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NOT DE PREZENTARE
Curriculumul de Tehnologii manufacturiere pentru înv mântul gimnazial urm reşte
cunoaşterea şi folosirea procedurilor specifice mediului tehnologic manufacturier în
prelucrarea lemnului.
Disciplina Tehnologii manufacturiere are un caracter modular şi din acest motiv
obiectivele de referin sunt asem n toare în cele patru clase de gimnaziu, ele fiind realizate
progresiv pe parcursul anilor de studiu.
Aceast progresie se refer la urm toarele aspecte:
- exist o progresie de la materiale provenite din regnul animal (lân ), la cele din
regnul vegetal (lemn) şi apoi la cele din regnul mineral (piatr , metal);
- înv area fazelor de lucru porneşte de la obiecte realizate din material nefinisat (de
ex. forme sugerate de r d cini), materii prime pân la materiale procesate (de ex. scânduri
geluite, hârtie);
- se trece de la folosirea mâinilor prin unelte la maşini;
- se realizeaz prezentarea temelor în modalit i potrivite vârstei.
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 esteticoartistic , 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 Tehnologii manufacturiere este prev zut pentru o or de trunchi
comun şi extindere pân la dou ore. Con inuturile pentru extindere sunt marcate cu asterisc.
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OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacit ii de proiectare, executare, evaluare şi utilizare
a unor lucr ri din lemn
2. Utilizarea adecvat a uneltelor şi sculelor necesare pentru
prelucrarea lemnului
3. Recunoaşterea principalelor specii de arbori/esen e lemnoase, a
posibilit ilor de utilizare şi utilizarea acestora
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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 lucr ri

din lemn

1.1
1.2

*1.3

Obiective de referin
La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi
capabil:
s preg teasc materiale lemnoase
necesare execut rii de lucr ri
s execute lucr ri specifice ob inerii
unor produse simple din r d cini şi
ramuri uscate/coaj de copac/lemn
de esen moale

Exemple de activit i de înv are
Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
următoarele activităţi:
- preg tirea
materialelor
lemnoase
necesare execut rii de lucr ri;
- *proiectarea prin desen a modelului
ales;
- lucr ri specifice de executare a unor
lucr ri simple din r d cini, ramuri uscate
/coaj de copac/lemn de esen moale/
lemn verde;
- folosirea
adecvat
a
uneltelor/
instrumentelor de lucru;
- realizarea opera iilor necesare;
- evaluarea/autoevaluarea
activit ilor/
obiectelor realizate;
- *notarea operaţiilor parcurse;
să confecţioneze obiecte ornamentale - alegerea materialelor naturale;
cu ajutorul materialelor din natură
- alegerea modelului dorit;
- folosirea adecvată a instrumentelor de
lucru.

2. Utilizarea adecvat a uneltelor şi sculelor necesare pentru prelucrarea lemnului

2.1

*2.2

2.3

2.4

Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s identifice principalele unelte şi - exerci ii de identificare a principalelor
scule din atelierul de sculptur
unelte şi scule din atelierul de sculptur ;
- *desenarea unor unelte necesare
activităţii;
să selecteze uneltele şi sculele - exerciţii de selectare a uneltelor şi
adecvate, în raport cu esenţa
sculelor adecvate materialului lemnos de
lemnoasă de prelucrat şi cu obiectul
prelucrat;
realizat
s utilizeze adecvat uneltele şi - utilizarea adecvat
a uneltelor şi
sculele necesare
sculelor, în func ie de opera ia
tehnologic ,
de
caracteristicile
materialului şi de forma obiectului
prelucrat;
s respecte normele de protec ia - documentare
şi
discu ii
privind
muncii în executarea unor opera ii
respectarea normelor de protec ia muncii;
de prelucrare a lemnului
- urm riea în practic a respect ri normelor;
- p strarea ordinei şi cur eniei în atelier.
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3. Recunoaşterea principalelor specii de arbori/esen e lemnoase, a posibilit ilor de
utilizare şi utilizarea acestora

