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,,Dă-i copilului ȋn mână o pensulă şi acuarele şi vei vedea cum  ȋnvaţă singur să descopere 

lumea.’’  

                      

 Ştefan Luchian 

DENUMIREA: ,,MICII PICTORI’’ 

TEMA: MAGIA CULORIL0R 

DURATA: 1 an 

AN ŞCOLAR: 2016-2017 

GRUPA: mare ,,Ştrumfii’’ 

 

ARGUMENT 

 

 

Ce ȋnseamnă o lume fără culori? De ce am dorit să vorbim despre culori? Deoarece culorile sunt 

legate de trările sufleteşti, de emoţii. Culoarea aduce ȋn sufletul copilului bucurie, tristeţe, căldură, 

linişte sau preocupare. 

       Copiii nu ştiu prea multe despre culoare, de aceea ne-am propus ca ȋn acest an şcolar să alegem 

ca activitate opţională, pictura. Limbajul plastic este unul din cele mai iubite mijloace de comunicare 

ale copiilor. Mulţi copii de vârstă preşcolară exprimă prin limbajul plastic ceea ce nu pot exprima prin 

limbajul propriu-zis şi aşa ei comunică mai uşor atât cu educatoarea cât şi cu cei din jur.   

Prin educaţia estetică se urmăreşte azi familiarizarea treptată a preşcolarului cu frumosul din 

realitatea ȋnconjurătoare (natură, viaţa socială) şi din creaţiile artistice, formarea percepţiilor şi 

sentimentelor estetice, a gustului pentru frumos şi a unor deprinderi artistice. 

 Frumosul oglindit ȋn artă, ca şi frumosul din viaţa de toate zilele, influenţează copiii şi 

contribuie la dezvoltarea lor multilaterală. 

 Arta are o mare forţă educativă, deoarece face apel la sentimentele copilului, antrenând activ 

latura afectivă a psihicului său; ȋnnobilează simţămintele copilului preşcolar, le dirijează spre aspectele 

pozitive ale vieţii. 

 Formele artei se reflectă ȋn conştiinţa copiilor ȋndeosebi pe calea simţurilor: văzul, auzul şi 

pipăitul. Influenţa artei asupra proceselor de cunoaştere constă ȋn primul rând ȋn dezvoltarea capacităţii 

de percepere. 
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 Prin intermediul operelor de artă, copilul dobândeşte o serie de cunoştinţe despre culorile şi 

formele obiectelor, despre relaţiile dintre ele. Asocierea reprezentărilor sau percepţiilor cu diferite 

emoţii şi sentimente contribuie ȋn mod direct la dezvoltarea gândirii copiilor. 

 Toate formele artei influenţează asupra bunei dispoziţii. Starea de plăcere şi mulţumire pe care 

le-o creează copiilor frumosul constituie un permanent stimulent al activităţii ȋntregului organism. 

 Experienţa didactică ne-a demonstrat că activităţile de pictură sunt foarte ȋndrăgite de copii. La 

această vârstă copiii sunt atraşi de culoare, de varietatea instrumentelor tehnice. Lucrările copiilor 

reflectă personalitatea fiecăruia, descoperind lumea aşa cum o văd ei şi ȋn acest fel reuşim să ne 

cunoaştem şi mai bine.  

      Copiii inventează şi transformă culorile ȋn colegi de joacă, vorbind cu ele. Copiii ȋncearcă 

mereu să ,,fure’’ de la cel care ȋi este ȋndrumător, de aceea educatoarea, adică noi, trebuie să fim 

adevărate modele ȋn viaţa lor. Jocurile – exercitiu sunt perioada de acomodare cu paleta de culori a 

micului pictor, când copilul se va familiariza cu uneltele de lucru, limbajul plastic, tehnicile de lucru. 

     Vom căuta să transmitem copiilor tot ceea ce am ȋnvăţat si vom  căuta să le insuflăm dragostea 

pentru tot ce ȋnseamnă artă.  

Prin activităţile săptămânale copiii capătă cunoştinţe despre frumos, proporţii, armonia 

culorilor, instrumente de lucru, etc. 

      Picturile copiilor sunt sincere şi sunt ȋnvăluite de multă afectivitate. Sensibilitatea artistică se 

modelează printr-o educaţie specifică susţinută. Copiii ȋncearcă o bucurie la fiecare lucrare realizată.  

    Vom căuta să ȋi recompensăm prin organizarea de mici expoziţii ȋn cadrul grădiniţei sau ȋn 

cadrul şcolii din care facem parte. 

    La sfârşitul anului şcolar nu este important doar rezultatul tangibil al activităţilor plastice, ci şi 

dispoziţia spiritual a copilului şi a iubirii pentru frumos pe care o creează aceste activităţi. 

