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NOT  DE PREZENTARE 

 

 
 Disciplina Abilităţi practice pentru înv mântul gimnazial urm reşte stimularea 
for elor sufleteşti şi ale voin ei, care dezvolt  o inteligen  vie şi s n toas  şi duc la 
maturizarea personalit ii copilului. 
 Creşterea dificult ilor de înv are şi de comportament printre copii are multe cauze, 
dar ea poate cu siguran  s  fie v zut  ca un simptom al lipsei de integrare, poate chiar o 
desprindere a for elor sufleteşti de gândire şi de voin . Ceea ce provine din cap nu poate fi 
realizat de mâini, iar ceea ce membrele înva  prin activitate plin  de sens nu se transform  
în conceptualizare şi în elegere. Înv area prin ac iune este un mod de înv are care „urc ” 
de la membre la cap. Reflec ia şi analiza a ceea ce au f cut mâinile aduce conştien  în 
inteligen a membrelor. 

Intelectul se concentreaz  pe surprinderea de fapte. Ac iunea în concordan  cu 
indica ii sau conducerea exterioar  este o ac iune intelectual . Intelectul caut  s  se 
conformeze cu ceea ce exist  deja sau este cunoscut. 

Inteligen a, în schimb, nu este direc ionat  înspre lucruri finite. Ea în elege ceea ce 
este în mişcare sau într-o stare de devenire. În consecin , inteligen a este format  prin 
“activitate”, prin mişcare şi dexteritate manual . 
 Mediator între aceste dou  domenii, al capului şi al membrelor, este spa iul afectiv al 
sentimentului. Aici se face posibil  pe de o parte, perceperea senzorial  a materialelor şi a 
proceselor, care creeaz  o via  diferen iat  a sim irii, iar pe de alta, experien a estetico-
artistic , ce transform  acele sentimente în baza judec ii s n toase. Acesta este un proces de 
schimb ritmic. 
 În plus, activit ile practice trebuie integrate în întregul curriculum şi nu separate de 
con inuturile şi scopurile diferitelor materii. Asta înseamn  c  fiecare activitate practic  
trebuie tr it  în context şi legat  de componentele de via , prin trecerea progresiv  de la 
joac  la munc , de la imagine la idee, de la gestul arhetipal, prin meşteşug, la tehnologie. 
Astfel provocarea vine din modul în care aceste activit i pot fi integrate în restul 
curriculumului şi cum se poate realiza trecerea spre tehnologia modern  şi munca cu 
materiale sintetice.  

De aceea to i copiii, şi b ie i şi fete, vor parcurge con inuturile propuse, atât la 
abilit i, cât şi la tehnologii. Pentru a putea prelucra în mod optim con inuturile propuse, este 
recomandabil s  se împart  clasa pe grupe. 
 Curriculumul de Abilit i practice este prev zut pentru o or  de trunchi comun şi 
extindere pân  la dou  ore. Con intuturile pentru extindere sunt marcate cu asterisc. 
 În elaborarea curriculumului au fost avute în vedere urm toarele aspecte: 
 dezvoltarea abilit ii de lucru cu diferite materiale şi cu instrumentele/uneltele adecvate; 
 formarea priceperilor şi însuşirea cunoştin elor pentru realizarea de lucr ri gospod reşti 

şi de gr din rit; 
 realizarea unor produse de utilitate practic ; 
 stimularea copiilor pentru folosirea sim urilor, pentru dobândirea siguran ei şi a 

independen ei în ac iunile proprii; 
 educarea comportamentului social prin lucr ri colective şi de întrajutorare în lucru; 
 dezvoltarea sim ului artistic; 
 educarea respectului pentru natur ; 
 cultivarea respectului pentru munc . 
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OBIECTIVE CADRU 

 

1. Dezvoltarea capacit ii de proiectare, executare, evaluare şi utilizare a unor 
produse / activit i 

2. Identificarea şi rezolvarea unor probleme practice din via a cotidian  

3. Asumarea responsabilit ilor pentru activit ile practice realizate şi pentru 
protejarea mediului înconjur tor 
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CLASA a V-a 

