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Dragi copii,

După doi ani petrecuţi împreună şi după o vacanţă bogată în impresii, ne 
întâlnim din nou. 
pe măsură ce veţi ajunge la sfârşitul fiecărui capitol, veţi acumula noi cu-
noştinţe. Sperăm că activităţi ca prelucrarea pastei de hârtie, cioplirea lem-
nului, sau modelajul să vă umple de bucurie. 
Am dori ca şi voi să participaţi la muncile din gospodărie şi vă oferim multe 
idei în acest sens.
Avem credinţa că învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor despre circulaţie vă 
vor feri de accidente.

Vă dorim spor la muncă, şi vă adresăm următoarea înţelepciune chinezească:

„Ceea ce am auzit, am uitat; ceea ce am văzut, mi-am notat; ceea ce fac, 
am învăţat.”

Autoarele

Atenţie!

1. Mai întâi, citiţi cu atenţie indicaţiile şi lista cu materialele şi uneltele 
de lucru de care aveţi nevoie, apoi pregătiţi cu grijă toate cele ne-
cesare!

2. Folosiţi tiparele anexate, pe care trebuie mai întâi să le decupaţi!

3. Tăiaţi întotdeauna numai pe planşeta de lucru!

4. Înainte de a începe lucrul, acoperiţi masa cu hârtie de ziar!

5. pentru asamblarea elementelor nu folosiţi mai mult lipici, decât e 
necesar!

6. Când aţi terminat lucrul, înşurubaţi cu grijă capacele tuburilor de 
vopsea şi de lipici! Spalaţi cu grijă pensulele şi vasele folosite la 
vopsit!

7. Înainte de a încerca obiectul confecţionat, lăsaţi timp suficient ca 
vopseaua şi lipiciul să se usuce!

8. Dacă aţi terminat, faceţi ordine la locul de muncă şi spalaţi-vă pe 
mâini!
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MATERIALE MALEABILE

Confecţionarea unui şirag de mărgele din pastă de hârtie

1. Cu ce fel de materiale maleabile am făcut cunoştinţă până acum?
Ce caracteristici ale acestora aţi descoperit în timpul prelucrării?

2. Pasta de hârtie este şi ea un material maleabil. Să facem cunoştinţă 
cu procesul pregătirii ei:

• Amestecăm 20 de decagrame de făină cu un litru de apă, având 
grijă să nu rămână cocoloaşe. Rupem două-trei ziare în bucăţele de 
câte 1 centimetru şi le încorporăm în masa de făină cu apă. Lăsăm 
amestecul să stea 2-3 ore. Când hârtia s-a înmuiat bine, stoarcem 
surplusul de apă din ea. pasta astfel obţinută poate fi modelată după 
dorinţă.

• Din pasta de hârtie modelăm diferite „mărgele” în formă de bile şi de 
cilindri pe care apoi, cât sunt încă umede, le găurim cu un ac pentru 
friptură înmuiat în ulei pentru copii.

 Mărgelele se usucă câteva zile, înşirate pe andrea.
• Ultima fază a lucrului este decorarea. Netezim suprafeţele cu hârtie 

abrazivă şi le împodobim cu motive pictate.
• Urmează înşirarea „mărgelelor” pe fir damil sau pe elastic subţire.

3. pe baza indicaţiilor citite, descrie procesul preparării pastei de hârtie. În 
limba română, această materie se mai numeşte şi mucava.
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4. Confecţionaţi mărgele!
Urmăriţi ordinea operaţiilor în imaginea de mai jos!

Materiale şi ustensile: 20 dkg de făină, 1 l de apă, 2-3 ziare, castron, 
lingură de lemn, ace pentru friptură, ulei pentru copii, câţiva cartofi, 
pensulă, hârtie abrazivă, vopsele tempera.

Fazele de lucru:
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LEMNUL ŞI ALTE COMORI ALE NATURII

Materiale naturale

1. Ce fel de materiale naturale se găsesc pe malul apei?

2. Observă caracteristicile rogozului (numit şi pipirig), ale trestiei (numi-
tă şi stuf) şi ale papurei.
Ce caracteristici comune au cele trei plante?

