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NR. 
CRT. SĂPT. 

UNITĂȚI DE 
ÎNVĂȚARE 

COMPETENȚE GENERALE ȘI 
SPECIFICE 

CONȚINUTURI 
NR. 
ORE 

OBS. 

1. S1-S4 TOAMNA 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în 
limbaj vizual într-o diversitate de contexte 
familiare  

1.1. Sesizarea diferenței dintre informația 
practică transmisă prin limbaj vizual și mesajul 
artistic;  

1.2. Identificarea semnificatiei liniei, punctului, 
culorii si formei în opere de artă 

1.3. Manifestarea curiozitătii fata de explorarea 
de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau 
estetice  folosind materiale şi tehnici 
elementare diverse  
2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăți 
ale materialelor în diverse contexte 
2.2. Exprimarea ideilor si trăirilor personale 
prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei 
2.3. Realizarea de produse utile si/sau estetice 
combinând materiale ușor de prelucrat si 
tehnici accesibile 
2.4. Transformarea unui material prin tehnici 
variate 
2.5. Explorarea de utilizari în contexte utile și 
/sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate 

DOMENII: desen, pictură, colaj, foto-film 

• Desen  

- tehnici de lucru :haşurare, linie modulată, stilizare; 
- elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme 
regulate şi neregulate  

 

• Pictură  

-  tehnici de lucru : pensulație, colaj;  

- elemente de limbaj plastic :pata plată, pata vibrată 

 

• Colaj  

- tehnici de   lucru : îndoirea;  

- elemente de limbaj plastic : formă, volum (gol/ 
plin) 

 
• Foto-film 
 

1. Tablou din frunze și semințe 

 2. Covor din frunze și flori 
3. Copac de toamnă 
4. Recapitulare  - Peisaj 
5. Evaluare 
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prin efort propriu 
2.6. Participarea la activități integrate adaptate 
nivelului de vârstă, în care se asociază elemente 
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 
kinestezică 

2. S5-
S10 

ȘCOALA 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în 
limbaj vizual într-o diversitate de contexte 
familiare  

1.1. Sesizarea diferenței dintre informația 
practică transmisă prin limbaj vizual și mesajul 
artistic;  

1.2. Identificarea semnificatiei liniei, punctului, 
culorii si formei în opere de artă 

1.3. Manifestarea curiozitătii fata de explorarea 
de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau 
estetice  folosind materiale şi tehnici 
elementare diverse  
2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăți 
ale materialelor în diverse contexte 
2.2. Exprimarea ideilor si trăirilor personale 
prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei 
2.3. Realizarea de produse utile si/sau estetice 
combinând materiale ușor de prelucrat si 
tehnici accesibile 
2.4. Transformarea unui material prin tehnici 
variate 
2.5. Explorarea de utilizari în contexte utile și 
/sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate 
prin efort propriu 

2.6. Participarea la activități integrate adaptate 
nivelului de vârstă, în care se asociază elemente 
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 
kinestezică 

DOMENII: desen, pictură, confecții și jucării, 
colaj, foto-film 

•Desen  
– tehnici de lucru : linie modulată 
- elemente de limbaj plastic : linia, punctul, forme 
regulate şi neregulate 
 

 • Pictură  
– tehnici de lucru : pensulație 
-  elemente de limbaj plastic : pata plată, pata vibrată 
 
 • Confecții și jucării  
– tehnici de lucru: țesut cu benzi de hârtie 
-  elemente de limbaj plastic : linie, formă 
 
 • Colaj 
 – tehnici de lucru : îndoirea 
-  elemente de limbaj plastic : formă, volum (gol/ plin)  
 
• Foto-film 
 
1. Orar de birou 
2. Copacul-palmă 
3.  Suportul de creioane 
4.  Ceasul de birou 
5.  Semnul de carte 
6. Recapitulare  - Tabloul meu 
7. Evaluare 
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3. S11-
S16 

IARNA 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în 
limbaj vizual într-o diversitate de contexte 
familiare  

