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NOT DE PREZENTARE
Planul-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a şi a IV-a al alternativei educaționale
Waldorf prevede o oră de educaţie plastică, oră care aparţine trunchiului comun.
Alături de celelalte discipline artistice, Educa ia plastic 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 creativitatea fiecăruia se poate exprima cu
mijloace specifice. Oricât de neîndemânatic ar fi un copil, activitatea artistică trezeşte în el
forţele de simţire. În această activitate el simte cum este ridicat dincolo de neajunsurile
proprii şi astfel dobândeşte un al doilea nivel de umanitate: copilul este plin de fantezie
creatoare, pe care o aduce cu sine în existența sa i pe care vrea să o folosească în
maturizarea sa i în raporturile de viață de pe pământ. Educația plastică are i sarcina de a
face plină de viață, în moduri cât mai variate, legătura dintre lumea creatoare lăuntrică i
lumea formatoare exterioară. Procesul de creație, participarea la viața culorilor, la „faptele i
suferințele lor, lupta lor victorioasă i renunțarea plină de umilință” sunt mai importante decât
rezultatul concret în sine.
Pictura mai contribuie, alături de abilitățile practice, şi la obţinerea motricității fine, a
unei bune coordonări şi, prin aceasta, poate fi considerată un factor armonizator al fiinţei
copilului pe mai multe planuri.
O nouă abordare a educației plastice devine astfel necesară, aceasta fiind o
disciplină cu rol important în dezvoltarea complexă a şcolarului.
Elementul formator al desenului este cultivat separat. Desenul de forme, care are loc
în paralel cu orele de pictură, este tratat în mod amănunțit; elementele grafice decorative au
fost cuprinse exclusiv în programa de desen de forme.
Conţinutul este astfel conceput încât derularea activităţilor în clasă va solicita din
partea cadrului didactic o minimă documentare obligatorie: calitățile culorilor, culori
complementare, cercul culorilor, tehnici de lucru cu culoarea, reproduceri de artă etc.
Actuala programă prezintă următoarele caracteristici:
- învăţarea este activă, realizată prin exerciţii variate, în care activitățile i
cunoştinţele sunt înlănţuite logic;
- curriculumul este centrat pe raţionalizarea activităţilor de învăţare, în funcţie de
competențele generale i competențele specifice
- curriculumul este adaptat posibilităţilor de exprimare i de asimilare ale elevilor;
- curriculumul este predominant intuitiv şi formativ;
- există posibilitatea de valorizare socio-culturală a disciplinei, în vederea
dezvoltării personalităţii elevilor;
- sunt stimulate unele percepţii senzoriale şi trăiri sufleteşti diferenţiate şi
conştientizate;
- este stimulată fantezia, prin imagini plastice.
Structura programei școlare include:
- notă de prezentare;
- competenţe generale;
- competenţe specifice i exemple de activităţi de învăţare;
- conţinuturi;
- sugestii metodologice;
- bibliografie.
Competen ele 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.
Competen ele generale vizate la nivelul disciplinei Educa ie plastic jalonează
achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar.
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Competen ele 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.
Con inuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
dobândirea competenţelor de bază.
Sugestiile metodologice prezintă strategii didactice de integrare a conţinuturilor în
proiectarea şi desfăşurarea activităţilor i de adaptare a acestora la nivelul de vârstă al
elevilor şi la particularităţile claselor de elevi.
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COMPETEN E 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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COMPETEN E SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. Utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice
Clasa a III-a
Clasa a IV-a
1.1. Preg tirea materialelor specifice (culori de ap , culori de cear
și creioane colorate, cear și lut pentru modelaj etc.) pentru
realizarea lucr rilor plastice, respectând indicațiile primite
 activități de pregătire şi strângere autonomă a materialelor necesare
pentru desen
 activități de pregătire şi strângere autonomă a materialelor necesare
pentru pictură
 activități de pregătire şi strângere autonomă a materialelor necesare
pentru modelaj