OBIECTIVE DE REFERIN
 ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

1. Dezvoltarea capacit ii de proiectare, executare, evaluare şi utilizare a unor produse 
/ activit i 

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a V-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1 s  execute opera iile specifice 
ob inerii unor produse simple 
din materiale textile 

- proiectarea prin desen a modelului ales;  
- alegerea materialului; 
- cânt rirea firelor; 
- alegerea instrumentelor de lucru potrivite şi 

folosirea lor adecvat ; 
- realizarea opera iilor necesare; 
- realizarea tricotajului pe dou /cinci andrele; 
- notarea opera iilor parcurse; 

*1.2 să confecţioneze obiecte 
ornamentale cu ajutorul 
materialelor din natură 

- alegerea materialelor naturale; 
- alegerea modelului dorit; 
- folosirea adecvată a instrumentelor de 

lucru; 
- realizarea de tablouri, felicitări, invitaţii, 

bentiţe, cordoane etc. 
 

2. Identificarea şi rezolvarea unor probleme practice din via a cotidian  

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a V-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1 s  stabileasc  un meniu şi s  
decoreze masa pentru diferite 
ocazii 

- stabilirea unui meniu în func ie de 
evenimente; 

- decorarea mesei pentru ziua de naştere etc.; 
*2.2 să realizeze diferite produse 

culinare respectând reţetele şi 
normele de igienă 

- realizarea unor produse culinare; 
- respectarea  normelor de igienă. 

 
 

3. Asumarea responsabilit ilor pentru activit ile practice realizate şi pentru 
protejarea mediului înconjur tor 

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a V-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

*3.1 să participe la întreţinerea 
curăţeniei în mediul apropiat 

- discuţii amănunţite şi activităţi practice 
pentru întreţinerea curăţeniei în clasă, 
întreţinerea vestimentaţiei. 
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CON INUTURI 

I.  

Lucrul în fir de lân   
Mânuirea corect  a andrelelor: lucrul cu dou /cinci andrele 
Alegerea firului potrivit pentru obiectul dorit 
Cânt rirea firelor 
Combinarea culorilor 
Alegerea modelului potrivit 
Executarea m nuşilor şi ciorapilor din lân  cu diferite puncte de tricot 
Tricotarea marginii 
Creşterea/sc derea num rului de ochiuri 
Formarea degetului mare la m nuş  
Formarea c lcâiului la şoset  
*Tricotarea jucăriilor din lână: măgarul, calul, oaia, crocodilul etc. 
*Realizarea de obiecte din lână netoarsă/pâslit 
II.  

*Lucrul cu diverse materiale naturale: plante, seminţe, frunze, flori, rădăcini, pănuşi, nuiele 
scoici, pietricele etc. 
*Confecţionarea de obiecte ornamentale, de felicitări, invitaţii, împletituri etc. 
IV. 

Activit i gospod reşti (aranjarea mesei, *întreţinerea vestimentaţiei, între inerea cur eniei, 
preparate culinare) 
Aranjarea corect  şi frumoas  a mesei 
*Prepararea unor feluri simple de mâncare 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

 

În clasa a cincea se va reveni la activitatea de tricotat, de data aceasta pentru a se 
realiza un obiect de îmbr c minte care s  ia forma unei p r i a corpului: picioarele şi mâinile 
vor fi îmbr cate cu şosete şi m nuşi, care vor fi realizate prin tricotajul cu mai multe andrele. 

Alegerea tipului de lân , alegerea culorii şi cânt rirea materialului sunt foarte 
importante pentru succesul acestei activit i. Dac  acele sunt prea groase sau prea sub iri, 
tricotajul poate fi dificil şi descurajant. Succesul este un imbold necesar pentru a men ine 
treaz interesul. 

Se va încerca mai întâi realizarea punctelor de elastic, procedeul de schimbare a 
culorilor şi ascunderea capetelor de fir la schimbarea culorilor şi apoi se va începe lucrul cu 
trei-cinci andrele. 