3. Să facem cunoştinţă mai îndeaproape cu papura!

papura e recoltată în luna august, este uscată cel puţin două săptămâni într-un 
loc însorit. După uscare, este depozitată în snopi. Înainte de prelucrare, este 
udată cu apă caldă şi înfăşurată în textile umede. În acest fel, papura va putea 
fi răsucită, împletită, ţesută. Oamenii care trăiau pe malul apelor confecţionau 
din papură multe obiecte folositoare (răsuceau funii, împleteau coşuri, ţeseau 
suporturi pentru vase). Copiii confecţionau cu plăcere felurite jucării.

 Căluţ din papură Păpuşi din papură
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Scaun pentru broaşte împletit din papură

Această jucărie se numeşte astfel, deoarece are forma unui scăunel pe 
care copiii, după ce îl pregăteau, îl înfigeau în noroi şi aşteptau să iasă 
din apă o broască şi să se aşeze pe el.

Materiale necesare: 10-15 fire de rafie, (adică de papură), lungi de o 
palmă.

Instrumente necesare: foarfecă.

Faze de lucru:

Încercaţi jucăria pe malul unei ape!
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Bărcuţe din trestie

1. Ce plante de pe malul apelor cunoaşteţi?
Examinaţi caracteristicile trestiei.
Ce se întâmplă cu un fir de trestie, dacă îl puneţi în apă?

2. Confecţionaţi o bărcuţă din trestie!
Ce credeţi, de ce trestia este potrivită pentru a face din ea o bărcuţă?

a) pentru bărcuţă, pregăţiţi o bucată de trestie cuprinsă între două noduri. 
Striviţi cu pumnul firul de trestie. Între fibrele rupte, introduceţi beţişoare 
de trestie sau din alt lemn. 

b) Şi pentru acest fel de bărcuţă aveţi nevoie tot de o bucată de trestie 
cuprinsă între două noduri. 

 Tăiaţi pe mijloc o parte din lungimea bucăţii de trestie! Curăţaţi măduva 
din interior!

3. Puneţi pe apă bărcuţele făcute de voi.
Ce observaţi?

1-72+4 korr2 Technika román 3 oszt.indd   8 14/7/09   14:12:28



9

Figurine din ramuri de salcie

1. Ce puteţi spune despre caracteristicile ramurilor de salcie?
Ce am pregătit din ramurile care atârnă ale salciei plângătoare?

2. Confecţionaţi figurine din ramuri de salcie!
Ramurile de salcie sunt uşor de cioplit, astfel încât odinioară copiii îşi 
făceau din ele diferite jucării.

Materiale necesare: nuiele drepte de salcie, de grosimea degetului mic.

Ustensile necesare: cuţit pentru cioplit.

Faze de lucru:
• proiectul figurinei.
• Cioplirea figurinei conform proiectului.

Figurinele reprezentând animale se fac prin despicarea nuielelor de sal-
cie cu ajutorul unui cuţit.

3. Faceţi şi voi astfel de figurine!
Materiale necesare: nuiele de salcie.
(pentru a face astfel de animale sunt mai potrivite ramurile tinere, lăsta-
rii tufelor scunde de salcie.)

Ustensile necesare: briceag 
bine ascuţit.

Atenţie! Cuţitul sau bricea-
gul este mai periculos dacă 
nu taie, decât dacă este bine 
ascuţit.
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Faze de lucru:
• Despicaţi o nuia de salcie de grosimea degetului mic, pe lungime de 

o palmă!
• Crăpaţi pe lung băţul, atât cât doriţi să fie picioarele şi gâtul!
• Îndoind cu grijă părţile despicate, formaţi corpul animalului!
• La extremitatea gâtului, puteţi să despicaţi şi urechile, în aşa fel în-

cât, între ele, capul să fie îndreptat în jos!