1.2. Utilizarea adecvat a instrumentelor de lucru specifice artelor
plastice, respectând indicațiile primite
 exerciții de identificare în grup a instrumentelor necesare/ potrivite
realizării unei anumite compoziții plastice
 exerciții de utilizare a instrumentelor de lucru indicate, specifice
artelor plastice
 exerciții de curățare i depozitare a instrumentelor de lucru specifice,
în cadrul unui grup desemnat
1.3. Însușirea și aplicarea unor tehnici variate specifice artelor
plastice, urmând instrucțiuni
 exerciţii ce presupun identificarea i respectarea tehnicii de
desenare a unei compoziţii
 exerciţii de lucru cu cuburile şi creioanele cerate pentru redarea
mişcării specifice elementelor naturii
 exerciţii de aşternere a culorilor pigment pe suport umed, cu diferite
consistenţe ale pigmentului, prin tehnica „ud pe ud”
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1.1. Identificarea și preg tirea materialelor de lucru adecvate
posibilit ților de expresivitate ale elevilor
 activități de pregătire şi strângere autonomă/ în echipă a materialelor
necesare pentru desen
 activități de pregătire şi strângere autonomă/ în echipă a materialelor
necesare pentru pictură
 activități de pregătire şi strângere autonomă/ în echipă a materialelor
necesare pentru modelaj
 utilizarea conştientă a diverse materiale (culori de apă, culori de
ceară, creioane, pensule, ceară de modelat, lut etc.), în vederea
obţinerii unor rezultate anticipate
1.2. Utilizarea adecvat a instrumentelor de lucru specifice artelor
plastice, urmând instrucțiuni și/ sau autonom
 exerciții de identificare autonomă a instrumentelor necesare/ potrivite
realizării unei anumite compoziții plastice
 exerciții de utilizare a instrumentelor i materialelor de lucru alese
individual/ în grup, specifice artelor plastice
 exerciții de curățare i depozitare a instrumentelor i materialelor de
lucru specifice, în cadrul unui grup desemnat sau individual
1.3. Însușirea și aplicarea unor tehnici variate specifice artelor
plastice, urmând instrucțiuni și/ sau autonom
 utilizarea tehnicilor specifice materialelor selectate
 exerciţii ce presupun identificarea i respectarea tehnicii de
desenare a unei compoziţii
 exerciţii de lucru cu cuburile şi creioanele cerate pentru redarea
mişcării specifice elementelor naturii
 exerciţii de aşternere a culorilor pigment pe suport umed, cu diferite
consistenţe ale pigmentului, prin tehnica „ud pe ud”
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2. Ob inerea amestecurilor utilizând culorile primare
Clasa a III-a

2.1. Recunoașterea culorilor primare, binare, calde şi reci, a
nonculorilor şi a semnifica iilor acestora
 exerciţii de identificare a acordului (armoniei)/ dezacordului culorilor
în diferite momente ale anului
 exerciţii de identificare a culorilor i combinațiilor de culori pentru
redarea stărilor sufleteşti, a atmosferei specifice temei alese/ indicate
2.2. Ob inerea unei dominante de culoare
 obţinerea unei dominante de culoare prin folosirea unei culori în
cantitate mai mare în amestec, cât şi ca întindere pe suport
 obţinerea unei dominante de culoare prin folosirea unei culori în
cantitate mai mare ca întindere pe suport

3. Utilizarea elementelor de limbaj plastic
Clasa a III-a

3.1. Ob inerea petei picturale prin folosirea amestecurilor de culori,
în tehnici diferite
 identificarea în spațiul înconjurător a petelor de culoare în diferite
ipostaze
 valorificarea petelor de culoare în realizarea lucrărilor
3.2. Compunerea spațiului plastic valorificând potențialul expresiv
al dominanței cromatice, conform indicațiilor primite
 compunerea suprafeţei plastice obţinând intenţionat o anumită
dominantă
 identificarea unor moduri diferite de organizare a spaţiului plastic pe
lucrări ale elevilor
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Clasa a IV-a

2.1. Recunoașterea culorilor calde şi reci, primare şi binare, a
amestecurilor lor, precum şi a semnifica iilor afective ale acestora
 exerciţii de identificare i realizare a acordului (armoniei)/
dezacordului culorilor în diferite momente ale anului
 exerciţii de identificare i realizare a culorilor i combinațiilor de culori
pentru redarea stărilor sufleteşti, a atmosferei specifice temei alese/
indicate
2.2. Folosirea culorilor și a amestecurilor dintre culori pentru a
ob ine armonii cromatice
 obţinerea unor armonii cromatice prin folosirea echilibrată a alăturării
i combinării culorilor ca intensitate i concentrație
 obţinerea unor armonii cromatice prin folosirea echilibrată a alăturării
i combinării culorilor ca întindere pe suport