1.1

*3.2
3.3

Exemple de activit i de înv are
Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
următoarele activităţi:
- prezentarea unor mostre de lemn diferite;
- grupare a mostrelor dup propriet i;
- *demonstraţii pe mostre din diferite
specii de lemn;
- *activităţi de descoperire a calităţilor
esenţelor;
să clasifice esenţele lemnoase în - exerciţii de clasificare a esenţelor
funcţie de proprietăţile acestora
lemnoase prezentate;
s
procure materiale lemnoase - organizarea unor activit i / excursii
necesare pentru executarea unor
pentru procurarea materialelor lemnoase.
lucr ri
Obiective de referin
La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi
capabil:
s recunoasc esen ele lemnoase în
func ie de propriet ile acestora

CON INUTURI
Atelierul de sculptur
Maiul
Cu itul pentru sculptur
Cu itoaia pentru decojit
Fer str ul şi joag rul
Dalta dreapt şi curb
Unelte şi scule
Diferitele esen e lemnoase
Materiale pentru lucru (scoar de copac, r d cini şi crengi uscate)
Lucr ri în lemn de esen moale (tei)
Lucr ri din scoar de copac
Deschiz toare pentru scrisori (cu ite)
Lingur şi c uş pentru sare
Lucr ri din r d cini şi ramuri uscate
Juc rii
*Casa păpuşilor şi mobilier pentru aceasta
*Bărcuţe, săniuţe, căruţe etc.
*Forme de plante şi animale
*Grupuri de figurine
*Mici obiecte uzuale
*Unelte şi forme pentru jocuri în nisip

SUGESTII METODOLOGICE
Elevii de clasa a cincea încep cu lucrul în lemn din prima zi. Vom studia diferite
variet i de copaci, vom observa felul în care cresc, vom privi frunzele, le vom compara cu
Tehnologii manufacturiere clasele V-VIII
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coroana copacului, vom studia mediul lor – dac p mântul este ud sau nisipos – şi vom
discuta despre ecologia p durii.
Ar fi bine dac se va putea t ia o creang dintr-un anume copac pentru a fi dus la
atelierul şcolii.
Diferite buc i din diferite specii sunt expuse pe bancuri: liliac, stejar, mesteac n, nuc,
mahon şi altele. Se vor prezenta dfieritele calit i ale lemnului şi felul în care structura
lemnului poate crea diferite aspecte ale obiectelor.
Elevii pot descoperi secretele şi natura structurii lemnului singuri, observând şi
experimentând. Crengile şi trunchiurile sunt t iate cu fier str ul pentru a ajunge la lungimea
potrivit . Lemnul este cr pat cu un topor, sau o alt unealt potrivit .
Odat cu cr parea lemnului în lungime, miezul lemnului este p strat intact, astfel încât
r mân buc i mari şi elastice de lemn, din care îşi aleg bucata de prelucrat.
O tem pentru acest an este cavitatea şi lucrul cu lemnul verde. Dac decidem s
facem o cutie sau un suport pentru creioane sau linguri, vom alege ar arul. Este de preferat
ar arul pentru coaja sa, care se men ine atât de bine de miezul lemnului şi sclipeşte m t sos.
Accentul cade pe folosirea resurselor naturale din p dure pentru a realiza obiecte utile.
Elevii de clasa a cincea doresc s descopere şi s experimenteze în lumea exterior . Pentru ei
este bine s vin în contact cu lemnul natural şi s foloseasc unelte simple pentru a-l
transforma în obiecte practice. Expresia artistic este orientat spre forme concave la început.
Ad ug m forma convex dup aceea, la al doilea obiect – o lingur de lemn.
Dup trasarea tiparului de lingur , se va însemna cu grij locul cel mai adânc al
c uşului, înspre care trebuie s lucreze. Pentru exterior se va însemna locul cel mai înalt,
dinspre care trebuie s lucreze.
Astfel ei vor percepe leg tura dintre concav şi convex în realizarea adânciturii lingurii.
Uneltele necesare finis rii şi cre rii cozii vor contribui la crearea aspectului final.
Raşpilele, pila şi şmirghelul vor realiza finisarea obiectului.
Şmirg luirea uscat şi ud vor permite realizarea unei suprafe e netede şi pl cute. În
final, obiectul realizat se va putea unge cu ulei de in sau cu cear de albine, pentru a putea fi
perceput pl cut prin sim uri.
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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 lucr ri
din lemn

