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MATERIALE DIN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Lemnul ca materie primă

1. Spuneţi la ce putem folosi lemnul în viaţa de toate zilele!

2. Enumeraţi ocupaţii în care meşterii folosesc drept materie primă 
lemnul!

3. Faceţi cunoştinţă cu exploatarea raţională a lemnului!
Tăierea copacilor se face în lunile de iarnă, deoarece în această perioadă 
este cel mai mic conţinutul de apă. De pe trunchiurile tăiate se înde-
părtează crengile, ramurile, apoi sunt triate pe diferite categorii. Lemnul 
industrial de calitate bună ia drumul fabricilor de cherestea, unde trun-
chiurile sunt ferestruite în diferite mărimi şi forme. Aceste produse pe 
jumătate finite intră în comerţ sub diferite nume, în funcţie de forma şi 
mărimea fiecăruia: grindă, şipcă, scândură, ulucă, placaj.

4. Interesaţi-vă la ce sunt folosite grinzile, scândurile, ulucile, şipcile şi 
placajul.

5. Ce fel de analize am efectuat până acum asupra diferitelor feluri de 
lemn?
Ce am învăţat despre culoarea lemnului şi despre modelele aflate pe 
suprafaţa acestuia?
Cum facem proba puterii lemnului de a absorbi umezeala?
Ce am observat când am încercat să cioplim diferite forme în lemn?

 cioplire perpendicular pe fibre cioplire în direcţia fibrelor
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Pluta, o comoară a naturii

Lemnul este o comoară a naturii, din cele mai vechi timpuri, el reprezintă 
pentru om cea mai importantă materie primă.

1. Să facem cunoştinţă cu pluta!
pluta este scoarţa uşoară, flexibilă, desprinsă de pe copacul numit cer, 
o rudă a stejarului. Astăzi reprezintă o importantă materie primă pentru 
industrie. 
Materie primă: materie preluată din mediul natural pentru a fi apoi prelu-
crată, transformată industrial.

 
2. Ce obiecte din mediul vostru sunt făcute din plută?

Ce credeţi, de ce se fac din plută dopurile pentru sticle?

3. Observaţi ce caracteristici are un dop de plută!
puneţi-l în apă! Ce observaţi?
Încercaţi să-l tăiaţi bucăţi cu un cuţit ascuţit! Ce observaţi?

Dopul de plută este foarte potrivit pentru a confecţiona animale, deoarece e 
uşor şi se taie cu uşurinţă.

4. Lucraţi pe grupe şi confecţionaţi împreună animele din plută!
Materiale şi instrumente necesare: dopuri de plută, cuţit, ac pentru car-
ne, folosit la bucătărie, sârmă subţire, cleşte patent.

Faze de lucru:
• proiectare.
• Tăiere (dopul de plută cu cuţitul, sârma cu patentul).
• Îmbinare.
Treceţi acul pentru carne prin dopul de plută şi introduceţi în urma lui 
sârma subţire!

Animalele confecţionate din plută le numim produse finite deoarece ele re-
prezintă rezultatul muncii noastre.
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Lemnul de salcie, o comoară a naturii

Odinioară, oamenii de la sate îşi confecţionau singuri instrumentele muzica-
le. Instrumentul preferat era fluierul făcut din lemn de salcie.

1. Ce am confecţionat până acum din nuiele de salcie?
Ce caracteristici am observat în timpul cioplirii?

2. Confecţionaţi un fluier din lemn de salcie!
Materiale şi instrumente necesare: o creangă de salcie de grosimea de-
getului şi lungă de o palmă, briceag.

Faze de lucru:
	 • Crestaţi lemnul la unul din capete, în formă de ic!

	 • La celălalt capăt tăiaţi împrejur numai scoarţa!

	 •  Răsuciţi partea mai lungă de scoarţă şi, cu atenţie, desprindeţi-o de 
pe lemn!

 scoarţă lemnul alb de sub scoarţă

	 • Tăiaţi o bucată din lemnul alb, la capătul crestat!

	 •  Bucata mai mică tăiaţi-o în două, presaţi-o şi introduceţi cele două 
bucăţele în tubul de scoarţă.

	 • partea mai lungă introduceţi-o din capătul opus!