Clasa a IV-a

3.1. Utilizarea petei picturale și a semnifica iei culorilor calde şi reci
pentru realizarea atmosferei sufletești a lucr rilor
 evidențierea în spațiul înconjurător a petelor de culoare în diferite
ipostaze i a efectelor suflete ti ale acestora
 valorificarea petelor de culoare în realizarea atmosferei suflete ti a
lucrărilor
3.2. Compunerea spațiului plastic valorificând potențialul expresiv
al dominanței cromatice, conform propriilor intenții
 identificarea elementelor de limbaj plastic, în diferite ipostaze
(puncte, linii, pete cromatice şi valorice, forme)
 compunerea suprafeţei plastice obţinând intenţionat o anumită
dominantă
 identificarea unor moduri diferite de organizare a spaţiului plastic pe
lucrări ale elevilor
 generarea petelor cromatice şi a formelor expresive
 valorificarea ipostazelor elementelor de limbaj plastic, în reprezentări
expresive intenţionate
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4. Manifestarea interesului pentru realizarea unor compozi ii
Clasa a III-a

Clasa a IV-a

4.1. Organizarea echilibrat a unei suprafe e folosind elementele de
limbaj plastic, pentru realizarea unor compoziții
 identificarea culorilor şi a amestecurilor acestora, pe lucrările proprii
şi în natură
 organizarea spaţiului plastic cromatic, cu accent pe valoarea
expresivă a dominantei cromatice
4.2. Compunerea echilibrat a suprafe ei decorative şi a spa iului
plastic urmând indicațiile primite, pentru realizarea unor compoziții

4.1. Organizarea unui echilibru compozi ional, folosind toate
elementele de limbaj plastic, pentru realizarea unor compoziții
 organizarea intenţionată de compoziţii, cu ajutorul elementelor de
limbaj plastic
 realizarea de compoziţii pe o temă dată, organizând intenţionat
spaţiul plastic, folosind potenţialul expresiv al petelor şi al culorilor
4.2. Compunerea echilibrat a suprafe ei decorative şi a spa iului
plastic în mod autonom, pentru realizarea unor compoziții







realizarea de compoziţii după diferite sugestii tematice, folosind linii
şi forme plastice intenţionate, în dominante cromatice
aprecierea modului de utilizare a elementelor de limbaj plastic, în
propriile lucrări şi în lucrările celorlalţi




realizarea de compoziţii după diferite sugestii tematice, folosind linii
şi forme plastice intenţionate, în dominante cromatice
aprecierea modului de utilizare a elementelor de limbaj plastic, în
propriile lucrări şi în lucrările celorlalţi
formularea de opinii argumentate referitoare la propriile compoziţii
plastice (claritatea mesajului intenţionat, ipostaze ale elementelor de
limbaj plastic folosite sau dominanta cromatică, sau amestecuri
cromatice folosite)

CON INUTURI
Clasa a III-a







Materiale şi tehnici de lucru
Amestecuri de culori; dominante de culoare, armonii cromatice
Tratarea picturală şi decorativă a suprafeţei
Pata vibrată (picturală)
Compoziţia echilibrată a spaţiului plastic

