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ARGUMENT:
Ce ar însemna o lume fără culori ?
Cu greu ar putea fi descrisă în cuvinte.
De ce culoarea? Pentru că o culoare anume este legată de o anume emoţie. Aduce în sufletul
nostru fie bucurie, fie tristeţe, căldură sau răceală, linişte sau preocupare.
Ce ştiu copiii despre culoare ?
Vă mărturisim că nu ne-a interesant ce ştiu copiii despre culori,ci mai ales ce ştiu să facă ei cu
culorile şi ce simt în faţa spectacolului plin de culoare din jurul lor.
Limbajul plastic este fără îndoială unul dintre cele mai iubite mijloace de comunicare ale
copiilor.
Nu mai este nevoie să amintim că mulţi copii de vârstă preşcolară exprimă prin limbaj plastic
ceea ce nu pot exprima prin mijloacele limbajului vorbit, cu alte cuvinte îşi completează modul de a
comunica cu ceilalţi.
Lucrările copiilor reflectă personalitatea fiecăruia dintre ei, ne descoperă lumea aşa cum ei o văd,
descoperindu-ne şi nouă copilul pe care nu-l cunoaştem îndeajuns de bine.
utea trage prin evoluţie. S-au făcut comparaţii între artă şi joc. Fără îndoială, impulsul artistic îşi are
rădăcinile în această activitate semiconştientă a copilului care se joacă.
Jocurile-exerciţiu constituie perioada de ,, ucenicie’’ a ,, micului pictor’’ în care va deprinde
tehnicile de artă cele mai simple şi cunoştinţele teoretice referitoare la elementele de limbaj plastic,
prepararea culorilor, termeni specifici artei.
Nimeni, în afară de ei, copiii, nu va putea să redea mai bine universul lor. Copiii inventează şi
transformă culorile în parteneri de joacă, vorbesc cu culorile şi vorbesc despre culorile (când sunt
triste, când sunt vesele, când sunt întunecate dar şi strălucitoare, când sunt vioaie, când sunt
amorţite,când sunt leneşe , când aleargă).
În concluzie, tablourile lor ,, râd şi plâng’’ ca viaţa însăşi!
Şi acum un sfat din inimă: Daţi-le copiilor impresia că sunt nişte adevăraţi artiştii!’’
Imaginaţi-vă o sală de grupă luminoasă şi o ambianţă coloristică agreabilă. Nu lipsesc
şevaletele! Parcă ne aflăm într-un atelier de pictură. Şi mai mult decât atât, educatoarea lucrează
odată cu ei şi se preface a fi preocupată numai de propria lucrare. Copiii încearcă pe rând să ,,fure’’
câte ceva de la ,,maestrul lor’’. Le reamintim tuturor că Dumnezeu a făcut totul cu măsură şi nimic
nu este inepuizabil. Conservarea patrimoniului natural şi ocrotirea mediului va fi marea bătălie pe
care omul este obligat să o câştige. De asemenea,educarea bunului gust şi construirea unei adevărate
,,civilizaţii a ochiului’’. De ce nu ar fi arta calea prin care să dobândim toate acestea? Avem
convingerea că doar cei care dobândesc ,,ştiinţa culorii’’ ne pot arăta faţa frumoasă a lumii. Aşadar,
să descifrăm tainele ARTEI, dragi copii!
PROBLEMATICA ABORDATĂ:
 Culori de bază, amestecuri;
 Probleme de expresie a culorii, efectul termic (cald - rece), efectul dinamic (mişcare –
repaus);
 Pata cromatică – element de limbaj plastic;
 Punctul - element de limbaj plastic;
 Linia – element de limbaj plastic;
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 Forma – element de limbaj plastic.
MIJLOACE DE REALIZARE: jocuri de artă, jocuri de creaţie, jocuri - exerciţii de artă, exerciţii
de artă, exerciţii de artă pe hârtie de diferite dimensiune mică, jocuri de creativitate, compoziţii
plastice, lucrări colective.
MODALITĂŢI DE EVALUARE A CONOŞTINŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR DOBÂNDITE:
concursuri pe teme de artă plastică, expoziţii permanente, expoziţii ocazionale în incinta unor
instituţii, decoraţiuni interioare ( exemplu: ,,Căsuţa de vis a păpuşii’’, jocuri de evaluare pe grupuri 8
EXEMPLE: ,,O lume care râde – o lume care plânge’’ , ,,Cearta culorilor , împăcarea culorilor’’.)
PARTENERI – COLABORATORI ÎN SPRIJINUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: alte
educatoare, profesori, elevi de la şcolile de profil, artişti plastici, părinţi.
OBIECTIV – CADRU:
Dezvoltarea capacităţilor de exprimare plastică liberă, spontană, a impresiilor, a emoţiilor şi
sentimentelor, stimularea fluenţei, flexibilităţii şi a originalităţii gândirii creatoare prin valorificarea
cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, folosind posibilităţile plastice diferite semnificaţii şi
expresivităţi ale culorii.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
O1-să realizeze corespondenţe între diferite elemente de limbaj plastic şi observaţiile din mediul
înconjurător ( natura – arta – viaţa socială);
O2-să omogenizeze un spaţiu plastic prin îmbinarea culorilor, a tonurilor şi nuanţelor acestora şi
să sesizeze efectele plastice;
O3-să sesizeze caracteristicile şi transformările materialelor, aplicând diverse reguli de utilizare a
instrumentelor de lucru;
O4-să recepteze arta plastică şi să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând
sentimente estetice.
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Conţinuturi
Culori de bază.
Amestecuri
Pata de culoare pe
suprafaţă liberă.
Culori de bază.
Amestecuri
(culorile
spectrului
solar).