3. Încercaţi instrumentul astfel confecţionat!
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Prelucrarea lemnului, bătutul cuielor

1. Să învăţăm cum se bat şi cum se scot cuiele!

Materiale şi unelte necesare: şipcă de brad, cuie, ciocan, cleşte.
Ciocanul se foloseşte la prelucrarea 
lemnului prin fixarea în cuie, precum şi 
la lovirea altor unelte sau materiale.
Folosirea corectă a ciocanului:

Apucăm coada ciocanului cât mai aproape de capătul liber, astfel gre-
utatea va spori puterea loviturii. Daca ţinem ciocanul aproape de partea 
cu care se loveşte, munca va deveni obositoare şi imprecisă. Când lo-
vim, folosim încheietura şi antebraţul.
Atenţie, să nu vă loviţi mâinile!

Cleştele se foloseşte la scoaterea
cuielor.
Folosirea corectă a cleştelui: suport

 

prindem în pumn ambele braţe ale cleştelui. Cu degetul inelar sprijinim din 
interior un braţ al cleştelui, pentru că astfel, în timpul lucrului, putem deschi-
de cleştele. Apucăm strâns cuiul la capătul de sus cu marginile cleştelui şi îl 
tragem afară în timp ce apăsăm capul cleştelui de suport.
Atenţie, să nu vă ciupiţi mâinile!

2.  Analizaţi duritatea lemnului de brad şi a lemnului de fag!
Bateţi câte trei cuie identice în scândura de brad, respectiv, în cea de 
fag! Număraţi de fiecare dată cu câte lovituri de ciocan aţi reuşit să bateţi 
cuiele.
pe baza experimentului cu cuiele, stabiliţi care dintre scânduri este mai 
tare şi care este mai moale!
Sunt cuie care s-au îndoit în timpul baterii? Oare din ce cauză?

3.  Exersaţi scoaterea cuielor!
Extrageţi cuiele bătute în modul prezentat mai sus!
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Confecţionarea unui cadru de ţesut

1. Cum aţi ţesut în clasa a 3-a?
Din ce aţi făcut rama de ţesut?

În acest an şcolar veţi ţese cu ajutorul unui cadru de ţesut.

2. Observaţi cadrul de ţesut din imagine!
Din ce poate fi confecţionat?
Cum poate fi confecţionat?

        Ábra

3.  Confecţionaţi un cadru pentru ţesut!
Propuneri pentru materiale şi instrumente de lucru: un cadru de lemn cu 
dimensiunile 200 x 200 mm, din şipci de brad cu grosimea de 10 x 10 
mm; cuie de 10 mm; ciocan; cleşte.

Faze de lucru:
• În cadrul de lemn bateţi cuie după cum se vede în imagine, la o dis-

tanţă de 5 mm depărtare unul de altul, capul cuielor trebuie să rămână 
la 3 mm de lemnul şipcii!

• Verificaţi stabilitatea fiecărui cui în parte! Ce credeţi, de ce e necesară 
această verificare?

• Dacă este necesar, perfecţionaţi lucrarea!
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Hârtia

Obţinerea hârtiei din deşeuri

1. Aveţi cunoştinţe despre cum se obţinea în trecut hârtia?
Consultaţi cartea lui Traudel Hartel – Obţinerea hârtiei.

În zilele noastre, la fabricarea hârtiei ca materie primă se folosesc celu-
loza obţinută din lemn şi deşeurile de hârtie. Din acest motiv, colectarea 
hârtiei a devenit o activitate importantă.

2. Fabricaţi şi voi hârtie, lucraţi pe grupe!
Materiale şi instrumente necesare: deşeuri de hârtie, mixer, lighean de 
plastic, sită (plasă de sârmă), prosop, suport absorbant, sucitor.

Faze de lucru:
	 • Prepararea pastei

– Rupeţi deşeurile de hârtie în bucăţi mici!
Folia din material plastic, hârtia trasă în folie nu sunt materii prime 
pentru obţinerea hârtiei!

– Lăsaţi bucăţile de hârtie la înmuiat în apă pentru o noapte!
– prelucraţi cu mixerul pasta obţinută, diluată cu apă (o treime pastă, 

două treimi apă), până când aceasta devine omogenă.

	 • Obţinerea hârtiei
– Vărsaţi pasta în lighean, amestecând continuu!

Consistenţa pastei trebuie sa fie ca o smântână subţire.
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– Introduceţi adânc sita (plasa de sârmă) pe lateral în lighean, apoi cu 
ambele palme puse dedesupt ridicaţi sita încet, ţinând-o orizontal!