1.1
1.2

*1.3

*1.4

Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
s preg teasc materiale lemnoase - activit i practice de preg tire a
necesare execut rii de lucr ri
materialelor lemnoase necesare
execut rii de lucr ri;
s execute lucr ri specifice ob inerii - proiectarea prin desen a modelului ales;
unor lucr ri utilitare simple din - executarea de obiecte pentru uzul
r d cini şi ramuri uscate/coaj de
personal: deschiz tor de scrisori, lingur
copac/lemn de esen moale
de lemn, cu it pentru unt etc.;
- folosirea adecvat a uneltelor/
instrumentelor de lucru;
- realizarea opera iilor necesare;
- urm rirea execut rii corecte a
concavit ii/convexit ii;
- evaluarea/autoevaluarea
activit ilor/
obiectelor realizate;
- *notarea operaţiilor parcurse;
să execute lucrări specifice obţinerii - activităţi practice de executare a unor
unor produse ornamentale din
lucrări din rădăcini / scoarţă de copac /
rădăcini/ butuci /scoarţă de copac/
lemn de esenţă moale / tare;
lemn de esenţă moale/tare
să confecţioneze obiecte ornamentale - alegerea materialelor naturale;
cu ajutorul materialelor din natură
- alegerea modelului dorit;
- folosirea adecvată a instrumentelor de
lucru.

2. Utilizarea adecvat a uneltelor şi sculelor necesare pentru prelucrarea lemnului

*2.1

2.2
2.3

Obiective de referin
La sfârşitul clasei a VI-a elevul va
fi capabil:
să selecteze uneltele şi sculele
adecvate în raport cu esenţa de
lemn care se prelucrează şi cu
obiectul realizat
s utilizeze adecvat uneltele şi
sculele din atelierul de sculptur în
vederea realiz rii lucr rilor alese
s respecte normele de protec ia
muncii în executarea unor opera ii
de prelucrare a lemnului

Exemple de activit i de înv are
Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
următoarele activităţi:
- selectarea uneltelor şi a sculelor adecvate
în raport cu esenţa de lemn care se
prelucrează şi cu obiectul realizat;
-

utilizarea adecvat a uneltelor şi a sculelor
din atelierul de sculptur ;

-

documentare
şi
discu ii
privind
respectarea normelor de protec ia muncii;
urm rirea în practic
a respect rii
normelor;
p strarea ordinii şi cur eniei în atelier;

-
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2.4

s utilizeze adecvat uneltele şi
sculele necesare

-

utilizarea adecvat
a uneltelor şi
sculelor, în func ie de opera ia
tehnologic ,
de
caracteristicile
materialului şi de forma obiectului
prelucrat.

3. Recunoaşterea principalelor specii de arbori/esen e lemnoase, a posibilit ilor de
utilizare şi utilizarea acestora
Obiective de referin
La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi
capabil:

*3.1

3.2

Exemple de activit i de înv are
Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
următoarele activităţi:

să recunoască esenţe lemnoase în funcţie de proprietăţile acestora
s identifice posibilit ile de utilizare a diferitelor specii / esen e de lemn
-

3.3

s procure materiale lemnoase
necesare pentru executarea unor
lucr ri

Tehnologii manufacturiere clasele V-VIII
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prezentarea unor mostre de lemn
diferite;
gruparea mostrelor după proprietăţi;
demonstraţii pe diferite mostre;
identificarea propriet ilor diferitelor
specii / esen e de lemn;
*motivarea alegerii lemnului pentru
lucrarea proprie;
*prezentarea unui referat despre lemnul
ales;
organizarea unor activit i / excursii
pentru procurarea materialelor lemnoase.
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CON INUTURI
Lucr ri în lemn de esen moale (tei)
Forme de plante şi animale (compozi ii mixte)
Modelarea în lut a animalelor ce urmeaz a fi cioplite în lemn
Lucr ri în scoar de copac, r d cini şi crengi uscate
Mici juc rii, stabile şi mobile (cântare, fântâni cu cump n etc.)
Asambl ri de obiecte compuse
Unelte pentru jocuri în nisip
Tacâmuri (linguri, polonic etc.)
Suporturi pentru şervete şi şerve ele etc.
Lucr ri în lemn de esen tare (stejar, fag, carpen)

