subiect „Cum se fabrică?”;
- descriere unor fenomene – căutarea
informațiilor pe internet și redarea lor în
lucrări: Ploaia, Sistemul Solar;
- modelarea cu lut: amestecul apă-lut,
elasticitatea- amprentarea;

II.
COMPETENȚE SPECIFICE
5.1. utilizarea abilităților și atitudinilor
specifice muncii în echipă

6.1. exprimarea adecvată a
opiniilor/emoțiilor în interacțiunea cu
ceilalți (aprecierea lucrărilor executate
personal și de colegi)

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
- realizarea de lucrări în echipă: conversația
pentru a stabili sarcini de grup și
individuale;
- colaborarea cu celelalte echipe pentru a
urmări tehnicile de lucru și finalizarea
optimă,interstimularea prin transfer de
opinii, sugestii, observații-„Noi am lucrat
până la această etapă! Vă rugăm să
continuați!”;
- acceptarea colaborării, a diferențelor de
stil, de muncă, de gusturi estetice;
-jocul și competiția în realizarea rapidă a
unor lucrări de calitate.
- crearea unor ecusoane personalizate;
- crearea unor obiecte simple prin modelaj
(plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare,
materiale din natură) care să exprime
caracteristicile propriei personae;
- prezentarea într-un cadru inedit (podium
de premiere, interviu) a trei aspecte plăcute
referitoare propria persoană;
- jocuri de continuare a unor fraze, pentru
evidenţierea calităţilor:„Lucrarea mea
preferată este…pentru că…” „Eu pot să…”,
„Îmi place de mine/ de coleg pentru că…”,
„Culoarea/melodia mea preferată este…”,
„Dansul meu preferat este…”, „Pe tine te
apreciez pentru că…”, „Sunt mândru de
mine atunci când…”;
- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri
mici, în faţa clasei, a rezultatelor activităţii;
- prezentarea trăsăturilor personale
elementare în lucrări plastice.

CONȚINUTURI
1. Colectare și selectare de materiale din natură necesare realizării temelor propuse
2. Tehnici și tratări în artele vizuale și abilitățile plastice(plierea hârtiei, colajul, pictură, modelaj)
3. Elemente de limbaj plastic(compoziția decorativă)
4. Produse de inspirație folclorică- muzică, dans
5. Terarii
6. Jocuri, ghicitori, poezioare, muzică, dans

SUGESTII METODOLOGICE

Modalități de organizare a învățării

- individual

-frontal

-în echipă

STRATEGII DIDACTICE

Metode: exercițiul, demonstrația, experimentul, cercetarea, conversația, modelajul,
jocul didactic, jocul, concursul, interstimularea, colajul, Turul galeriei, expoziția,
terarii;
Mijloace: laptop, telefoane, tablete, acuarele, pensule, aracet, sare, frunze, paie,
semințe, pietre, bucăți de țiglă, nisip, lut, hârtie, carton, fire textile, material textil,
plastilină, bucăți de lemn,
MODALITĂȚI DE EVALUARE

- aplauze;

- diplome;

- expoziții cu lucrările copiilor;

- portofoliul.

VALORI ȘI ATITUDINI

Dezvoltarea la elevi a creativității, gustului estetic, a dragostei pentru operele de artă.
Cultivarea interesului pentru realizarea unor obiecte utile folosind diferite obiecte care
le sunt accesibile, fiindu-le oferite de natură.
Disponibilitate pentru activități individuale și colaborare în activitățile de grup în
realizarea unor sarcini atât în mod clasic cât și utilizând tehnologia modernă.
Promovarea la nivelul comunității școlare și locale a realizărilor.
BIBLIOGRAFIE









https://www.youtube.com/watch?v=QGUOVjFIbbM(capșuna)
https://www.youtube.com/watch?v=0FlzNA70QUUpizza (pizza puzzle din lut)
https://www.youtube.com/watch?v=prXCEJ3m9Bo(măști de animale)
https://www.youtube.com/watch?v=pXGJCz8tP6s(peisaj 3D Marea)
https://www.youtube.com/watch?v=pL14lMfHhA8Stropire cu periuța de dințiinstrumente muzicale)
https://www.youtube.com/watch?v=aI52OrLzOCQ(căsuța din copac)
https://www.youtube.com/watch?v=CZGv1TmrTbM(cum să creezi instrumente
muzicale)
de Premont,Rose-Marie, Desenul-ghid practic, Editura Teora, București 1998