– Menţineţi-o deasupra ligheanului până când se scurge apa!
– Vărsaţi conţinutul sitei pe prosopul umezit!
– presaţi apa din pasta de hârtie cu ajutorul sucitorului!
– Desprindeţi cu grijă foaia de hârtie de plasa de sârmă. (Dacă nu 

se desprinde, înseamnă ca pasta a fost prea subţire). Densitatea 
pastei influenţează grosimea hârtiei.

	 • Uscare
– Uscaţi foaia de hârtie împreună cu prosopul!
– După ce s-a uscat, desprindeţi foaia de prosop!

	 • Netezire
– Neteziţi foaia de hârtie obţinută cu fierul de călcat.

3. Examinaţi foaia de hârtie obţinută mai întâi cu ochiul liber, apoi cu 
lupa!
Ce observaţi, cum este suprafaţa acesteia?

4. La ce poate fi folosită această hârtie?

5. Confecţionaţi o felicitare din hârtia fabricată de voi!

Materiale şi instrumente necesare: flori presate, hârtie fabricată din deşe-
uri, carton, lipici, foarfecă.

Faze de lucru: 
	 • Tăierea cartonului şi a hârtiei la dimensiunile potrivite.
	 • Aranjarea florilor presate pe hârtie.
	 • Lipirea florilor presate pe hârtie.
	 • Lipirea hârtiei pe carton.
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Desenul tehnic

Recapitularea cunoştinţelor învăţate!

Desenul tehnic este un limbaj internaţional în lumea tehnicii.
Tipurile de linii (marcajele) şi elementele de măsură (cotarea) oferă următoa-
rele informaţii:
Linie groasă continuă (linia de contur a obiectului) 
Linie subţire continuă (linia de cotă) 
Linia întreruptă (muchii acoperite) 
Linia punct (axa de simetrie) 
Linia cu două puncte (muchii de pliere) 

Linii ajutătoare: prelungirea liniilor de contur (a chenarelor) în scopul indicării 
dimensiunilor.
Linii de cotă: segmentul care uneşte liniile ajutătoare.
Săgeţile de cotare:

 bine bine rău

Cifrele de cotare: Dimensiunile sunt date în milimetri. Cifrele de cotare se 
scriu deasupra liniei de cotare, însă fără să atingă linia.
Scara de proporţie: proporţia dintre dimensiunile desenului şi dimensiunile 
reale.

• Dacă desenăm modelul în mărime reală, atunci scara va fi 1:1
• Dacă modelul e micşorat faţă de dimensiunile reale, atunci scara este, de 

exemplu, 1:2, adică ceea ce în realitate are 2 mm, pe desen are 1 mm.
• Dacă modelul este mărit faţă de dimensiunile reale, atunci scara este, de 

exemplu, 2:1, adică ceea ce în realitate are 1 mm, pe desen are 2 mm.

1. Cum folosim desenul tehnic în viaţa de zi cu zi?

2. Ce instrumente sunt necesare pentru executarea unui desen tehnic 
precis?

3. Procuraţi următoarele instrumente:

• creion moale B; • liniar;
• creion dur H sau HB; • gumă;
• două echere; • ascuţitoare;
	 	 • compas.
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4. Exersaţi citirea desenului!
• Ce mărimi poţi citi?
• Unde este linia de pliere?
• Unde tăiaţi?
• Cât de mare trebuie să fie  

cartonul de care aveţi nevo-
ie?

• Cum marcaţi pe desen părţi-
le de hârtie de care nu aveţi 
nevoie?

5. Ce obiect poate fi confecţi-
onat pe baza desenului teh-
nic?

6. Executaţi pe hârtie potrivită 
desenul tehnic al cutiei (scara 
1:1)!

Confecţionarea cutiei

1. Enumeraţi tipuri de hârtie din care poate fi confecţionată cutia.

2. Examinaţi pe baza criteriilor cunoscute materialul din care sunt fă-
cute hârtia de desen şi cartonul. Spuneţi ce aţi observat în fiecare 
caz!

• Caracteristicile suprafeţei
 Ce observaţi?      
• Grosimea
 Ce observaţi?
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• Flexibilitate
 Ce observaţi?   

• Rezistenţă
 Construiţi după desen. Încercaţi cu ambele feluri de hârtie.
 Ce observaţi?

• Rupere
 Ce observaţi? Ce structură are hârtia?

• Putere de absorbţie
 Ce observaţi?
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3. Pe baza observaţiilor făcute, decideţi ce fel de hârtie este potrivită 
pentru confecţionarea unei cutii?