SUGESTII METODOLOGICE
În clasa a şasea se continu temele de concav-convex începute în clasa a cincea. Acum pot fi
realizate obiecte ce cer o complexitate a lucr rilor mai extins şi o aten ie mai mare în
potrivirea elementelor de detaliu.
Desenarea şi realizarea de juc rii mobile simple începe s apar ca o aplicare a primelor teme
de cauz şi efect din orele de ştiin e.
Copiii talenta i pot confec iona şi un mic vas cu pânze, sau juc rii mobile mai complexe.
Un al doilea proiect le-ar permite s realizeze oglinzi de mân , boluri, suporturi pentru
lumân ri, deschiz toare de scrisori din lemn de liliac sau m şti de lemn.
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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 lucr ri
din lemn

1.1
1.2

1.3
*1.4

*1.5

Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a elevul
Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
va fi capabil:
următoarele activităţi:
s preg teasc materiale lemnoase - activit i practice de preg tire a
necesare execut rii de lucr ri
materialelor lemnoase necesare execut rii
de lucr ri;
s execute lucr ri din lemn de - proiectarea şi realizarea unui produs la
esen moale / lemn de esen tare
alegere, din lemn de esen moale / tare;
- proiectarea prin desen a modelului ales;
- folosirea
adecvat
a
uneltelor/
instrumentelor de lucru;
- realizarea opera iilor necesare;
- urm rirea
execut rii
corecte
a
concavit ii/convexit ii;
- evaluarea/autoevaluarea
activit ilor/
obiectelor realizate;
- *notarea operaţiilor parcurse;
s execute ansambl ri şi îmbin ri - executarea de ansambl ri şi îmbin ri
pentru diferite repere din lemn
pentru diferite repere din lemn;
să execute lucrări specifice - activităţi practice de executare a unor
obţinerii
unor
produse
lucrări ornamentale din lemn de esenţă
ornamentale din lemn de esenţă
moale / tare;
moale/tare
- ornamentarea prin lăcuire sau pictare a
obiectelor;
să
confecţioneze
obiecte - alegerea materialelor naturale;
ornamentale
cu
ajutorul - alegerea modelului dorit;
materialelor din natură
- folosirea adecvată a instrumentelor de
lucru.

2. Utilizarea adecvat a uneltelor şi sculelor necesare pentru prelucrarea lemnului

2.1

*2.2

Obiective de referin
La sfârşitul clasei a VII-a elevul
va fi capabil:
s utilizeze adecvat uneltele şi
sculele în vederea realiz rii de
lucr ri
să selecteze uneltele şi sculele
adecvate în raport cu esenţa de
lemn care se prelucrează şi cu
obiectul realizat

Tehnologii manufacturiere clasele V-VIII

Exemple de activit i de înv are
Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
următoarele activităţi:
- activit i practice de utilizare adecvat a
uneltelor şi a sculelor din atelierul de
sculptur ;
- activităţi practice de selectare a uneltelor
şi a sculelor adecvate în raport cu esenţa
de lemn care se prelucrează şi cu obiectul
realizat;
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2.3

s execute ornamente / finisaje cu
ajutorul uneltelor şi a sculelor din
atelier

activit i practice de executare a unor
ornamente / finisaje cu ajutorul uneltelor
şi a sculelor din atelier;
*aplicarea culoari şi ornarea în funcţie
de semnificaţia / utilitatea / valoarea
obiectului realizat;
documentare
şi
discu ii
privind
respectarea normelor de protec ia muncii;
urm rirea în practic
a respect rii
normelor;
p strarea ordinii şi cur eniei în atelier;
utilizarea adecvat a uneltelor şi sculelor,
în func ie de opera ia tehnologic , de
caracteristicile materialului şi de forma
obiectului prelucrat.