Copiii vor realiza caiete în care vor nota fiecare pas al realiz rii şosetelor/m nuşilor. 
Vor avea nevoie de aceste detalii pentru perechea de şosete/m nuşi. Dac  unul sau altul 
dintre copii realizeaz  mai greu aceast  sarcin , este bine ca cel pu in elementele de tehnica 
realiz rii c lcâiului şi a vârfului s  fie notate. 

Copiii pot deveni destul de vorb re i în timpul orelor, lucru care poate fi tratat cu 
pu in umor, încât liniştea necesar  concentr rii s  poat  ap rea ca o sus inere a activit ii. 

În cazul în care lucrul este uitat acas , ajutarea unui coleg sau notarea în caietul de 
tehnici poate fi o activitate complementar . Dac  o lucrare este încheiat , se poate realiza o 
lucrare mai mare, cum ar fi o vest , chiar şi din materialul propriu. 
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CLASA a VI-a 
 

OBIECTIVE DE REFERIN
 ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

1. Dezvoltarea capacit ii de proiectare, executare, evaluare şi utilizare a unor produse 
/ activit i 

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a VI-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1 s  execute şablonul şi tiparul 
necesare pentru confec ionarea 
unui produs textil 

- desenarea animalului ales; 
- desenarea şablonului şi a tiparului pentru 

animalul ales; 
- eviden ierea elementelor de spa ialitate prin 

tipar; 
1.2  s  decupeze detaliile şi s  

asambleze p r ile componente 
ale produsului 

- decuparea componentelor; 
- asamblarea prin îns ilare, apoi prin cus tur  

fix ; 
1.3 s  execute lucr ri de finisare a 

produsului textil realizat 
- umplerea cu lân  netoars  a animalului, 

urm rind forma dorit ; 
- ornamentarea cu detalii sugestive; 

*1.4 să execute lucrări simple de 
grădinărit 

- activitităţi de săpat, greblat, pregătirea 
straturilor. 

 

2. Identificarea şi rezolvarea unor probleme practice din via a cotidian  

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a VI-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

*2.1 să realizeze lucrări de 
întreţinere a plantelor de 
apartament 

- activităţi practice de aranjare a spaţiilor în 
care locuiesc; 

*2.2 să participe la diverse activităţi 
de administraţie  

- activităţi practice de întreţinere a plantelor 
din incinta şcolii. 

 
 

3. Asumarea responsabilit ilor pentru activit ile practice realizate şi pentru 
protejarea mediului înconjur tor 

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a VI-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1 s -şi asume responsabilit i în 
cadrul unei echipe de lucru 

- discu ii privind stabilirea rolurilor în 
echip ;  

- repartizarea responsabilit ilor în func ie de 
activitatea desf şurat , precum şi de 
interesele şi atitudinile individuale. 
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CON INUTURI 

I.  

Lucrul cu materiale textile 
Confec ionarea unui animal din material textil: c eluş, urs, elefant etc. 
Realizarea desenului pentru animal 
Executarea tiparelor 
Executarea şabloanelor 
Încadrarea şabloanelor 
Decuparea detaliilor 
Asamblarea prin îns ilare 
Asamblarea cu cus tur  fix  
Modelarea lucr rii 
Finisarea lucr rii 
*Broderie 
Referat despre animalul ales pentru a fi lucrat 
*Realizarea unor păpuşi din material textil 
*Realizarea unui săculeţ brodat cu puncte de broderie adecvate desenului 
*Realizarea de obiecte ornamentale din noduri, colaje etc. 
*Realizarea de marionete/îmbrăcăminte pentru marionete 
Activit i de gr din rit 
Înlocuirea p mântului din ghivece 
*Cernerea pământului şi a compostului 
*Pregătirea straturilor 
*Lucrarea pământului cu diferite unelte 
*Tăierea ierbii cu secera 
*Legarea florilor şi a tufelor 
Îngrijirea plantelor  
*Întreţinerea culturilor 
*Colectarea de seminţe 
II.  

