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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Documentul de faţă reprezintă programa şcolară de educaţie plastică pentru clasele 
pregătitoare, I şi a II-a. 

Planul-cadru de învăţământ pentru clasele pregătitoare, I şi a II-a, alternativa 
educaţională Waldorf, prevede o oră de educaţie plastică, oră care aparţine trunchiului 
comun. 

În cadrul alternativei educaţionale Waldorf, alături de celelalte discipline artistice 
(euritmie, muzică, desen de forme), educaţia plastică reprezintă, pe tot parcursul şcolarităţii, 
una dintre căile de conducere a copilului către cunoaşterea lumii şi cunoaşterea de sine, 
precum şi unul dintre domeniile în care se poate exprima cu mijloace specifice creativitatea 
fiecărui individ. Temele propuse în cadrul acestei discipline, concretizate în lucrări realizate 
prin tehnica desenului pictural şi prin pictura cu culori fluide, trezesc în copil forţele sufleteşti 
(voinţă, simţire, gândire). 

Elementele grafice decorative au fost cuprinse exclusiv în programa de desen de 
forme. 

 
La clasa pregătitoare, lucrul cu un singur element care nu necesită nici o formă şi care 

acţionează doar prin culoare are un efect de armonizare. Copiii ating o linişte interioară şi se 
dăruiesc procesului creator. Abia în clasa întâi se propune o anumită temă. În această 
activitate domneşte libertatea şi principiul de a stimula în copil exprimarea trăirilor sale, prin 
culoare. La educaţie plastică obiectivul principal este procesul creator, devenirea. Prin 
predarea desenului şi picturii, aducem copilul în domeniul sufletesc-spiritual, căci gândirea 
trebuie să o străbatem de sentiment şi fantezie. Ceea ce dorim să plăsmuim în copil trecem 
prin pictură şi desen, dar nu ca imitaţie superficială. Copilul îşi dezvoltă simţul culorilor prin 
aceea că vieţuieşte culoarea pură prin consonanţa şi disonanţa ei. Prezenţa elementului 
artistic aduce după sine întărirea voinţei.  

În clasa întâi, temele sunt inspirate din momentele sugestive din basme, dascălul 
creând o poveste care accentuează calitatea culorilor ce vor fi aşternute. 

În clasa a II-a, se continuă seria poveştilor despre calităţile culorilor, surprinzându-se 
alte aspecte decât în clasele anterioare. La această vârstă este folositor şi tămăduitor când 
simţirea faţă de frumos a copiilor este trezită prin trăirea acordurilor de culoare, stabilindu-se 
unde se întâlneşte armonia (acorduri caracteristice sau monotone). 

Temele sunt inspirate din ilustrarea părţii de povestire specifice anului de studiu 
(fabule, povestiri despre animale şi plante, viaţa sfinţilor).  

Educaţia plastică mai contribuie, alături de abilităţile practice, şi la obţinerea motricităţii 
fine, exprimând o bună coordonare şi, prin aceasta, poate fi considerată un factor 
armonizator al fiinţei copilului pe mai multe planuri. 

Conţinutul este astfel conceput încât derularea activităţilor în clasă va solicita din 

partea cadrului didactic o bază de documentare minimă obligatorie: cercul culorilor, 

reproduceri de artă etc. 

 

 Actuala programă prezintă următoarele caracteristici: 

 curriculumul este predominant intuitiv şi formativ; 

 sunt stimulate unele percepţii senzoriale şi trăiri sufleteşti, diferenţiate şi 

conştientizate; 

 este stimulată fantezia, prin imagini plastice; 

 învăţarea este activă, realizată prin exerciţii variate, în care cunoştinţele sunt 

înlănţuite logic;  

 curriculumul este adaptat posibilităţilor de asimilare şi de exprimare ale elevilor. 

 
Structura programei şcolare include următoarele elemente: 
- Notă de prezentare 
- Competenţe generale 
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- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 
- Conţinuturi 
- Sugestii metodologice 
- Bibliografie 
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate 

prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor 
probleme generale, în diverse contexte particulare. 

Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Educaţie plastică jalonează 
achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar. 

Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în 
dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea 
competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care 
valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor 
contexte de învăţare variate. 

Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru 
dobândirea competenţelor de bază. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii: 

- Desen pictural 
- Pictură 
Sugestiile metodologice prezintă strategii didactice privind integrarea conţinuturilor în 

proiectarea şi desfăşurarea activităţilor, adaptarea acestora la nivelul de vârstă al elevilor şi 
la particularităţile claselor de elevi. 
 
 
 
 
 

COMPETENŢE GENERALE 
 

1. Utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice 
artelor plastice 

2. Obţinerea amestecurilor utilizând  culorile primare 

3. Utilizarea elementelor de limbaj plastic 

4. Manifestarea interesului pentru realizarea unor compoziţii 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

1. Utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

1.1. Cunoaşterea materialelor 

 identificarea materialelor pentru desen 
(cuburi şi creioane cerate); 

 identificarea materialelor pentru pictură 
(pensule, hârtie, culori, borcane); 

 cunoaşterea modului de aşezare a 
materialelor de lucru. 

1.1. Participarea la pregătirea şi strângerea 
materialelor necesare 

 exerciţii de aşezare corectă a materialelor 
de lucru; 

 exerciţii de strângere a materialelor de lucru. 

1.1. Folosirea autonomă a materialelor 
necesare 

 exerciţii de pregătire şi strângere autonomă 
a materialelor necesare pentru desen; 

 exerciţii de pregătire şi strângere autonomă 
a materialelor necesare pentru pictură. 

1.2. Utilizarea materialelor de lucru prin 
imitare 

 exerciţii de lucru cu cuburi şi creioane 
cerate; 

 exerciţii cu culori fluide cu diferite 
consistenţe ale pigmentului. 

1.2. Însuşirea tehnicilor de lucru prin imitare  

 exerciţii de lucru cu cuburile şi creioanele 
cerate pentru redarea mişcării specifice 
elementelor naturii; 

 exerciţii de aşternere a culorilor fluide pe 
suport umed, cu diferite consistenţe ale 
pigmentului. 

1.2. Stăpânirea tehnicilor de lucru  

 exerciţii ce presupun respectarea tehnicii 
de desenare a unei compoziţii; 

 exerciţii de aşternere a culorilor pigment pe 
suport umed, cu diferite consistenţe ale 
pigmentului, prin tehnica „ud pe ud”. 

 

2. Obţinerea amestecurilor utilizând culorile primare 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

2.1. Recunoaşterea culorilor  

 exerciţii de identificare a culorilor în diferite 
momente ale anului; 

 exerciţii de identificare a culorilor stărilor 
sufleteşti. 

2.1. Obţinerea nuanţelor 

 exerciţii de recunoaştere a culorilor; 

 compoziţii cu nuanţele luminoase, deschise; 

 compoziţii cu nuanţele puternice; 

 exerciţii de schimbare a culorii. 

2.1. Descrierea calităţilor nuanţelor 

 compoziţii cu nuanţele luminoase, 
deschise; 

 compoziţii cu nuanţele puternice; 

 exerciţii de schimbare a culorii. 

2.2. Obţinerea amestecurilor din culorile 
primare prin imitare 

 exerciţii de realizare a amestecului din 
două culori primare. 

2.2. Obţinerea amestecurilor din culorile 
primare  

 exerciţii de realizare a amestecului din două 
culori primare; 

 exerciţii de realizare a acordurilor de culoare 
caracteristic şi monoton. 

2.2. Descrierea amestecurilor din culorile 
primare 

 exerciţii de schimbare a culorii; 

 exerciţii de acorduri cu două culori; 

 exerciţii de acorduri cu trei culori. 
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Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

2.3. Ilustrarea unui basm într-o compoziţie 
simplă 

 compoziţii cu elemente nonfigurative în 
care să folosească culorile primare şi 
amestecurile de culori. 

2.3. Ilustrarea unui basm într-o compoziţie 
simplă 

 compoziţii cu elemente nonfigurative în care 
să folosească culorile primare şi 
amestecurile de culori. 

2.3. Ilustrarea unei povestiri într-o 
compoziţie simplă 

 compoziţii figurative şi nonfigurative 
realizate prin folosirea nuanţelor. 

 

3. Utilizarea elementelor de limbaj plastic 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

3.1. Perceperea fondului emoţional 
dominant al lucrărilor pe baza unui criteriu 
dat 

 interpretarea pe plan afectiv a semnificaţiei 
culorilor studiate. 