-

2.4

2.5

s respecte normele de protec ia muncii în executarea unor opera ii
de prelucrare a lemnului
-

s utilizeze adecvat uneltele şi
sculele necesare

3. Recunoaşterea principalelor specii de arbori/esen e lemnoase, a posibilit ilor de
utilizare şi utilizarea acestora

3.1

*3.2

*3.3

*3.4

Obiective de referin
La sfârşitul clasei a VII-a elevul
va fi capabil:
s selecteze speciile / esen ele de
lemn adecvate pentru diferite
lucr ri
să procure materialele lemnoase
necesare pentru executarea
diferitelor lucrări
să recunoască esenţe lemnoase în
funcţie de proprietăţile acestora
să identifice posibilităţile de
utilizare a diferitelor specii / esenţe
de lemn

Tehnologii manufacturiere clasele V-VIII

Exemple de activit i de înv are
Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă
următoarele activităţi:
- activit i practice de selectare;
organizarea unor activităţi / excursii
pentru procurarea materialelor lemnoase;

-

prezentarea unor mostre de lemn
diferite;
- grupare a mostrelor după proprietăţi;
- demonstraţii pe diferite mostre;
- identificarea proprietăţilor diferitelor
specii / esenţe de lemn;
- motivarea alegerii lemnului pentru
lucrarea proprie;
- prezentarea unui referat despre lemnul
ales.
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CON INUTURI
Lucr ri în lemn de esen moale (tei)
Juc rii stabile (b rcu e, mici cor bii cu catarg) etc.
Juc rii mobile (sfârleaz , bil în c uş, s geat zbur toare etc.)
Pârghii (balan , bascule, fântâni cu cump n etc.)
Lucr ri în lemn de esen tare (stejar, fag şi carpen)
Obiecte utilitare care s îmbine utilul cu esteticul (blide, blidare pentru casa p puşilor)
Casa p puşilor (pentru gr dini )
Ansamblu mobilier şi personaje miniaturale

SUGESTII METODOLOGICE
În clasa a şaptea este recomandabil s începem s folosim o alt metod de lucru. La
pubertate, materialele potrivite sunt lemnul, piatra şi metalele. Sentimentul de maturizare
poate fi sus inut în activitatea de transformare a materialului prin formele care poart urma
propriei personalit i.
Lucr rile mobile, care ilustreaz temele prelucrate la fizic sunt foarte interesante şi incitante.
Ele pot lua amploare şi pot s devin mai complicate.
Pentru forme animale din piatr moale (alabastru),este bine s se lucreze pe cât posibil afar ,
pe suporturi înalte pân la piept, din lemn. Cu ajutorul raşpilelor, a pânzelor de bomfaier şi a
uneltelor de şlefuit se pot realiza forme şi suprafe e. Finisarea pietrelor se realizeaz cu
şmirghel din ce în ce mai fin, şmirghel de ap , care foloseşte crema/spuma de praf rezultat ,
ud , pentru a ajuta în procesul de şlefuire. Pietrele pot fi uşor l cuite, uscate sau date cu cear
de albine.
De asemenea pot fi folosite buc i de lemn pentru realizarea de imprimeuri/xilogravur .
Se poate de asemenea lucra în piele sau în cupru, realizarea de imagini de animale prin baterea
cuprului.
În plus, la aceast vârst , elevii pot fi înv a i s -şi ascut uneltele şi s le men in ascu ite.
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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 lucr ri

din lemn
Obiective de referin
La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va
fi capabil:

1.1

Exemple de activit i de înv are
Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
următoarele activităţi:

s preg teasc materiale lemnoase necesare execut rii de lucr ri
mobile din lemn

proiectarea
prin
desen
a
unor
obiecte/juc rii mobile din lemn, utilizând
diverse sisteme de pârghii, scripe i şi ro i
din ate;
realizarea opera iilor necesare preg tirii;
realizarea de obiecte / juc rii mobile din
lemn;
folosirea
adecvat
a
uneltelor/
instrumentelor de lucru;
utilizarea tehnicilor de lucru potrivite;
*folosirea
unor
documente
de
specialitate;
*aplicarea cunoştinţelor din orele de
ştiinţe;
*notarea operaţiilor parcurse;
activit i de autoevaluare şi evaluare a
lucr rilor;
executarea de ansambl ri şi îmbin ri
pentru diferite repere din lemn;
executarea de obiecte / figurine
miniaturale;
activităţi practice de executare a unor
lucrări din lemn de esenţă moale / tare;
ornamentarea prin lăcuire sau pictare a
obiectelor;
alegerea materialelor naturale;
alegerea modelului dorit;
folosirea adecvată a instrumentelor de
lucru.

