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Notă de prezentare
Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi lucru manual reprezintă o ofertă curriculară
pentru clasa I din învăţământul primar. Disciplina este prevăzută în planul-cadru de învăţământ în aria
curriculară Arte şi Tehnologii, având un buget de timp de 1-2 ore/săptămână, pe durata unui an şcolar.
În raport cu programele disciplinelor studiate în prezent în clasa I, programa disciplinei Arte vizuale şi
lucru manual este elaborată integrat. Se urmăreşte aplicarea unui nou model de proiectare curriculară
centrat pe competenţe, care înlocuieşte modelul de proiectare bazat pe obiective. Proiectarea curriculară
centrată pe competenţe răspunde cercetărilor din psihologia cognitivă, conform cărora prin competenţă
se realizează transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii noi.
Fiind ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor
probleme generale, în contexte particulare diverse. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea
demersului didactic pornind de la competenţe permite:
- regândirea demersului didactic pentru a forma un anumit profil al elevului care finalizează
clasa a II-a;
- orientarea către latura pragmatică a aplicării programei şcolare, prin accentuarea scopului
pentru care se învaţă, precum şi prin accentuarea dimensiunii acţionale în formarea
personalităţii elevului.
În clasa I, potrivit prezentei programe şcolare, elevii continuă studiul disciplinei Arte vizuale şi lucru
manual, început în clasa pregătitoare. Comparativ cu clasa pregătitoare, studiul disciplinei în clasa I
asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor, precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi.
Valorifică, de asemenea, experienţa specifică vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectivatitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Recomandări privind conţinuturile şi sugestii metodologice
Competenţele generale sunt competenţele disciplinei Arte vizuale şi lucru manual, dezvoltate
pentru ciclul achiziţiilor fundamentale.
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele
generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de
activităţi de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii
didactice în scopul realizării competenţelor.
Sugestiile metodologice includ: conţinuturi ale învăţării, strategii didactice, proiectarea activităţii didactice,
precum şi elemente de evaluare continuă. Pornind de la competenţele generale, sunt analizate strategiile de
formare care contribuie predominant la realizarea acestora.
Elementele marcate prin asterisc (*) şi corp de literă italic se adresează claselor ai căror elevi
studiază disciplina Arte vizuale şi lucru manual într-un buget de timp de 2 ore/săptămână.
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Competenţe generale

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj
vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice
folosind materiale şi tehnici elementare diverse
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Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte
familiare
Competenţe specifice

Exemple de activităţi de învăţare

Până la finalul clasei pregătitoare vor fi
formate următoarele competenţe:

Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activităţi:

1.1. Sesizarea elementelor de
detaliu ale unui mesaj vizual
simplu, exprimat printr-o
varietate de forme artistice

1.2. Observarea liniei, a
punctului, a culorii şi a formei
în contexte cunoscute

1.3. Manifestarea curiozităţii
faţă de explorarea de mesaje
artistice simple, exprimate
vizual

- formularea de răspunsuri la întrebări despre elemente de detaliu
dintr-un desen, dintr-o pictură, dintr-un modelaj, colaj sau film de
desene animate
- formularea de răspunsuri orale şi/sau scrise în jocuri de tipul "De
două ori cinci” – Exemplu: „Numeşte/scrie cinci lucruri pe care le
observi în reproducerea Pomi înfloriţi lui I. Andreescu..... Priveşte
din nou şi închipuie-ţi că eşti în livadă, alături de pictor.
Numeşte/scrie alte cinci lucruri pe care le observi.”
- identificarea dintr-o suită de imagini a aceleia care conţine un
detaliu dat
- jocuri tip puzzle sau loto cu imagini/fotografii
- rezolvarea de jocuri pe teme diverse, de tipul Găseşte diferenţele/
intrusul; Ghiceşte ce s-a schimbat etc.
- participarea la jocuri de tipul Săculeţul fermecat (elevii introduc mâna
într-un săculeţ cu obiecte, le pipăie şi recunosc obiectul doar după
formă)
- participarea la jocuri de asociere formă şi/sau culoare-obiect
- jocuri de tip Obiectul surpriză (ghicirea obiectului după caracteristici
aflate prin întrebări; fiecare elev va aduce pe rând, de acasă un
obiect cu semnificaţie personală, o jucărie etc.)
- observarea diferenţelor dintre formele plane şi cele spaţiale (aceeaşi
temă în pictură versus sculptură, colaje, felicitări bidimensionale şi
tridimensionale etc.)
- realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul
cunoscut
- identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii sau
în sculpturi
- participarea la expoziţii cu caracter artistic organizate în comunitate
- vizionarea unor fragmente din filme de desene animate, cu caracter
educativ şi formularea de răspunsuri la întrebări legate de mesaj
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi, adecvate
vârstei
- participarea la ateliere de lucru comune părinţi-copii, în care se
confecţionează obiecte utile şi estetice pentru diferite sărbători
- jocuri de rol: Primesc oaspeţi, Este ziua mea, Este ziua ta etc.

