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Modelajul prin amprentă este un cadru ideal pentru descoperirea aptitudinilor, fiind o 
activitate care produce plăcere. În acelaşi timp poate debloca şi facilita cu succes comunicarea  
verbală a copilului legată de experienţele şi trăirile acestuia. În acest proces este foarte 
importantă atitudinea educatoarei atât faţă de lucrările copilului cât şi faţă de încercările şi 
experimentele acestuia în domeniul artistic. În vederea stimulării expresivităţii şi creativităţii 
copiilor, i-am încurajat să compună în mod original şi personal suprafețele plastice, să 
interpreteze liber şi creativ lucrările, exprimându-şi astfel sentimentele estetice. 

 
Tehnica modelajului prin amprentă: 
Amprentă reprezintă urma lăsată de un obiect (prin apăsare, presare, izbire ) pe o 

suprafață plastică (material modelabil). Modelajul prin amprentă – în artele plastice se referă la 
modalitatea de a trata, de a prelucra valoarea unei suprafețe plane pentru obținerea reală a 
volumului, a celei de a treia dimensiuni. Modelajul prin amprentă păstrează în întregime volumul 
inițial pentru că nici nu se elimină, nici nu se adaugă. 

Suprafețe care pot fi amprentate sunt: plastilina, lutul, aluatul, pasta de modelaj, ipsosul 
pentru modelaj, metal maleabil, ceara. 

Instrumentele de lucru prezintă o mare varietate, preșcolarii având posibilitatea de a alege 
acele obiecte care pot provoca amprente în funcție de tema plastică și de subiectul ales. 

Procedeele de lucru sunt: apăsarea, aplatizarea, presarea, adâncirea, rularea unui cilindru, 
vibrarea suprafeței, bătăi repetate. 
 Pentru stimularea creativității preșcolarilor am urmărit trei direcții de acțiune: 
I. Instrumente puse la dispoziție copiilor  
II. Instrumente descoperite de către preșcolari  
III. Combinarea și folosirea acelor instrumente cu care se pot realiza lucrări plastice expresive 

În prima etapă am introdus instrumente noi care pot produce amprente, în funcție de 
elementele de limbaj plastic cunoscute: punctul, linia, forma. Astfel, am propus copiilor să 
realizeze lucrări pentru a reda imaginea punctului, liniei, formei ca semn plastic, obținerea unor 
imagini plastice cu ajutorul aceste elemente, precum și rolul constructiv și decorativ al acestora. 
Astfel au fost realizate teme precum:  
 „Plaja cu nisip” – imaginea punctului ca semn plastic - exerciții de apăsare repetată; 

„Mingea cu buline” – obținerea unor imagini plastice cu ajutorul punctului; „Coșulețul 
cu căpșuni” – rolul constructiv al punctului în spațiu; „Tabloul bunicii” - obținerea unor 
modele decorative. (Punctul, element de limbaj plastic) 

 „Gard cu iarbă” – imaginea liniei în spațiul plastic; „Locuința mea” – rolul constructiv 
al liniei în spațiul plastic - alăturarea liniilor verticale, orizontale, oblice; „Decorăm 
prosopul!” – obținerea unor modele decorative folosind ca element grafic linia. (Linia, 
element de limbaj plastic) 

 „Frunza” – forme spontane obținute prin presare; „Personaje din desene animate” – 
forme spontane obținute prin ștampilare; „Flori” – forme elaborate obținute cu tehnica 
sforii; „Păturica păpușii” – folosirea formei ca element decorativ într-un spațiu dat; 
(Forma, element de limbaj plastic) 



În a doua etapă preșcolarii au descoperit și folosit instrumente noi care pot produce 
amprente, în funcție de elementele de limbaj plastic cunoscute și de subiectele propuse. Astfel, 
au fost realizate diverse teme precum: 
 „Plouă cu grindină” – punctul ca formă de exprimare plastic; „Soarele” – rolul 

constructiv al punctului în spațiu; „Colierul mamei” – punctul cu rol decorativ; „Poteci 
peste câmpii” – obținerea imaginii liniei prin rulare; „Coșulețul Scufiței Roșii” – 
decorare cu elemente grafice; „Copaci dezgoliți” – redarea formei elaborate prin 
amprentare; „Ciupercuțe după ploaie” – obținerea unor forme spontane; „Fluturași” – 
forma cu rol decorativ; „Discuri ornamentale” – redarea elementelor de limbaj plastic 
cu rol decorativ. 

În etapa a treia am propus copiilor subiecte - compoziții plastice care se pot realiza cu 
elementele de limbaj plastic studiate, preșcolarii descoperind și combinând instrumente diverse, 
apoi aceștia au venit cu propuneri privind diverse subiecte care se pot realiza prin tehnica 
modelajului prin amprentă. 
 Subiecte propuse copiilor: „Covorașul” – compoziție decorativă; „Batista” – modele 

decorative utilizând elementele de limbaj plastic studiate: punct, linie, formă; „Zambile 
în ploaie” – compoziții plastice obținute prin amprentare cu ajutorul instrumentelor 
împrumutate din pictură; „Farfurioara păpușii” – compoziții decorative obținute prin 
modelarea farfurioarelor din pasta de modelaj după modele de jucărie și amprentarea 
acestora cu instrumente descoperite de preșcolari în sala de grupă; „Vaza cu flori” – 
compoziții decorative; „Plante din grădină” – forme obținute prin turnarea ipsosului 
peste frunze, crenguțe în capace de bere; plantele sunt înlăturate cât este ipsosul umed, 
rămânând amprentele acestora. 

 Subiecte propuse de copii: „Câmp cu flori” – compoziții plastice realizate prin 
combinarea elementelor de limbaj plastic la activitatea din cadrul Centrului „Artă”, din 
timpul derulării proiectului tematic  „Curcubeul florilor de primăvară”; „Vapoare pe 
Marea Neagră” – compoziții colective realizate cu instrumente aduse de preșcolari 
pentru a sărbători Ziua Apei prin îmbinarea tehnicilor de lucru (linia șerpuită în duct 
continuu, forme spontane obținute prin ștampilare, urme realizate prin presare); 
„Labirintul” – combinații de linii și forme obținute de preșcolari în cadrul sectorului 
Știință; „Cer cu stele” – combinații de puncte și forme în cadrul temei săptămânale 
„Noapte și Zi”, folosind lucrul în echipă prin metoda „Schimbă perechea”; „Furnici” – 
realizarea punctului în spațiul plastic, în cadrul temei săptămânale „Insecte”; „Micul 
constructor” – realizarea unor compoziții prin alăturarea și amprentarea formelor 
geometrice – idee propusă de preșcolari în cadrul evaluării formelor geometrice la 
activitatea de matematică; „Fetița cu părul de aur și cei trei urși” – compoziții plastice 
reprezentând secvențe din poveste, folosind metoda interactivă „Harta cu figuri”; „Ouă 
încondeiate” – activitate realizată cu preșcolarii în cadrul Atelierului de creație „Muguri 
de primăvară” din timpul Săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun”; „Lumina 
Învierii” – decorarea lumânărilor pentru noaptea de Înviere. 
 
Vă prezint câteva lucrări realizate de către copii prin această tehnică: 
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