Activit i gospod reşti 
Între inerea plantelor de apartament 
Lucr ri de administra ie şcolar  
*Aprovizionarea curentă şi sezonieră 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

 
În clasa a şasea copiii încep s  intre în pre-adolescen . Au o percep ie mai puternic  

de sine şi intr  într-o rela ie de mai mare independen  fa  de lumea din jur. În acelaşi timp 
au o percep ie  mai profund  a sentimentelor. Adesea în sufletele acestor copii este mult  
tulburare. Ei pierd ceva din armonia minunat  a copilului de clasa a cincea. Ceva nou şi 
interesant este necesar la orele de abilit i pentru a le men ine aten ia. 

Ei au realizat pân  la aceast  vârst  animale tricotate, le-au studiat în clasa a patra şi 
iubesc în mod deosebit animalele din jur. 

Acest fundal este foarte potrivit pentru provocarea de a face un animal umplut cu 
lân . Acest proiect cere abilit i de tot felul – talentul de a desena un animal frumos, 
concentrarea de a urm ri cu grij  instruc iuni şi imagina ia pentru a-şi reprezenta modul în 
care o figur  tridimensional  poate fi realizat  prin coasere. 

În aceast  lucrare, animalul prinde form  şi personalitate pe m sur  ce este cusut şi 
umplut cu lân  netoars , spre diferen  de modul de lucru în lemn, unde învelişul este 
îndep rtat pe rând. 
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Pentru a realiza animalul, fiecare îşi alege un animal şi îl desenaz  din profil, aflat 
într-un gest de mişcare. Apoi se discut  alegerea din punct de vedere al tehnicii de realizare 
din material şi de umplere. 

Profesorul trebuie s  se asigure c  elevul a ales un animal care este şi realizabil. Caii 
sunt foarte îndr gi i, dar un animal cu picioare lungi şi sub iri este adesea greu de realizat. 
De aceea ursul sau iepurele este mai uşor de realizat. 

Dup  desenarea tiparului se va stabili care p r i trebuie ad ugate pentru a se crea 
tridimensionalitatea. 

Materiale de textur  diferit : asem n toare cu piei de animale, imita ii de blan  etc. 
sunt deja prezente în spa iul de lucru, adunate de c tre profesor în decursul timpului, astfel 
încât posibilit ile de alegere s  fie cât mai variate. 

Fiecare pas de lucru trebuie înso it de aten ie şi realizat cu exactitate, pentru ca s  se 
p streze figura animalului. 

Dac  aceast  tem  principal  a fost realizat  cu succes, pot fi realizate şi alte p puşi, 
marionete, precum şi ornamente şi broderii simple. 

Tot în clasa a şasea începe activitatea de gr din rit, care desigur depinde de 
posibilit ile fiec rei şcoli în parte. Curtea şcolii, spa iul verde şi în cel mai bun caz lotul 
şcolii vor fi spa ii adecvate pentru a realiza mici activit i de gr din rit şi îngrijire a spa iului 
verde. Grija fa  de mediu va fi dovedit  prin activit i concrete, care s  permit  elevilor o 
apropiere real  de modul de cultivare a plantelor şi de prelucrare a solului. 
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CLASA a VII-a 

 

OBIECTIVE DE REFERIN
 ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

1. Dezvoltarea capacit ii de proiectare, executare, evaluare şi utilizare a unor produse 
/ activit i 

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a VII-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1 s  confec ioneze un obiect de uz 
personal din material textil 

- proiectare şi realizare a obiectelor utilitare 
şi de uz personal; 

- realizarea tiparului; 
- realizarea de cus turi manuale; 
- finisarea lucr rii; 
- *realizarea ornamentelor brodate; 

1.2  s  evalueze produsul realizat în 
func ie de parametrii modelului 

- evaluare a produselor realizate; 
- autoevaluare a muncii prestate; 

*1.3 să selecteze şi să pregătească 
uneltele necesare pentru 
executarea diferitelor lucrări de 
grădinărit 

- repartizarea metodelor şi uneltelor în 
funcţie de sarcinile asumate; 

 

*1.4 să realizeze diferite lucrări din 
tehnologiile de cultivare a 
plantelor 

- identificarea conţinutului activităţilor de 
grup/individuale ce urmează să se 
desfăşoare; 

- realizarea lucrărilor de grădinărit 
propuse. 

