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          În activitatea desfășurată în grădiniță, modelajul ocupă un loc important, 

situându-se în topul activităților preferate de copii. Este de ajuns să întrebi: „Doriți să 

modelați?” Și, pe dată se aude o explozie de bucurie și entuziasm - un „Da!” prelung, 

rostit la un unison. 

Această formă de activitate plastică debutează nu numai cu o experiență 

tactilă plăcută dar și cu bucuria descoperirii proprietăților plastilinei - de a se frământa 

a se înmuia, a se dilata și a se transforma, sub acțiunea palmelor și a degetelor, în cele 

mai năstrușnice forme, materialul dovedindu-se a fi o sursă inepuizabilă de creat 

forme.  

Modelajul nu este doar o tehnică plastică ci și un mijloc personal de 

exprimare.  Copiii vin în contact cu  diverse forme din mediul înconjurător, le observă, 

extrag ceea ce le este caracteristic, stilizează şi realizează diverse forme reale sau 

imaginare. Ei descoperă  frumosul din natură, artă, viața socială, încearcă să îl redea în 

lucrările lor, comunicând astfel exeriențele personale, emoțiile și sentimentele. . 

Modelajul stimulează simțul tactil și pe cel vizual, contribuie la dezvoltarea 

gândirii, imaginației, motricităţii fine, coordonarea oculo-motorie, cultivă răbdarea, 

perseverenţa, voința și încrederea în forțele proprii.  

Prin intermediul lui, copiii învață să își dozeze efortul, sesizează, pentru 

prima dată, volumul şi percep realitatea în mod tridimensional, învață să se orienteze 

în spațiu, li se formează simțul proporțiilor.  

Modelajul este nu numai o sursă generatoare de satisfacții ci și una de 

destindere, de detensionare, recomandată de psihologi copiilor cu diverse tulburări, în 

special cele comportamentale. 

Cunoscând toate acestea și observând plăcerea copiilor de grupă mijlocie de 

a lucra cu plastilina, am ales să desfășor opționalul acesta prin care voi urmări 

formarea unor deprinderi tehnice elementare de modelare. 
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Tipul de opţional: Opțional la nivelul DEC 

Nivelul: 4-5 ani 

Durata: un an şcolar (2017-2018) 

Scopul activităţii opţionale:  
Formarea capacităţii de exprimare plastică prin intermediul modelajului;  

Obiectiv cadru 

I.Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea modelajelor 

Obiectiv de referinţă: să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în 

redarea unor teme plastice. 

Exemple de comportamente: 

-să pregătească materialul de modelat (plastilina); 

-să modeleze prin mişcări: mişcarea translatorie a palmelor faţă de planşetă, 

aplatizare, împreunarea capetelor prin lipire, adâncire, apăsare, mişcare circulară; 

-să coopereze in realizarea unor lucrări plastice complexe in raport cu  vârsta. 

Obiectiv cadru 

II.Realizarea unor corespondente între diferitele elemente de limbaj plastic şi 

forme, obiecte din mediul înconjurător ( natura, arta) 

Obiectiv de referinţă: să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze 

forme şi culori in mediul înconjurător. 

Exemple de comportamente: 

-să observe culori şi forme în mediul apropiat copilului 

-să clasifice culorile după criterii asociate unor aspecte întâlnite în mediul apropiat ; 

-să diferenţieze formele de obiecte, oameni, animale, plante, forme geometrice, etc. 

Obiectiv de referinţă: să cunoască şi să diferenţieze materialele şi instrumentele de 

lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora. 

Exemple de comportamente: 

-să denumească materialele şi instrumentele de lucru (plastilina, lut, coca, plansete); 

-să sesizeze caracteristicile şi transformările materialelor în timpul lucrului; 

-să aplice reguli de utilizare corectă a materialelor şi instrumentelor de lucru  

Obiectiv de referinţă: să utilizeze un limbaj adecvat activităților de modelaj. 