4. Creaţi şi voi astfel de animale „despicate”!
Observă cu atenţie caracteristicile părţilor corpului animalelor! (De 
exemplu, gâtul şi picioarele girafei sunt lungi, deci şi bucăţile de nuia 
despicate vor fi lungi.)
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Prelucrarea lemnului

1. Examinaţi diferite tipuri de lemn, observând: culoarea, flexibilitatea, 
dacă sunt uşor de cioplit! (nuc, brad, cireş, plop, tei)

Care lemn e mai uşor de cioplit? Lemnul care se ciopleşte uşor îl denu-
mim lemn moale. Lemn moale au: teiul, bradul, plopul.

Care lemn se ciopleşte greu? Acesta se numeşte lemn tare. Au lemnul 
tare: nucul, părul, arţarul, stejarul, salcâmul, fagul, cireşul.

2. Faceţi cunoştinţă cu meşteşugul 
cioplirii lemnului!
Cioplitul lemnului este un meşte-
şug străvechi, deoarece lemnul a 
reprezentat materialul cel mai ac-
cesibil şi cel mai maleabil.
În zilele noastre acest meşteşug 
revine şi câştigă din ce în ce mai 
mult teren.
Cioplitorii lucrează mai mult cu 
lemn tare. (Ce credeţi, din ce ca-
uză?)
Cele mai importante unelte ale 
cioplitorilor sunt cuţitul de cioplit şi 
dalta.
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3. În acest an, veţi învăţa să ciopliţi lemnul moale (salcie, brad). Oare de ce? 

4. Observaţi uneltele din imagini! Acestea sunt folosite cel mai adesea în 
procesul de prelucrare a lemnului. 

 cuţit de cioplit raşpel

pilă triunghiulară

Fiţi atenţi la întrebuinţarea corectă a uneltelor! (Discutaţi depre acest 
lucru!)

5. Ce vedeţi în imagine? La ce se foloseşte acest obiect? Oare cum a fost 
lucrat? (purtaţi o discuţie despre acest obiect!)

Interesaţi-vă ce înseamnă expresiile: scriere cu rune şi crestături pe 
răboj. Folosiţi dicţionarele explicative!
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6. Moduri de prelucrare a lemnului

• încrustare

Mai întâi crestaţi o linie de mij-
loc, apoi adânciţi-o cioplind 
din stânga şi din dreapta în 
forma literei V.
(Atenţie! Nu îndreptaţi lama 
cuţitului spre mână.)

• ascuţire

Marcaţi cele două laturi opu-
se pentru a forma un ic, apoi 
îndepărtaţi prin cioplire lemnul 
de prisos.
(Atenţie, ciopliţi laturile, nu 
muchiile băţului!)

• şlefuire

Şlefuiţi modelele încrustate cu 
muchia formată prin îndoirea 
hârtiei abrazive îndoite.
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Confecţionarea unui ţăruş pentru flori

1. La ce se foloseşte ţăruşul pentru flori?

2. Urmăriţi fazele planului de lucru pe baza ilustraţiilor!

Materiale necesare: un băţ din lemn de brad.
Examinaţi caracteristicile lemnului de brad! Ce observaţi?
Instrumente şi ustensile necesare: hârtie abrazivă, suport de lemn pen-
tru hârtia abrazivă, raşpel, cuţit pentru cioplit.
Faze de lucru:

 şlefuirea laturilor cu hârtie abrazivă marcare

 încrustare şlefuirea încrustaţiilor

 ascuţire, cioplirea în formă de ic şlefuire în formă de ic

pentru încrustare, folosiţi cuţitul de cioplit!
Fazele încrustării:

• proiectaţi un model şi marcaţi-l pe lemn.
• Fixaţi strâns lemnul cu planşeta de lemn şi crestaţi modelul marcat cu 

cuţitul de cioplit. 
• Şlefuiţi încrustaţiile cu hârtie abrazivă.