4. Confecţionaţi o cutie pe baza desenului tehnic realizat!
 Materiale şi instrumente necesare: coală de carton de 170/110 mm, cre-

ion, riglă, planşetă, foarfecă, lipici.

 Ce faze de lucru planificaţi?

Faze de lucru propuse:
• Măsurare, schiţare.
• Marcare.
• Decupare.
 Atenţie la părţile care nu sunt necesare!
• plierea colţurilor.
• Asamblare prin lipire.
• Îmbunătăţire, dacă e necesară.

5. În ce mod mai poate fi asamblată cutia?
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Reprezentarea proiecţiilor

1. Grupaţi corpurile geometrice din cutia cu cuburi.
Ce proprietate comună au corpurile clasificate în aceeaşi grupă?

2. Observaţi că fiecare corp are trei dimensiuni: lăţime, înălţime, grosi-
me!

       înălţime
 

           lăţime       grosime (adâncime)

3. Cum puteţi reprezenta corpurile la ora de desen, în plan (pe coala de 
desen)? 

În industrie, pentru a crea un prototip al unei piese, proiectanţii (inginerii) 
trebuie să redea pe desen reprezentarea proiecţiilor, deoarece numai pe 
baza acestora poate fi realizată piesa respectivă.
proiecţiile corpurilor sunt: proiecţie frontală, proiecţie laterală şi proiecţie 
de sus; desenele acestora alcătuiesc reprezentarea proiecţiilor.

4. Analizaţi reprezentarea unei jumătăţi de cub!

Aşezaţi pe masă jumătatea de cub!
priviţi-o din faţă (frontal), de la înălţimea ochilor.
Ce vedeţi?
Din faţă se văd doar lăţimea şi înălţimea cor- 
pului.

priviţi corpul din partea stângă, apoi din partea 
dreaptă!
Ce vedeţi?
Din profil se văd doar grosimea şi înălţimea cor-
pului.

priviţi corpul perpendicular de sus! 
Ce vedeţi
De sus se văd lăţimea şi grosimea corpului.
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5. Executaţi proiecţiile în spaţiu ale unei 
cutii de chibrituri!

• Cu ajutorul planşei-anexă 1, amena-
jaţi un colţ pentru proiecţii în spaţiu.

• Aranjaţi cutia de chibrituri conform 
imaginii alăturate şi n-o mişcaţi pe 
parcursul executării desenului!

• Luminaţi cutia din faţă, la nivelul 
ochilor.

 Umbra vă va arăta proiecţia fron-
tală.

 Desenaţi umbra proiectată prin spa-
tele foii!

• Luminaţi cutia din partea stângă, la 
nivelul ochilor! Umbra astfel proiec-
tată reprezintă proiecţia laterală.

 Desenaţi-i conturul prin spatele foii!
 

proiecţia laterală

proiecţia fro
ntală
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• priviţi perpendicular, de sus. Trasaţi pe foaie conturul proiecţiei de 
sus!

• Îndepărtaţi cutia de chibrituri din spaţiul de proiecţie!
• Desfaceţi laturile colţului de proiecţie!

Aţi obţinut imaginea proiecţiei în spaţiu a cutiei de chibrituri!

Imaginea proiectiei în spaţiu 
se execută întotdeauna în
succesiunea următoare:

Simbolul proiecţiei frontale: F
Simbolul proiecţiei laterale: L
Simbolul proiecţiei de sus: S

F       L

S

proiecţie de sus

F L

S
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6. Faceţi cunoştinţă cu tipurile de linii utilizate la desenarea proiecţiilor 
în spaţiu!
Muchiile vizibile se trasează cu linie groasă, continuă.
(Scara la care sunt reprezentate elementele de construcţie de mai jos 
este 1:2)

Muchiile invizibile se trasează cu linie subţire, întreruptă.
(Scara la care sunt reprezentate elementele de construcţie de mai jos 
este 1:2)

În cazul corpurilor care se rotesc (corpuri de revoluţie) axa de simetrie 
se marchează cu linie punctată.
(Scara la care sunt reprezentate elementele de construcţie de mai jos 
este 1:1)
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7. Observaţi cu atenţie reprezentările cubului, ale coloanei şi ale cilin-
drului!

 Proiecţiile cubului Proiecţiile coloanei

 Proiecţiile cilindrului

8. De câte proiecţii este nevoie pentru a recunoaşte precis fiecare ele-
ment de construcţie?

 Argumentaţi în cazul fiecărui element în parte!
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