PROIECTAREA UNITĂȚILOR TEMATICE

Unităţi de
învăţare
1. Natura
darnică!excursie în
împrejurimile școlii

2. Sortăm și
aranjăm!

3. Suntem
mici artiști
dar și mici
cercetători

Competenţe Conţinuturi
specifice
1.1.să
colecționeze,
sorteze,
prelucreze,
analizeze
(proprietățile)
materialelor
folosite;
5.1. utilizarea
abilităților și
atitudinilor
specifice
muncii în
echipă;

1.1.să
colecționeze,
sorteze,
prelucreze,
analizeze
(proprietățile)
materialelor
folosite;
5.1. utilizarea
abilităților și
atitudinilor
specifice
muncii în
echipă;
2.1. exersarea
abilităților în
proiectarea,
realizarea/confecționarea
compozițiilor/
temelor
propuse;

Nr.
ore

Săptă
mâna

Învățăm despre materiale din
natură
Colectăm materiale naturale
(frunze, semințe, paie, pietre,
bucăți de țiglă, bucăți de lemn)

1

S1

Sortăm, aranjăm și despre
materiale învățăm!

1

S2

Terariu-„La mare”-amintiri din
vacanță
https://www.youtube.com/watch
?v=pXGJCz8tP6s
„Coșul cu fructe”- modelare,
amprentare/apăsare
https://www.youtube.com/watch
?v=QGUOVjFIbbM(capșuna)

1

S3

1

S4

1

S5

Obser
vații

3.1.
încurajarea
talentului,
experienței și
a expresiei în
diferite forme
de artă.

„Toamna”
Tabloul din frunze- colaj

4.1. să aplice
în practică
cunoștințele
dobândite la
alte discipline
inclusiv
folosind
tehnologia
modernăcalculator,
tabletă,
telefon.

„Mândri să fim români”
- pictură de figurine pe linguri
de lemn;
- confecționare de mini-costume
populare pentru figurinele din
linguri de lemn;
-„Brâul popular”- lipire cu
mărgele și boabe de orez,
pictură
-„Laudă României”- creare de
scurte poezii, melodii

4

6.1.
Exprimarea
adecvată a
opiniilor/emoți
ilor în
interacțiunea
cu ceilalți
(aprecierea
lucrărilor
executate
personal și de
colegi).

„Vine Crăciunul!”- realizare de
globuri și ornamente pentru
Crăciun în perechi și echpă;
-realizare de globuri din role de
carton, sclipici și aracet;
- ghirlande din conuri de brad
pictate înșirate pe sârmă;
-realizare de brăduți din carton
decorați cu mărgele, nasturi sau
paste lipite și pictate.

3

5.1. Utilizarea
abilităților și
atitudinilor
specifice
muncii în
echipă;

„Ghici ghicitoarea mea!”
- creare de ghicitori despre
animale;
- măști pentru animale
https://www.youtube.com/watch
?v=prXCEJ3m9Bo

2

Expoziție cu lucrările realizate
de elevi

1

2

„Vaza pentru flori”- modelare,
amprentare, pictare

S6
S7

S8

S9

S 10
S 11

S 12

S 13

S 14

S 15
S 16

S 17

„Hai afară la zăpadă!”
-facem oameni de zăpadă și
observăm proprietățile apei
„Iarna”- terariu/colaj cu griș,
vată, bețișoare de lemn- temă în
echipă

2

S 18
S 19

„Mărțișoare, mărțișoare!”
-confecționare de mărțișoare din
materiale textile

2

Expoziție cu produsele realizate

1

S 22

„Pizza puzzle din lut”
https://www.youtube.com/watch
?v=0FlzNA70QUUpizza

2

S 23
S 24

„Iepurașul de Paște ne aduce ouă 2
roșii”
-confecționare de iepurași din
materiale textile ;
-decorare de ouă din polistiren ;

S 25

Expoziție de Paște

1

S 27

„Căsuța din copac”
https://www.youtube.com/watch
?v=aI52OrLzOCQ(căsuța din
copac)

2

S 28

„Suntem muzicanți vestiți”
-pictură cu șabloane prin
stropire cu acuarele cu periuța
de dinți
https://www.youtube.com/watch
?v=pL14lMfHhA8

2

-confecționare de instrumente
muzicale jucărie
-dans

S 20
S 21

S 26

S 29

S 30

S 31

https://www.youtube.com/watch
?v=CZGv1TmrTbM
„Vine vacanța!”
-confecționare de jucării
Cubul
-jucării create de copii

3

S 32
S 33
S 34

Expoziție cu lucrările realizate
de copii

1

S 35