Tema, mijloace de
realizare
Dactilopictură:
,,Frunze de toamnă’’
- lucrare colectivă

Jocuri de artă :
,,Ce poţi face cu R,G,A,
amestecate câte două ?
Dar amestecate câte trei?
Dar amestecate cu alb şi
negru?
Linia şi punctul ca Compoziţie decorativă:
elemente decorative. ,,Ştergarul’’
Culori de bază .
Amestecuri .

Metode
Instructajul
Exerciiul
Joc de rol.
Dialogul
Problematizarea

Evaluare

Albume de artă
populară; obiecte
de artă populară;
Jocuri de artă :
Învăţarea prin Colaj
hârtie Joc de artă
,,Ce putem compune cu descoperi-re
glasată;
colectiv
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Exerciţiul

Mijloace de
învăţământ
Planşă didactică:
,,Cercul lui
ITTEN’’
- şevalet.
Planşă didactică:
,, Culorile
spectrului solar’’

culorile calde
(R,O,G)?’’
,,Dar cu cele reci
(V,A, VI) ?’’
,,Ce ar vrea să-mi spună
culoarea?’’
Culori de bază
Joc de creaţie
Amestecuri
,,Povestea culorii Roşu (
(tente, nuanţe, tonuri) Albastru)’’
Culori de bază
Exerciţii de artă: Să
Amestecuri
facem familia de culorii
(noţiunea de familie Roşu, Albastru”
cromatică)
Culori de bază
Compoziţie plastică:
Amestecuri
,,Universul
meu’’
- evaluare
(acuarelă)
Culori de bază
Compoziţie plastică:
Amestecuri
,,Scenă din povestea
- evaluare
preferată’’
( guaşe)

Album de artă.

(recunoaşterea
culorilor de bază
calde – reci,
nonculorile)
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Probleme de expresie
a culorii. Efectul
termic(cald-rece).
Efectul
dinamic
(mişcare-repaus).
-sesizarea efectelor
plastice
Probleme de expresie
a culorii. Efectul
termic
( cald – rece).
- evaluare

Joc de rol,
Exerciţiul

-şevalet,
-tuburi de goaşe;

Brainstorming
Dezbate-rea

Planşă didactică
,,Familia
cromatică’’

Exerciţiul

Reproduceri de
N. Grigorescu,
Şt. Lucian;
Planşă didactică
,,Steaua
culorilor’’;
Reproduceri de
N. Grigorescu,
Şt. Lucian;
Colaj
hârtie Joc distractiv
glasată;
,,La plajă’’
Diapozitive
cu
imagini estivale

Dialogul
dirijat
Exerciţiul

Joc de artă :
Explicaţia
,,Culorile calde sunt: Demnostraţia
R,O, G, ce poţi picta cu
ele?’’

Compoziţie plastică:
,,Apus de soare’’

Discuţia
liberă
Exerciţiul

11.

Probleme de expresie Joc de artă: ,,Picăturile- Jocul
a culorii.
însufleţite’’
exerciţiu
Efectul
dinamic
Discuţia
(mişcare - repaus).
liberă

12.

Probleme de expresie
a culorii.
Efectul
dinamic
(mişcare - repaus).
- evaluare
Pata
cromatică
element de limbaj
plastic.
Obţinerea efectului
de transparenţă
Pata
cromatică

13.

14

Joc de evaluare :
Joc de rol
,,O lume care râde, o
lume care plânge’’
Joc de artă :
,,Pune una peste alta
forme diferit colorate ca
să pară că se văd una
peste alta’’
Joc -exerciţiu de artă;
3

,,Pictează
lumea Ilenei
Cosânzeana
şi a Babei
Cloanţa’’

Planşe didactice:
,,Tonuri
spre
deschis, închis’’
,,Nuanţele
culorilor calde”
Reproduceri
C. Monet;
– Planşe didactice:
,,Tonuri
spre
deschis’’
,,Contrastele de
culoare’’
-şevalet
-albume de artă.