 

2. Identificarea şi rezolvarea unor probleme practice din via a cotidian  

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a VII-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

* 2.1 să prepare produse alimentare 
de bază şi de patiserie 

- activităţi practice de preparare a unor 
produse, lucrând individual sau în grup; 

2.2 s  ornamenteze platourile şi s  
serveasc  produsele în mod 
adecvat 

- activit i practice de ornare a platourilor, 
de decorare a mesei pentru diferite ocazii. 

 
 

3. Asumarea responsabilit ilor pentru activit ile practice realizate şi pentru 
protejarea mediului înconjur tor 

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a VII-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1 s  respecte normele de protec ia 
muncii în executarea lucr rilor  

- studii de caz cu privire la respectarea 
normelor de protec ia muncii în 
desf şurarea diferitelor activit i; 

*3.2 să planteze şi să întreţină arbori 
şi arbuşti 

- activităţi practice de plantare şi întreţinere 
a arborilor, arbuştilor. 
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CON INUTURI 

I.  

Lucrul cu material textil 
Confec ionarea unui obiect de uz personal: rucsac, papuci, c maş , sandale etc. 
Prezentarea istoricului obiectului 
Descrierea p r ilor componente 
Luarea m surilor 
Alegerea materialului 
Alegerea modelului 
Executarea şabloanelor 
Încadrarea şabloanelor pe material 
Decuparea detaliilor 
Asamblarea prin îns ilare 
Coaserea propriu-zis  
Finisarea lucr rii 
*Ornamentarea prin broderie sau alte accesorii 
*Realizarea unui şervet brodat 
*Realizarea unei batiste brodate 
*Confecţionarea unui semn de carte ornat: în cruciuliţe, cu broderie 
*Confecţionarea de obiecte din piele 

Activit i agricole 
*Recoltarea legumelor, fructelor, cerealelor şi plantelor tehnice, aromatice şi vindecătoare 
pentru ceai 
Recoltarea legumelor şi cur area lor 
*Îngrijirea animalelor 
*Realizarea compostului şi îngrăşarea solului 
*Efectuarea culturilor mai complicate din punct de vedere tehnic 
Cunoaşterea tehnicilor de îngrijire a solului, lucr ri 
*Cunoaşterea istoriei geologice a suprafeţei de cultură 
*Amenajarea straturilor, trasarea brazdelor 
*Confecţionarea de obiecte din papură, pănuşi sau lemn verde 
II.  

Elemente de gastronomie (preparate culinare, arta aranj rii mesei şi prezent rii produselor) 
*Alegerea ingredientelor necesare unei reţete. 
Prepararea unor produse alimentare de baz  şi de patiserie 
Aranjarea mesei 
Ornamentarea platourilor 
*Servirea corectă a produselor 
*Strângerea mesei şi spălarea vaselor 
III.  

Activităţi practice de plantare şi întreţinere a arborilor, arbuştilor 
 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

 
În clasa a şaptea, copiii p trund în eflorescen ele artistice ale Renaşterii şi în 

rebeliunea reformei, atât în programele clasei, cât şi în propria lor evolu ie. Ei descoper  
capcacit ile lor artistice diverse precum şi puterile lor de gândire şi protest. În munca 
artistic , adesea devin extrem de creativi şi realizeaz  modele elaborate şi cu siguran  sunt 
competen i în lucrul cu culoarea. 
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În acest an sunt gata s  fac  proiecte la care nu te-ai fi aştepteat de la ei în anii 
anteriori. Este un  an în care ne aştept m s  coas  manual destul de bine şi s  confec ioneze 
un obiect de îmbr c minte. Mai întâi vor crea un model şi vor realiza modelul cu toate 
detaliile. Ei înva  s  foloseasc  broderia în diferite moduri. Întreaga idee a transferului a 
unui desen de mân  pe o bucat  de material pentru îmbr c minte este o experien  nou . Vor 
studia modul în care modelele de broderie pot poten a aspectul hainei, dac  vor şti cum şi 
unde s  fie plasate.  