Străduiţi-vă să executaţi o muncă exactă şi de calitate!
Atenţie la folosirea corectă a instrumentelor pentru evitarea accidente-
lor!
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FIRE ŞI MATERIALE TEXTILE

Torsul

1. Din ce pot fi fabricate firele? (Amintiţi-vă cunoştinţele dobândite în cla-
sa a 2-a!)

 blană de oaie in cânepă bumbac coconi ai
 (lână)    viermilor-de-mătase
     (borangic)

2. Observaţi cum se pregăteau odinioară firele textile:

Fazele torsului:

Fuiorul (mănunchi 
de fibre meliţate şi 
pieptănate) se fixa în 
furcă. Torcătoarea 
îşi umezea degetul 
mare, arătătorul şi 
mijlociul de la mâna 
stângă, şi trăgea cu 
ele un fir din fuior. În 
acelaşi timp, răsucea 
firul cu degetele, iar 
cu mâna dreaptă în-
vârtea fusul. Astfel, 
fuiorul se preschimba 
în fir şi era înfăşurat 
pe fus.
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3. Faceţi şi voi un fir, urmărind imaginile de mai jos: 

 răsucire întindere

 răsucire

4. Faceţi un ciucure din fire textile!
Materiale necesare: fire moi, groase, tipar (disc din carton).
Instrumente şi ustensile necesare: foarfecă.
Faze de lucru: 

• Aşezaţi una peste alta cele două discuri de carton!
• Conform desenului, înfăşuraţi strâns firul textil, trecându-l prin orificiul 

discurilor!
• Tăiaţi cu foarfeca firul, de jur-împrejurul cercului exterior al discului!
• Cu grijă, îndepărtaţi puţin între ele cele două discuri de carton!
• pentru a forma ciucurele, legaţi strâns cu aţă firele, la mijlocul distan-

ţei dintre cele două discuri. (De firul de aţă folosit la legat, puteţi agăţa 
apoi ciucurele.)

• În sfârşit, îndepărtaţi discurile de carton de pe fire.
Firele vor forma un ciucure de formă sferică, un pompon.

Ce puteţi face cu acest pompon?

➟

➟
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Ţesutul

1. Cum se fac firele de in? (Amintiţi-vă de povestea cârtiţei!)
Ţesutul firelor obţinute din fibrele plantelor textile (in, cânepă) este o 
ocupaţie străveche a omului. 
Din fire se făcea o urzeală care se monta pe războiul de ţesut, apoi în-
cepea ţesutul propriu-zis. 

2. Faceţi cunoştinţă cu tehnica ţesutului! Aveţi nevoie de benzi de hârtie 
colorată şi de coli albe cu tăieturi longitudinale.

Faze de lucru:
Introduceţi o bandă colorată printre benzile colii albe, în aşa fel încât 
alb-culoare să alterneze!
La următorul şir, schimbaţi ordinea alternanţei!
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3. Asamblaţi o ramă pentru ţesut!
Materiale necesare: un pătrat de carton triplex, cu dimensiunile de 
90x90 cm.
Instrumente şi ustensile necesare: creion, liniar, foarfecă.

Faze de lucru:

măsurare,
marcare,
tăiere.

Tăiaţi cu prudenţă 
cartonul, deoarece e 
mai greu de tăiat de-
cât hârtia!
Dacă aţi reuşit să fa-
ceţi prima tăietură cu 
foarfeca, continuarea 
va fi mai puţin difici-
lă.

4. Exersaţi ţesutul!
Materiale necesare: fire care vor constitui urzeala, fire de grosime medie.
Instrumente şi ustensile necesare: ramă pentru ţesut, ac gros (de cusut 
saci), foarfecă.
Faze de lucru:
• Înfăşuraţi urzeala pe ramă, con-

form imaginii alăturate!
 (Fiţi atenţi ca primul şi ultimul fir să 

fie strâns fixate!)
• Conduceţi firul în direcţie transver-

sală conform celor învăţate deja!
• Bateţi firele introduse prin urzeală! 

Astfel ţesătura va deveni mai dea-
să.

• Dacă aţi terminat, scoateţi ţesă-
tura de pe ramă, trăgând buclele 
urzelei de pe carton.
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