3.1. Perceperea fondului emoţional dominant 
al lucrărilor pe baza mai multor criterii  

 dialog privind semnificaţia culorilor studiate 
(cald-rece, vesel-trist, luminos-întunecat, 
greu-uşor etc.). 

3.1. Participarea la clasificarea lucrărilor în 
funcţie de semnificaţia sufletească a 
culorilor şi calităţile compoziţiilor 

 compoziţii nonfigurative, urmărind 
organizarea unui echilibru al elementelor de 
limbaj plastic studiate, folosind culorile şi 
amestecurile lor; 

 dialog privind semnificaţia sufletească a 
culorilor studiate; 

 analiza comparativă a compoziţiilor, 
exprimând variate stări posibile. 

 

4. Manifestarea interesului pentru realizarea unor compoziţii 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

4.1. Realizarea unor lucrări de redare a 
stărilor sufleteşti prin culoare 

 exerciţii de organizare a spaţiului plastic 
folosind expresivitatea culorilor; 

 compoziţii libere după poveşti create de 
elevi. 

4.1 Realizarea unor lucrări de redare a 
stărilor sufleteşti, a atmosferei unei poveşti, 
folosind culorile primare, degradarea lor şi 
obţinerea amestecurilor 

 exerciţii de organizare a spaţiului plastic 
folosind expresivitatea culorilor; 

 compoziţii libere după poveşti create de 
elevi. 

4.1 Realizarea unor lucrări de redare a 
stărilor sufleteşti, a atmosferei unei poveşti 
sau a unei fabule folosind expresivitatea 
coloristică 

 compoziţii nonfigurative, urmărind 
diversitatea expresivităţii culorilor în spaţiul 
de lucru; 

 compoziţii libere după poveşti create de 
elevi. 
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CONŢINUTURI 

 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

 Materialele de lucru şi folosirea lor 
 Spaţiul natural şi reprezentarea lui plastică  
 Culorile calde şi reci şi amestecurile lor 
 Forme elaborate: 

- suprafeţe realizate prin tehnica sugestivă 
a caracteristicilor de culoare aleasă 

- povestiri prin personificări ale culorilor 
- ilustrarea atmosferei unor momente din 

povestirile orei de bază 
- preluarea semnificaţiei personajelor în 

culoarea aleasă 
 Noţiuni elementare de compunere a 

spaţiului plastic 

 Materialele de lucru şi folosirea lor 
 Spaţiul natural şi reprezentarea lui plastică  
 Culorile calde şi reci şi amestecurile lor 
 Forme elaborate: 

- suprafeţe realizate prin tehnica sugestivă 
a caracteristicilor de culoare aleasă 

- povestiri prin personificări ale culorilor 
- ilustrarea atmosferei unor momente din 

basme 
- preluarea semnificaţiei personajelor în 

culoarea aleasă 
 Noţiuni elementare de compunere a 

spaţiului plastic 

 Materiale şi tehnici de lucru  
 Amestecurile dintre culori; nuanţele 
 Pata uniformă şi pata picturală (vibrată) 

 Echilibrul elementelor de limbaj plastic într-o 
compoziţie 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

Orele de educaţie plastică din clasele pregătitoare, I şi a II-a contribuie la educarea 
simţurilor şi astfel la hrănirea percepţiilor afective. Culoarea percepută prin simţuri dezvoltă 
în copil calităţi morale. 

Scopul este cunoaşterea mişcărilor sufleteşti: copiii învaţă să caracterizeze trăirile şi 
personajele pictate, atunci când lucrările sunt discutate la încheierea orei sau la începutul 
următoarei ore (lucrările sunt expuse la panou). Pictura este o activitate creatoare în care 
interesul înnăscut al copilului pentru forme, culori, ritmuri şi nuanţe se poate exprima viu, 
nealterat. Când atenţia este ocupată cu procesul de culoare, copiii nu mai sunt atraşi de 
elementele de formă, evitându-se astfel folosirea conturului. 

Copiii sunt conduşi în manifestarea lor artistică, pentru a-şi forma deprinderi sănătoase 
de a lucra îngrijit, de a preţui materialul folosit şi de a da finalitate acţiunilor lor. 