1.2
1.3
*1.4
*1.5

*1.6

s analizeze produsele realizate
dup criterii func ionale şi estetice
s execute ansambl ri şi îmbin ri
pentru diferite repere din lemn
să execute obiecte / figurine
miniaturale
să execute lucrări specifice
obţinerii
unor
produse
ornamentale din lemn de esenţă
moale/tare
să
confecţioneze
obiecte
ornamentale
cu
ajutorul
materialelor din natură

-

2. Utilizarea adecvat a uneltelor şi sculelor necesare pentru prelucrarea lemnului
Obiective de referin
La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va
fi capabil:

2.1

s utilizeze adecvat uneltele şi
sculele
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Exemple de activit i de înv are
Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
următoarele activităţi:

-
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activit i practice de utilizare adecvat a
uneltelor şi a sculelor din atelierul de
sculptur în func ie de opera ia
tehnologic , de caracteristicile
materialului şi de forma obiectului
prelucrat;
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2.2

s între in uneltele utilizate

-

2.3

s respecte normele de protec ia
muncii în executarea unor opera ii de
prelucrare a lemnului

-

între inerea uneltelor şi intrumentelor
utilizate, prin cur ire, şlefuire, calare,
protejare;
documentare şi discu ii privind
respectarea normelor de protec ia
muncii;
urm riea în practic a respect ri
normelor;
p strarea ordinei şi cur eniei în atelier.

3. Recunoaşterea principalelor specii de arbori/esen e lemnoase, a posibilit ilor de
utilizare şi utilizarea acestora
Obiective de referin

*3.1
3.2

Exemple de activit i de înv are

La sfârşitul clasei a VIII-a elevul
Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
va fi capabil:
următoarele activităţi:
să îmbine diferite specii / esenţe de
- activităţi practice de îmbinare a
lemn în executarea aceleiaşi lucrări
diferitelor specii / esenţe de lemn în
executarea aceleiaşi lucrări;
s procure materialele lemnoase
- organizarea unor activit i / excursii
necesare pentru executarea unor
pentru procurarea materialelor lemnoase.
lucr ri
CON INUTURI

Lucr ri în lemn se esen moale (tei, cireş, p r)
Obiecte de utilitate cu pronun at accent plastic (linguri, furculi e, polonice, castroane)
Lucr ri de tâmpl rie: scaune, cutii, mese
*Jucării mobile (căruţă trasă de un cal, balanţă, trenuleţ, păsări ciugulind, fierari, moară de
vânt pe rotile, construcţii simple cu pârghii, scripeţi şi roţi dinţate)
Lucr ri din lemn de esen tare (stejar, fag, carpen)
*Fragmente de cetate medievală ansamblate ulterior într-un tot unitar
Cutii pentru scrisori (sculptate), pentru scule şi unelte
*Personaje izolate (păstori)
*Grupuri de personaje
*Motive ornamentale dar şi de strictă utilitate (firma şcolii, înscrisuri cu numerele claselor
etc.)

SUGESTII METODOLOGICE
În clasa a opta se poate include o lucrare de dimensiune mai mare, pentru uzul comun:
b nci pentru curtea şcolii, un gard, firma şcolii, a claselor.
Acum se pune mare accent pe lucrul de precizie. M surarea exact şi t ierea unei cutii
cu capac ataşat şi cu încheieturi este un proiect entuziasmant. Este important ca elevii s
stabileasc de la bun început scopul cutiei, astfel încât detaliile s poat fi urm rite de la bun
început. De asemenea, un desen şi o list de materiale necesare uşureaz munca şi scurteaz
timpul afectat.
Balamalele pot fi diferite: din alam , din piele ş.a.
Pot fi de asemenea realizate scaune cu trei picioare, cu picioarele fixate f r cuie sau
lipici, doar prin sistemul de înfiletare manual .
Tehnologii manufacturiere clasele V-VIII
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Pot fi prezentate şi se poate lucra şi la unelte mai sofisticate: burghiuri ş.a.
Alte proiecte pot fi: realizarea de puzzle, scene din natur în relief.
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