Clasa a IV-a
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Materiale şi tehnici de lucru
Amestecuri de culori; semnificaţiile culorilor, griuri colorate
Pata vibrată (picturală)
Punctul şi linia şi rolul lor de semne plastice
Rolul de semnificant al punctului şi liniei
Compunerea echilibrată a suprafeţei decorative şi a spaţiului plastic
Forme naturale şi forme elaborate în compoziţia plastică
Potenţialul expresiv al elementelor de limbaj plastic, în comunicarea
vizuală
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SUGESTII METODOLOGICE
Pentru orele speciale de pictură se evidențiază efectul educativ al acuarelei.
Întâlnirea cu ființa culorilor, în cea mai mare puritate i vitalitate cu putință, chiar de la
începutul colii, înseamnă o îmbogățire a trăirilor sensibile pentru copil. Copiilor din marile
ora e le lipsesc, considerabil mai mult, trăirile directe ale naturii, cu variatele lor impresii
sensibile. Când un copil vede pe suprafața albă din fața sa frumoase pete de culori
strălucitoare - ro u, albastru, galben, verde i a a mai departe, trasate de propria sa mână,
în raporturi de mărimi autodeterminate, atunci are pe lângă impresia vizuală i o trăire
sufletească specifică. Pe lângă impresia sensibilă (ce ține de senzații i percepții) el află i
ceva sufletesc-spiritual. Astfel de experiențe sensibile pot acționa i mai direct decât
impresiile din natură. i prin aceasta se dispune, printr-o sferă de experiență sensibilsuprasensibilă, de un mijloc ce compensează sărăcirea percepțiilor sensibile naturale
cauzată de civilizație. Se pictează i se desenează i în relație cu alte discipline pentru
aprofundarea conținuturilor predate - de exemplu lectură, religie, în epocile de agricultură i
construcția caselor din cadrul cuno tințelor despre natură. La aceste ore activitatea de
pictură are mai mult un caracter ajutător; culorile cerate sunt potrivite pentru aceasta.
Orele de pictură din clasele a III-a i a IV-a contribuie la educarea simţurilor şi astfel
la hrănirea percepţiilor afective. Atunci când o culoare este percepută prin simţuri, un
element ne-senzorial lucrează şi duce într-o lume obiectivă, a calităţilor morale.
Scopul este, la această vârstă, cunoaşterea tocmai a acestor mişcări sufleteşti: copiii
învaţă să caracterizeze trăirile şi personajele pictate, atunci când lucrările sunt discutate la
încheierea orei sau la începutul următoarei ore.
Este importantă crearea unei atmosfere liniştite în oră. Timpul necesar pregătirii şi
strângerii instrumentelor de lucru este tot un timp al învăţării, pe care copiii îl petrec
împreună cu învăţătorul, îndeplinind fiecare o sarcină clară.
Povestirile despre culori sunt transformate în exerciţii de nuanţare a posibilităţilor de
expresie a culorilor. Perceperea calităţii culorilor trebuie să fie întotdeauna linia directoare a
picturii.
Crearea impresiei de lumină sau de întuneric în aplicarea culorilor, crearea diferitelor
nuanţări şi intensităţi de culoare, precum şi formarea pe hârtie a culorilor complementare din
suprapunerea culorilor primare, sunt teme de studiat aparte cu elevii.
Pe măsură ce au fost prelucrate o serie de elemente de culoare şi de combinaţii de
culori primare şi secundare, se pot realiza picturi care ilustrează conţinutul narativ al lecţiilor,
basme, povestiri, fabule, legende şi mituri. Acest lucru este valabil pentru toate clasele.
La început se caută mai mult reflectarea atmosferei povestirii, dar rând pe rând
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 această tehnică, deci nu va fi foarte greu să o inducem, şi ne vor sluji în
evitarea formelor naturaliste.
Tehnicile deprinse în anii precedenţi vor sprijini cu folos strădania actuală de a ilustra,
de a da imagine subiectelor studiate la ştiinţe sau personajelor din povestirile şi legendele
audiate. Exerciţiile de acum conduc culorile spre forme care ilustrează figurat esenţa
subiectului. Forma trebuie găsită prin culoare, iar culoarea dedusă din tema zilei.
Astfel, un urs poate să se nască din fundalul realizat cu grijă, nu prea ud, în care
culorile pădurii se îngemănează şi contribuie la naşterea din ele a formei caracteristice. În alt
sens, ursul polar poate lua naştere din păstrarea foii albe intacte şi înconjurarea albului cu
albastrul pal al gheţii, până ce rămâne sub forma animalului.
Suprafeţe întinse de peisaj, păduri, diferiţi copaci, vor susţine aplicarea tehnicii
studiate până acum. O variantă de lucru ar putea fi şi pictura pe foi colorate, care creează
ele însele o atmosferă specifică şi cer o atenţie mărită în aplicarea nuanţelor potrivite.
Modelajul poate completa devenirea unei forme pure. Dintr-un boț de lut se
modelează cu multă grijă o sferă, nivelându-se umflăturile i adânciturile. Prin presare
u oară, sfera se alunge te la un capăt i devine mai grea într-o parte. Se presează i se
transformă sfera într-un cub etc.
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