Parcurgând întregul proces artistic, copiii trăiesc sentimentul desfăşurării cu sens a 
acestei activităţi în care bucuria, răbdarea, concentrarea şi perseverenţa se împletesc 
armonios, conducând treptat nu numai la armonizarea trăirilor copilului, dar şi la apropierea 
lui de o maturitate psihică şi fizică necesare în şcoală: orientarea pe o suprafaţă plană, 
exersarea atenţiei, a creativităţii şi libertăţii de exprimare. 

Activitatea de pictură are astfel şi un rol terapeutic, influenţează pozitiv forţele de 
sănătate în copil, îi dezvoltă fantezia, independenţa, spiritul de ordine, simţul estetic. 

Este importantă crearea unei atmosfere liniştite în oră. Timpul necesar pregătirii şi 
strângerii ustensilelor de lucru este tot un timp al învăţării. Copiii observă şi reţin sarcinile pe 
care le îndeplineşte dascălul pentru buna desfăşurare a orei.  

 
În clasa pregătitoare, povestirile despre culori introduc exerciţiile şi personifică culorile 

în caracterul şi interacţiunile lor. În tehnica picturii ud pe ud, culorile fluide folosite tind să 
fuzioneze, astfel încât se vor evita formelor figurative.  

Perceperea calităţii culorilor este linia directoare a picturii în clasa pregătitoare. 
Pentru o însuşire corectă a tehnicii de lucru, învăţătorul exemplifică în faţa clasei modul 

de ţinere a pensulei, înmuierea în culoare a părului pensulei şi scurgerea surplusului pe 
pereţii vasului, aplicarea culorii pe planşă. 

Se evită oferirea unei picturi ca model, deoarece se doreşte stimularea creativităţii 
proprii. La această vârstă, copilul are nevoie de spaţiu pentru a lucra singur, creativ, folosind 
culoarea; nu se stabilesc contururi pe care să le coloreze. 

 
În clasa I, continuă povestirile despre culori: galbenul poate fi vesel, vioi, strălucitor sau 

splendid, albastrul devine timid, plin de dor, refuzând sau închis, verdele este paşnic, liniştit, 
bucuros, proaspăt, portocaliul - prietenos, curajos, plin de putere, roşul - purpuriu va fi 
regesc, plin de demnitate, sărbătoresc, maiestuos. 

Se intenţionează mai mult reflectarea atmosferei basmului. Într-un basm nu există o 
structurare spaţială sau temporală, totul este ţesut într-o zonă plană. Există însă puncte 
culminante, care stimulează fantezia copilului, provocând sentimente puternice. 

 
În clasa a II-a, copiii învaţă să caracterizeze trăirile şi personajele pictate, atunci când 

lucrările sunt discutate la încheierea orei sau la începutul următoarei ore (se discută 
intensitatea culorii – densitate/ transparenţă, dominanţa de culoare, întinderea petei de 
culoare, cum se întâlnesc sau se separă culorile, mişcarea sau liniştea culorilor, căldura sau 
răceala lor, contrastul). 

Se continuă exerciţiile cu pete de culoare. Introducerea combinaţiilor de culori primare 
şi secundare poate continua cu studiul intenţional al aranjamentelor pe foaie al petelor de 
culori: 

- caracteristice: roşu şi galben, galben şi albastru, albastru şi roşu, portocaliu şi 
verde, verde şi violet, violet şi portocaliu; 

- complementare: roşu şi verde, galben şi violet, portocaliu şi albastru; 
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- fără accente: galben şi portocaliu, portocaliu şi roşu, roşu şi violet, violet şi 
albastru, galben şi verde, albastru şi verde. 

Exerciţii de schimb a poziţiei culorii mediane cu una sau alta din cele periferice 
însoţesc aceste momente de studiu al tehnicii şi valorilor expresive ale culorilor (acordurile 
cu două şi trei culori). 

În acest an se pot realiza picturi care ilustrează conţinutul narativ al lecţiilor, fabule, 
legende despre animale şi plante, povestiri despre viaţa sfinţilor. 

La început se intenţionează mai mult reflectarea atmosferei povestirii, treptat însă, 
picturile pot deveni mai figurative, arătând forme de plante, animale sau figuri omeneşti. 
Întotdeauna strădania este de a realiza figura din culoarea însăşi şi nu de a o identifica prin 
liniaritate sau prin folosirea stilului de grafică pictată. Culorile de apă folosite tind să 
accentueze tehnica picturii pe suprafeţe întinse, fără contur, evitând formele figurative.  
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