Exemple de comportamente: 

-să folosească cuvinte şi expresii specifice activităţilor de modelaj (apăsare, presare, 

îmbinare, rupere, frământare, adâncire); 

-să descrie acţiunile efectuate pentru realizarea unei lucrări. 

Obiectiv cadru 

III.  Stimularea  expresivităţii si creativităţii prin modelaj 
Obiectiv de referinţă: să redea prin modelaj, în mod original şi personal, siluete, 

obiecte, scene din poveşti sau din viaţa socială . 

Exemple de comportamente: 

-să analizeze modelul dat şi apoi să aplice în situaţii noi tehnicile învăţate; 
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-să creeze forme şi modele noi ; 

-să elaboreze lucrări individuale si colective fără corespondent în viaţa reală. 

Obiectiv de referinţă : să interpreteze liber, creativ lucrările plastice, exprimând 

sentimente estetice. 

Exemple de comportamente: 

-să descopere semnificaţia lucrărilor efectuate; 

-să descrie lucrările proprii şi pe cele ale colegilor, să-şi exprime sentimentele faţă 

de acestea (îi place sau nu lucrarea, de ce?); 

-să găsească corespondent în mediul înconjurător pentru lucrarea efectuată (seamănă 

cu…pentru că…). 

Modalităţi de realizare şi de evaluare 

-exerciţiul; 

-organizarea de concursuri de modelaj; 

-realizarea de expoziții cu lucrările copiilor; 

-realizarea portofoliului activității opționale;  

Mijloace de învăţământ: plastilină, lut, aluat, eboșoare, diverse obiecte pentru 

incizare și amprentare, planșete, șervețele umede, modele, imagini, diplome, 

recompense, ș.a. 

Forme de organizare: frontal, pe grupuri mici  

Diseminare: rezultatele obţinute vor fi popularizate la panourile grupei, în revista 

,,Inedit”- revistă de specialitate şi în alte publicaţii,  la comisiile metodice şi cercurile 

pedagogice, la simpozioane şi concursuri, pe diverse site-uri educaționale. 

Parteneri: preşcolari, educatoare, părinţi, etc. 

Bibliografie: 
-Giorgi Ligiia, Tehnici de modelaj, www.didactic.ro 

-Pavel Victor, Educaţie artistică plastică, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A. 

Bucureşti,1996, pag. 68-73, 

-Pirnog Ion, Ghid metodic de educaţie plastică de la grădiniţă la liceu, Editura 

Compania, Bucureşti, 2007, pag.140-142, 

-Şuşală N. Ion, Curs de desen, culoare, modelaj, compoziţie şi metodică, Editura 

Fundaţiei „România de Mâine”, pag. 56-60, 

-„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura Didactica Publishing House, 

Bucureşti, 2009, 

-Ministerul învăţământului, Programa activităţii instructiv-educative din grădiniţele de 

copii, Bucureşti, 1963. 

-„Desenul, modelajul și lucrul manual în grădinița de copii îndrumări metodice”, 

Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967. 
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Planificarea activităţilor  

anul  şcolar 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  

crt

. 

 

Tema 

 

Subtema  

 

 

Obiective principale 

 

Data 

 

Obs. 

1. Materiale și 

unelte de 

lucru 

pentru 

modelaj 

 

 
 

Ne jucăm cu 

plastilina 

-să denumească 

materialele şi 

instrumentele de lucru 

(plastilina, lut, coca, 

eboșoare, bețișoare, 

lamele,etc); 

-să sesizeze 

caracteristicile şi 

transformările 

materialelor în timpul 

lucrului: înmuiere, 

dilatare, deformare, 

rupere; 

-să înțeleagă și să aplice 

reguli de utilizare corectă 

a materialelor şi a 

instrumentelor de lucru 

(să nu introducă plastilina 

în gură, nas, urechi, păr, 

să nu pună mâna murdară 

la ochi, să nu îndrepte 

instrumentele de lucru 

spre fața colegului, să nu 

se joace cu ele). 

22 

sept. 

 

2. Cu ce lucrăm 

plastilina? 