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse
Competenţe specifice

Exemple de activităţi de învăţare

Până la finalul clasei pregătitoare vor fi
formate următoarele competenţe:

Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activităţi:

2.1. Identificarea unor
caracteristici/ proprietăţi ale
materialelor întâlnite în mediul
cunoscut
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descrierea materialelor folosind drept criteriu proprietăţile lor
identificarea materialelor cu care au fost confecţionate diferite
produse
gruparea produselor în funcţie de materialele din care au fost
confecţionate
familiarizarea cu modul în care iau naştere obiectele din jurul nostru:
Povestea hârtiei, Povestea unui nasture, Povestea unui caiet etc.
- organizarea de intreviuri în perechi: Ce se poate face cu…? La ce
este util….? etc.
-
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2.2. Exprimarea ideilor şi
trăirilor personale prin
utilizarea liniei, punctului,
culorii şi formei

2.3. Realizarea de obiecte/
construcţii/folosind materiale
uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile

*2.4. Transformarea unui
material folosind o tehnică
simplă

*2.5. Explorarea de utilizări în
contexte variate a obiectelor/
lucrărilor realizate prin efort
propriu
2.6. Participarea la activităţi
integrate adaptate nivelului de
vârstă, în care se asociază
elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbală,
kinestezică

- realizarea de aplicaţii în oglindă: Chipul meu atunci când sunt
fericit/Chipul meu atunci când sunt trist; Cum mă simt într-o zi
ploioasă/Cum mă simt într-o zi senină
- realizarea de benzi desenate prin care să redea etapele unei
- întâmplări trăite
- participarea la lucrări colective – Exemplu: „Mai multe mâini, un
singur portret” etc.
- realizarea de colaje bidimensionale şi tridimensionale din hârtie de
diferite tipuri
- utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după contur, rularea
hârtiei, origami, modelaj etc., în funcţie de nevoile/opţiunile copiilor
- confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse materiale, prin tehnici
accesibile – Exemplu: „Omida”, „Albina”, „Ţintar”, „Puzzle”, „Cărţi de
joc” etc.
- confecţionarea de păpuşi pe băţ sau pe mână precum şi decoruri
simple pentru o mini-piesă de teatru de păpuşi
- realizarea de picturi pe folie de plastic pentru decoruri utile în serbări
- vizionarea de scurte documentare despre obiectele familiare având
ca subiect „Cum se fabrică?”
- vizite la fabrica de mobilă, la moară, la covrigărie
- folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a obţine fâşii de hârtie ce
pot fi rulate prin tehnica Quilling şi transformate în podoabe sau
obiecte de decor
- transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin
diferite tehnici: tăiere în fâşii, împletire etc.
- participarea la jocuri de rol: „La croitorie”, „La cizmărie”, „La brutărie”
- punerea în scenă de mini-scenete în care se utilizează obiecte
- realizate personal sau în grup
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate
- participarea la expoziţii cu vânzare sau târguri organizate în şcoală
sau în comunitate cu prilejul diferitelor sărbători
- realizarea de lucrări în care se asociază elemente de exprimare
plastică, cu alte forme de exprimare artistică – Exemplu: ilustrarea
versurilor unui cântec prin desen etc.
- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) prin teatru
de umbre
- realizarea unor decoruri pentru diverse evenimente din viaţa şcolii
- punerea în scenă a serbărilor tematice legate de viaţa comunităţii

Conţinuturi1 utilizate pentru dezvoltarea competenţelor specifice:
Culori calde; culori reci
Pata de culoare - tehnici
Punctul şi linia cu scop în sine
Tehnici: lucru cu benzi de hârtie, rularea hârtiei, origami, kirigami
Tehnica colajului – cu subiecte accesibile, potrivite interesului şi nivelului de vârstă

1

Conţinuturile marcate cu asterisc sunt utile pentru dezvoltarea competenţelor propuse la extindere.
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Exemplu de abordare integrată
TEMA: Lanul de grâu
1.

CE URMĂRIM?
1.3 Manifestarea
curiozităţii faţă de
mesaje artistice
transmise prin limbaj
vizual.

CUM PROCEDĂM?
 Observarea modului diferit
de ilustrare a aceluiaşi subiect
„Lan de grâu” – prin desen,
grafică, pictură, fotografie
 Observarea spicelor de
grâu naturale

REPERE/RESURSE
Desen

Tablou Van Gogh

2.

1.2 Identificarea
elementelor de
limbaj plastic, în
ipostaze familiare, în
spaţiul înconjurător.

3.

2.1 Exprimarea
liberă a ideilor/
experienţelor şi a
emoţiilor/
sentimentelor prin
utilizarea de
materiale,
instrumente de lucru
şi tehnici simple.

Fotografie

Tablou Andreescu

 Realizarea de
corespondenţe: culori ale
obiectelor din mediul
apropiat/trăsături fizice -culori
din natură (Penarul meu este
roşu ca....macii, Părul meu este
galben ca...spicul de grâu, Ochii
mei sunt negri ca...pana
corbului, albaştri ca...cerul etc)
 Realizarea de
aplicaţii/compoziţii cu tema
„Lanul de grâu”, din materiale şi
instrumente diverse (făină,
acuarele, pânză, spice de grâu,
hârtie colorată, hârtie de
mototolit etc)
 Deschiderea unor ateliere
de lucru în care se utilizează
tehnici variate, în contexte
diferite (curtea şcolii, sala de
clasă, holul şcolii), în funcţie de
materialele folosite:
 Dactilopictură, amprentare
–pe pânză;
 Desen pe făină;
 Colaj
 Lucru cu materiale din
natură
Copiii optează pentru
participarea la unul dintre
ateliere.
La activitate participă cel puţin 2
părinţi sau voluntari pentru a
sprijini cadrul didactic.

Dactilopictură/amprentare

Desen pe făină

Lucru cu materiale din natură
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