1.1. Sesizarea diferenței dintre informația 
practică transmisă prin limbaj vizual și mesajul 
artistic;  

1.2. Identificarea semnificatiei liniei, punctului, 
culorii si formei în opere de artă 

1.3. Manifestarea curiozitătii fata de explorarea 
de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau 
estetice  folosind materiale şi tehnici 
elementare diverse  
2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăți 
ale materialelor în diverse contexte 
2.2. Exprimarea ideilor si trăirilor personale 
prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei 
2.3. Realizarea de produse utile si/sau estetice 
combinând materiale ușor de prelucrat si 
tehnici accesibile 
2.4. Transformarea unui material prin tehnici 
variate 
2.5. Explorarea de utilizari în contexte utile și 
/sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate 
prin efort propriu 

2.6. Participarea la activități integrate adaptate 
nivelului de vârstă, în care se asociază elemente 
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 
kinestezică 

DOMENII: desen, pictură, confecții și jucării, 
modelaj, colaj 

•Desen 

-  tehnici de lucru :haşurare, linie modulată 
- elemente de limbaj plastic : linia, punctul, forme 
regulate şi neregulate 
 
• Pictură  

-  tehnici de lucru: pensulație 
-   elemente de limbaj plastic : pata plată, pata vibrată 
 
•Confecții și jucării  

-  tehnici de lucru : țesut cu benzi de hârtie 
- elemente de limbaj plastic : linie, formă 
 
• Modelaj  

-   tehnici de lucru : presare, modelare liberă, incizie 
-  elemente de limbaj plastic: formă, volum (gol/ plin)  
 
• Colaj 
-  tehnici de lucru : îndoirea, împletirea 
 - elemente de limbaj plastic: formă, volum (gol/ plin) 
 
 
1. Moș Crăciun 
2. Podoabe pentru Pomul de Crăciun 
3. Peisaj de iarnă 
4. Oameni de zăpadă 
5.  Brățara prieteniei 
6. Recapitulare -  Plasa 
7. Evaluare 
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4. S17-
S22 

NATURA 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în 
limbaj vizual într-o diversitate de contexte 
familiare  

1.1. Sesizarea diferenței dintre informația 
practică transmisă prin limbaj vizual și mesajul 

DOMENII: desen, pictură, confecții și jucării, 
modelaj, colaj, foto-film 

•Desen  
-  tehnici de lucru : repetiție, caligrafie, stilizare 
- elemente de limbaj plastic : linia, punctul, forme 
regulate și neregulate 
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artistic;  

1.2. Identificarea semnificatiei liniei, punctului, 
culorii si formei în opere de artă 

1.3. Manifestarea curiozitătii fata de explorarea 
de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau 
estetice  folosind materiale şi tehnici 
elementare diverse  
2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăți 
ale materialelor în diverse contexte 
2.2. Exprimarea ideilor si trăirilor personale 
prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei 
2.3. Realizarea de produse utile si/sau estetice 
combinând materiale ușor de prelucrat si 
tehnici accesibile 
2.4. Transformarea unui material prin tehnici 
variate 
2.5. Explorarea de utilizari în contexte utile și 
/sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate 
prin efort propriu 

2.6. Participarea la activități integrate adaptate 
nivelului de vârstă, în care se asociază elemente 
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 
kinestezică 

 
• Pictură  
- tehnici de lucru : pensulație 
- elemente de limbaj plastic : pata plată, pata vibrată 
 
 • Confecții și jucării  
-  tehnici de lucru : origami 
 - elemente de limbaj plastic : punct, linie, formă, 
volum 
 
 • Modelaj  
-  tehnici de lucru: presare, modelare liberă 
-  elemente de limbaj plastic : formă, volum (gol/ plin)  
 
• Colaj 
-  tehnici de lucru : îndoirea, origami, 
-  elemente de limbaj plastic: formă, volum (gol/ plin)  
 
• Foto-film 
 
1. Plante și animale din plastilină 
2. Colivie pentru păsări 
3.  Mărțișoare 
4. Tablou pentru 8 Martie 
5.  Animăluțe din hârtie 
6. Recapitulare    - Acvariu cu pești 
7. Evaluare 