29 

sept. 
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3. Grădina 

grădiniței 

 

Pomi cu frunze aurii -să modeleze prin 

mişcarea translatorie a 

palmelor faţă de planşetă, 

translatorie a palmelor față 

în față, 

-să lipească capetele prin  

suprapunere și apăsare 

6 oct.  

4. Scara 13 oct.  

5. Gardul 20 oct.  

6. Grădina grădiniței 27 oct.  

7. Din coșul 

Toamnei 

 

Ciorchinele de 

strugure 

-să modeleze prin 

mişcarea circulară a 

palmelor faţă  de planşetă 

şi a palmelor faţă în faţă; 

 

10 

nov. 

 

 

8. 

Mere roșii, galbene 

și verzi 

 

17 

nov. 

 

9. Pătlăgele mari și 

mici 

24 

nov. 

 

10. Ziua Recoltei  30 

nov. 

 

11. Dulciuri 

pentru 

păpuși, de 

sărbători 

Tortul din trei 

blaturi 

-să modeleze prin 

mişcarea circulară a 

palmelor faţă  de planşetă 

şi a palmelor faţă în faţă; 

-să modeleze prin 

aplatizare 

8 dec.  

12. Bănuți de ciocolată 15 

dec. 

 

13. Acadele colorate 22 

dec. 

 

14. Ne-ar 

plăcea să 

fim brutari 

Cornuri mari, 

cornuri mici 

-să modeleze prin mișcări 

translatorii,circulare, să 

îmbine prin apăsare, să 

cresteze utilizând diverse 

instrumente de lucru  

19 ian.  

15. Covrigei cu mac 26 ian.  

16. Chifle și franzele 16 ian.  

17. Jucării 

pentru copii 

Avionul -să modeleze cât mai exact 

formele, utilizând 

diversele mișcările 

învățate 

23 

febr. 

 

18. Mingea cu buline 2 

mart. 
 

19. Martie- 

luna 

cadourilor 

 

 

Inele și brățări -să modeleze utilizând 

tipurle de mișcări 

învățate: translatorie, 

circulară, aplatizare; 

-să îmbine părţile 

componente prin 

alăturare, suprapunere; 

9 

mart. 
 

20. Lănțișor 16 

mart. 
 

21. Ceasul de mână 

(pandantivul) 

23 

mart. 
 

22. Șirag de mărgele 

colorate 

30 

mart. 
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23. Ne-am 

trezit și noi 

la  

viață 

 

 

 

 

 

 

 

Flori, 

minunate 

flori 

 

 

 

 

 

Copilul  

Omida -să modeleze prin 

mişcarea translatorie a 

degetelor faţă de planşetă 

şi a  degetelor faţă în 

faţă; 

-să modeleze mai exact 

formele, cu mai multe 

amănunte, să le finiseze 

mai îngrijit şi să le 

îmbine părţile; 

7 apr.  

24 Melcul 13 

apr. 
 

25. Buburuza 20 

apr. 
 

26. 

 

 

27. 

Puișorul 27 

apr. 
 

Ghivece de flori -să adâncească plastilina 

cu ajutorul degetului 

mare; 

-să întindă plastilina cu 

ajutorul degetelor; 

-să modeleze cât mai 

exact formele 

4 mai  

28. Vaza pentru flori 11 mai  

29. Flori din cerculețe și 

buline 

18 mai  

30. 

 

Fețe vesele, fețe 

triste 

-să redea prin modelaj 

faciesul uman și expresii 

ale acestuia 

25 mai  

31 Copilul -să redea elementele 

corpului uman; 

-să îmbine părțile 

componente realizând 

întregul prin alăturare, 

suprapunere, alipire; 

-să finiseze cu grijă și  

cu răbdare elementele 

8 iun. 

 
 

32 Cel mai bun 

modelator 

-să folosească forme de 

tăiat, matrițe; 

-să modeleze cât mai 

exact și mai îngrijit 

formele, cu cât mai 

multe amănunte, să le 

finiseze,  

 

15 

iun. 
 

 