Jocul
– Reproduceri de
exerciţiu
I.Andreescu
Instructajul
- album de artă cu
lucrăi în acuarelă’
Jocul-

Joc de artă:
,,Nici o
culoare fără
familia ei’’

-şevalete;

Concurs de
Artă plastică
cu premii;

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

element de limbaj
plastic.
Fuzionarea culorilor.
Pata
cromatică
element de limbaj
plastic.
Exerciţii de obţinere
a formelor spontane
prin stropire pe oaie
umedă
Pata
cromatică
element de limbaj
plastic.
- evaluare

,,Câmp cu flori’’

exerciţiu

Joc de artă:
,,Artificii’’

Explicaţia
Descrierea

Reproduceri de
I.Andreescu

Compoziţie plastică:
,,Spectacolul mării’’
,,Pădurea şi vraja ei’’

Descrierea
Dialogul
dirijat

Reproduceri de
I.Andreescu

Punctul - element de
limbaj plastic.
Intuirea
punctului
spaţial.
Compunerea
suprafeţelor
cu
ajutorul punctului de
diferite
grosimi,
culori, aşezări.
Punctul - element de
limbaj plastic.

Exerciţii de artă pe bucăţi Instructajul
de hârtie de dimensiune
mică.
-desen cu carioca,,Fulgi de zăpadă’’

Exerciţii de artă pe bucăţi
de hârtie de dimensiune
mică.
-desen în acuarelă –
,,Flori’’
Exerciţii de artă Exerciţii
de
artă
pentru
obţinerea (acuarelă, guaşe)
formelor
spontane ,,Noapte înstelată’’
prin stropire pe foaia
uscată.
Exerciţii de artă – Exerciţii de artă pe hârtie
gruparea
punctelor de dimensiune mică.,,Foc
prin
atingerea, de artificii’’
presarea unor pete de
culoare
fluidizată
cuprinse în mijlocul
une hârtii.
Punctul- element de Compoziţie plastică:
limbaj plastic.
,,Peisaje’’
- evaluare
Punctul- element de Compoziţie decorativă :
limbaj plastic.
,,Covoare’’
- evaluare

Jocul
exerciţiu

Linia - element de Joc de creativitate:
limbaj plastic.
,,Cearta liniuţelor’’
Exerciţii de stimulae
a imaginaţiei vizuale .

Jocul de rol
Dialogul
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Lucrări de
expoziţia
permanentă;

Realizarea
unui album
de artă cu
lucrările
copiilor
la

- Planşă didactică ,,
Peisaje’’

Exerciţiul
Lucrări de
Brainstorming expoziţia
permanentă;

la Lucrare
colectivă
la şevalet

Explicaţia

Modelul
educatoarei

Discuţia
liberă

Albume de artă

Descrierea
Expunerea
Exerciţiul

Albume de artă Design
populară
interior:
românească
,,Să
amenajăm
casa bunicii’’
- Planşe didactice
-şevalete;

Expoziţie în
sala de clasă

24.

decorativ
Linia - element de Desen
carioca :
limbaj plastic.
Pete şi elemente ,, Fluturele’’
decorative.

în Explicaţia
Demonstraţia

25.

Linia - element de Desen
decorativ
limbaj plastic.
carioca :
,,Ouă de Paşte’’

în Instructajul
Observarea
dirijată

26.

Linia - element de Compoziţie plastică:
Exerciţiul
limbaj plastic.
,,Grădiniţa mea’’
- evaluare
Linia - element de Compoziţie plastică:
Explicaţia
limbaj plastic.
( desen cu lumânarea şi Demonstraţia
- evaluare
pieptenele – acuarele şi
guaşe) :
,,Peisaj de primăvară’’
Linia - element de Compoziţie plastică:
Brainstorlimbaj plastic.
,,În lumea viselor’’
ming
- evaluare
Discuţia
liberă
Forma – element de Joc de creativitate ( desen Dialogul
limbaj plastic
cu carioca ):
Jocul
–
,,Ce poţi face din cerc, exerciţiu
triunghi, pătrat, oval?’’
Forma – element de Exerciţiu - joc de Jocul de rol
limbaj plastic.
creativitate:
Exerciţiul
,,Omul–cerc’’,
,,Omul –pătrat’’,
,,Omul – triunghi’’
Exerciţii de artă Joc de creativitate
Discuţia
pentru
obţinerea ,, Paleta culorilor’’
liberă
formelor spontane.
Fuzionarea petelor de
culoare,
suflarea
liberă în diferite
direcţii.
Forma – element de Compoziţie plastică:
Exerciţiul
limbaj plastic.
,,Peisaj de vară’’
- evaluare
Forma – element de Compoziţie plastică:
Instructa-jul
limbaj plastic.
,,Icoane’’- pictură pe Exerciţiul
- evaluare
sticlă.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

EVALUARE:
Expoziţie în colaborare cu comitetul de părinţii şi Asociaţia de Părinţi
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-

ilustraţii
insectar

Albume de artă
populară
românească
Ouă încondeiate;
Reproduceri
artă

Lucrare
colectivă
,,Coş cu ouă
încondeiate’’

de

Reproduceri de
P. Picasso;

Albume de artă;

Planşă didactică

Lucrări
expoziţia
permanentă;

din Joc
distractiv: ,,
Extratereştii’
’

Reproduceri de
N. Grigorescu;

Reproduceri de
P.Gaugain,
N. Grigorescu;
Icoane, picturi pe
sticlă;