5. S23-
S27 

PRIMĂVARA 
VESELĂ 

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în 
limbaj vizual într-o diversitate de contexte 
familiare  

1.1. Sesizarea diferenței dintre informația 
practică transmisă prin limbaj vizual și mesajul 
artistic;  

1.2. Identificarea semnificatiei liniei, punctului, 
culorii si formei în opere de artă 

1.3. Manifestarea curiozitătii fata de explorarea 
de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau 
estetice  folosind materiale şi tehnici 

DOMENII: desen, pictură, colaj 
•Desen  
-  tehnici de lucru:  haşurare, linie modulată, repetiție, 
caligrafie 
- elemente de limbaj plastic : linia, punctul, forme 
regulate și neregulate 
 
• Pictură  
- tehnici de lucru : pensulație, amprentare, pulverizare 
- elemente de limbaj plastic : pata plată, pata vibrată 
 
• Colaj 
-  tehnici de lucru : îndoirea 
-  elemente de limbaj plastic: formă, volum (gol/ plin)  
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elementare diverse  
2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăți 
ale materialelor în diverse contexte 
2.2. Exprimarea ideilor si trăirilor personale 
prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei 
2.3. Realizarea de produse utile si/sau estetice 
combinând materiale ușor de prelucrat si 
tehnici accesibile 
2.4. Transformarea unui material prin tehnici 
variate 
2.5. Explorarea de utilizari în contexte utile și 
/sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate 
prin efort propriu 

2.6. Participarea la activități integrate adaptate 
nivelului de vârstă, în care se asociază elemente 
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 
kinestezică 

 
 
 
 
1. Miriapodul 
2.  Insecte (gâze) 
3. Coș cu ouă  de Paști 
4. Suport pentru lumânări 
5. Recapitulare -  Vaza cu lalele 
6. Evaluare 
 
 
 

6. S28-
S33 

LUMEA 
COPILĂRIEI 

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în 
limbaj vizual într-o diversitate de contexte 
familiare  

1.1. Sesizarea diferenței dintre informația 
practică transmisă prin limbaj vizual și mesajul 
artistic;  

1.2. Identificarea semnificatiei liniei, punctului, 
culorii si formei în opere de artă 

1.3. Manifestarea curiozitătii fata de explorarea 
de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau 
estetice  folosind materiale şi tehnici 
elementare diverse  
2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăți 
ale materialelor în diverse contexte 
2.2. Exprimarea ideilor si trăirilor personale 
prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei 
2.3. Realizarea de produse utile si/sau estetice 
combinând materiale ușor de prelucrat si 

DOMENII: desen, pictură, confecții și jucării, modelaj, 
colaj, foto-film  

•Desen  
-  tehnici de lucru : linie modulată, caligrafie, gravură 
- elemente de limbaj plastic : linia, punctul, forme 
regulate și neregulate 
 
• Pictură  
- tehnici de lucru : pensulație, ştampilare, tamponare  
- elemente de limbaj plastic : pata plată, pata vibrată 
 
 • Confecții și jucării  
-  tehnici de lucru : tangram, croit, cusut (puncte de 
coasere) 
 - elemente de limbaj plastic : punct, linie, nod, pată, 
formă, volum  
 
 • Modelaj  
-  tehnici de lucru: incizie, gravură 
-  elemente de limbaj plastic : formă, volum (gol/ plin)  
 
• Colaj 
-  tehnici de lucru : îndoirea, tangram 
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tehnici accesibile 
2.4. Transformarea unui material prin tehnici 
variate 
2.5. Explorarea de utilizari în contexte utile și 
/sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate 
prin efort propriu 

2.6. Participarea la activități integrate adaptate 
nivelului de vârstă, în care se asociază elemente 
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 
kinestezică 

-  elemente de limbaj plastic: formă, volum (gol/ plin)  
 

• Foto-film 
 

1. Decor pentru cameră 

 2.  Păpuși 
3. Morișca prieteniei 
4. Mască pentru carnaval  
5. Medalie din staniol 
6. Recapitulare   - Mesaj pentru Terra 
7. Evaluare 
 