Ornamentele care sunt plasate în jurul gâtului, ale mijlocului şi ale tivului nu ar trebui 
s  fie similare ci ar trebui s  se metamorfozeze şi s  se schimbe, astfel ca modelul de la gât 
s  arate în ceea ce este mai jos, tivul spre ceea ce se afl  deasupra şi cing toarea spre ambele 
direc ii.  

Hainele realizate ar trebui s  fie simple şi dup  propriul tipar. Aspectele ornamentale 
pot fi urm rite şi în butoniere, care pot fi realizate în culori dferite. 

În m sura în care lucrul a fost realizat, se mai pot realiza şor uri pentru diferite 
activit i, iar din ornamentele respective pot reieşi meseriile menite. 

Papucii sunt o tem  minunat . Prin realizarea tiparului piciorului, copiii devin 
conştien i de structura osoas  şi de forma asimetric  a t lpii. Modelele de broderie pentru 
papuci pot sublinia acest lucru foarte frumos. 

În cazul în care exist  posibilit i şi interes, se pot realiza proiecte de genul realiz rii 
de marionete din lemn, îmbr carea lor la abilit i, scrierea unei piese, înv area pe de rost, 
realizarea decorului şi apoi mânuirea şi însufle irea lor. Toate acestea pot fi finalizate într-o 
reprezenta ie care s  cuprind  întreaga clas . 
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CLASA a VIII-a 

OBIECTIVE DE REFERIN
 ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE 

1. Dezvoltarea capacit ii de proiectare, executare, evaluare şi utilizare a unor produse 
/ activit i 

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a VIII-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1 s  identifice diferite tipuri de 
îmbr c minte în func ie de 
utilizare sau de perioade istorice 

- observa ii şi consultarea unor enciclopedii 
tehnice, atlase; 

1.2  s  confec ioneze obiecte de uz 
personal din material textil 

- confec ionarea unui obiect de uz personal; 
- studierea şi aplicarea lucrului la maşina de 

cusut mecanic  (electic ); 
*1.3 să aplice accesoriile pe produsul 

de îmbrăcăminte realizat 
- aplicarea accesoriilor; 
- brodarea obiectelor confecţionate; 

*1.4 să realizeze un proiect de rotaţie 
a culturilor agricole 

- redactarea şi prezentarea unui proiect de 
rotaţie a culturilor agricole; 

*1.5 să execute lucrări de cultivare, 
întreţinere şi recoltare a 
plantelor / produselor agricole 

- cultivare, întreţinere şi recoltare a 
plantelor / produselor agricole. 

 

2. Identificarea şi rezolvarea unor probleme practice din via a cotidian  

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a VIII-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

*2.1 să repare unelte şi instalaţii din 
gospodărie 

- întreţinere şi reparare a uneltelor şi 
instalaţiilor din gospodărie; 

*2.2 să întocmească un calendar cu 
principalele activităţi 
gospodăreşti 

- redactarea şi prezentarea unui calendar cu 
principalele activităţi dintr-o gospodărie; 

2.3 s  întocmeasc  liste de achizi ii 
în func ie de un anumit buget 

- redactarea unei liste de achizi ii pe o zi / 
s pt mân  / lun  în func ie de un anumit 
buget. 
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3. Asumarea responsabilit ilor pentru activit ile practice realizate şi pentru 
protejarea mediului înconjur tor 

 Obiective de referin  Exemple de activit i de înv are 

 La sfârşitul clasei a VIII-a elevul 
va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1 s  coopereze în cadrul echipei în 
vederea ob inerii unor produse 
de calitate 

- discu ii de abordare a problemelor ce apar 
pe parcursul desf şur rii activit ilor; 

*3.2 să identifice influenţele 
factorilor de mediu asupra 
culturilor şi invers 

- studiu de caz cu privire la influenţa 
factorilor de mediu asupra culturilor şi 
invers; 

*3.3 să stabilească activităţile / 
lucrările ce se impun ca urmare 
a acţiunii anumitor factori de 
mediu 

- activităţi practice ce se impun ca urmare a 
acţiunii anumitor factori de mediu. 

 

CON INUTURI 

I. 

Lucr ri din material textil 
Articole de lenjerie simple: şor uri, pijamale etc.) 
Broderia artistic  
Alegerea articolului şi a pieselor componente 
M suri de baz  în alc tuirea tiparului pentru obiectul propus 
Croirea dup  şablon 
Încadrarea tiparelor pe material 
Decuparea detaliilor 
Îns ilarea detaliilor 
Fixarea detaliilor prin cus tur  fix  
Coaserea propriu-zis  
Finisarea produsului 
Executarea butonierelor 
Coaserea nasturilor 
Aplicarea accesoriilor (gulere, funde etc.) 
Finisarea lucr rii 
*Îmbrăcămintea în decursul timpului 
*Clasificarea îmbrăcăminţii 
Executarea lucr rilor generale de gr din rit 
Repararea uneltelor şi instala iilor 
*Planta de cultură şi cerinţele ei în privinţa solului. Puncte de vedere privind o simplificare 
a planului de rotaţie a culturilor 
II. 

Gastronomie 
*Prepararea unor produse alimentare (din lapte, ouă, făină, legume, peşte, carne) 
*Stabilirea celui mai potrivit fel de mâncare pentru o anumită ocazie 
*Prelucrarea alimentelor în vederea conservării lor (prin fierbere, îmbuteliere, congelare) 
Aranjarea mesei zilnice şi a mesei festive 
Strângerea mesei, sp larea veselei şi a tacâmurilor şi depozitarea acestora 
III. 

Elemente de economie casnic   
Elemente de administra ie casnic  
*Efectuarea unor cumpărături în vederea realizării unui produs 
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*Calendarul activităţilor gospodăreşti 
*Spălarea şi călcarea unor obiecte personale de îmbrăcăminte 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

 

Clasa a opta este perioada în care se lucreaz  preponderent cu maşina de cusut 
mecanic  şi, pe m sura posibilit ilor, electric . 

Este important ca elevii s  cunoasc  mai întâi o maşin  de cusut mecanic , pentru c  
mişc rile evidente ale maşinii permit elevilor s  vad  şi s  în eleag  ce se întâmpl . 

Ei vor observa modul în care-şi folosesc bra ul pentru pornirea ro ii mici în timp ce-şi 
coordoneaz  picioarele pe pedal  şi îşi g sesc ritmul mişc rii pentru a men ine maşina în 
func iune. Dac  vor înv a mai întâi aceast  tehnic  vor aprecia cu adev rat progresul 
realizat de maşina electric . Sigur c  uneori este mai dificil s  lucrezi cu maşina electric , 
dar eficien a ei este o r splat  în sine. 

Bineîn eles c  se va studia şi func ionarea maşinii, precum şi interven iile simple 
necesare în caz de defec iune. 

Materialul din care este confec ionat  îmbr c mintea va fi la început mai simplu: 
bumbac, in, în orice caz din fibre naturale. De la c maş  se poate ajunge la alte obiecte de 
vestimenta ie, cum ar fi o jachet  sau o pereche de pantaloni. 

Elevii vor putea înv a de asemena cum s  se foloseasc  de tipare din comer . Lucrul 
la obiectul ales va cere în acelaşi timp aten ie, probe la care vor fi asista i de colegi şi de 
profesor, mult ajutor reciproc. 

Ei vor avea ocazia s  orneze cu modele mai elaborate obiectele de vestimenta ie. 
În restul timpului se poate înv a macrame, diferite moduri de realizare a 

cordoanelor, împletituri cu noduri. 
Nu în ultimul rând vor înv a s -şi repare îmbr c mintea şi s  proiecteze 

vestimenta ie pentru piesa de teatru de absolvire a clasei. 
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