 

OBIECTIVE CADRU: 

 Cunoaşterea şi ȋnţelegerea frumosului din natură, artă şi viaţa socială; 

 Formarea deprinderilor tehnice de pictură; 

 Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin pictură. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

 Să recunoască elemente ale limbajului plastic ȋn mediul ȋnconjurător; 

 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; 

 Să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător; 
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 Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete; 

 Să diferenţieze materiale, instrumente de lucru şi reguli de utilizare a acestora; 

 Să descrie tehnici de lucru pentru pictură folosind un limbaj specific; 

 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; 

 Să compună ȋn mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse 

alese de el; 

 Să interpreteze liber, creativ, lucrări plastice exprimând sentimente estetice. 

 
 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 

- Concursuri pe teme artistice 

- Expoziţii permanente la colţul ,,Micii pictori” 

- Expoziţii ocazionale 

- Decoraţiuni interioare 

 
 

PARTENERI - COLABORATORI  

- Educatoarele 

- Copiii din grupa mare 

- Profesorii din şcoală 

- Părinţii 

- Artişti plastici 
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SEMESTRUL I  

Nr. 
crt. 

DATA COMPORTAMENTE TEMA PLASTICĂ 

MIJLOC 

DE 

REALIZARE 
 

 

 

1. 

 
 
 
 
 
 

Septembrie 
2016 

Evaluarea cunoştinţelor legate de 
recunoaşterea culorilor primare şi 
secundare, denumirea acestora; 
dispunerea culorilor ȋn ordinea apariţiei 
acestora ȋn cadrul spectrului pe suportul 
plastic;  

Culorile primare şi 

secundare 

,,Curcubeul’’ 

Evaluarea cunoştinţelor legate de 
gruparea culorilor ȋn calde şi reci; 
denumirea culorilor calde şi a celor reci; 
compunerea spaţiului prin crearea cu 
ajutorul acuarelelor a unor forme 
spontane; 

Culori calde şi 

culori reci 

,,Jucării colorate’’ 

Reactualizarea cunoştinţelor legate de 
recunoaşterea nonculorilor, denumirea 
corectă a acestora; aplicarea paralelă, pe 
aceeaşi foaie de desen a albului şi a 
negrului pentru  redarea contrastului 
dintre zi şi noapte; 

Nonculori ,,Ziua şi noaptea’’ 

 

 

 

 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Octombrie 
2016 

Aplicarea acuarelei dorite pe palme şi 
tălpile picioarelor; presarea palmelor şi 
a tălpilor pentru a obţine amprentele 
personale; 

Amprenta ,,Palmele şi tălpile mele’’ 

Amestecarea culorilor calde pe paletă 
pentru obţinerea de noi nuanţe, 
specifice toamnei; aplicarea nuanţelor 
obţinute pe frunze şi presarea apoi a 
acestora pe suportul plastic; 

Amestecul culorilor 

primare calde pe 

paletă 

,,Frunzele toamna’’  

Compunerea spaţiului plastic cu fructe 
şi legume de toamnă, folosind culori 
calde şi reci care ȋmpreuna dau 
contrastul cald-rece; ȋmbogăţirea 
vocabularului plastic cu termenul de 
,,contrast cald-rece’’; 

Contrastul cald- 

rece 

,,Fructe şi legume’’ 

Aplicarea unui jet de aer prin suflare 
peste acuarela aflată pe foaia-suport 
pentru obtinerea picăturilor de ploaie; 

Tehnica suflării ,,Ploaia’’ 

 

 

3. 

 
 
 
 

Noiembrie 
2016 

Umezirea suportului plastic; aplicarea 
acuarelei umede cu ajutorul pensulei şi 
redarea liber a unor forme din mediul 
natural; 

Tehnica umed pe 

umed 

,,Florile grădinarului’’ 

Folosirea periuţei de dinţi pentru a 
stropi acoperind forma de carton pentru 
a reda obiecte din mediul apropiat; 
păstrarea şablonului nemişcat  pentru a 
obţine forma dorită; 

Stropirea ,,Maşina mea’’ 
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Trasarea cu ajutorul pensulei cu 
acuarela a unor linii de diferite grosimi 
pentru a reda forme abstracte, care, 
ȋmpreună, formează un obiect; 

Pensulaţia ,,Blocurile din oraşul 

meu’’ 

 

 

 

 

 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decembrie 
2016 

Aplicarea cu ajutorul pensulei a 
acuarelei potrivite steagului tricolor, pe 
materialul textil primit; presarea 
materialului textil pe suprafaţa de lucru 
pentru obţinerea unei imaginii 
imprimate a tricolorului; 

Tehnica imprimării 

(cu material textil) 

,,Steagul tricolor’’ 

Trasarea unor stele cu ajutorul unei 
lumânări din ceară care să formeze 
stelele de pe steagul UE; aplicarea cu 
ajutorul pensulei, ȋn interiorul stelelor, a 
acuarelei galbene, iar pe restul 
suprafeţei, a acuarelei albastre; 

Tehnica picturii cu 

ceară 

,,Steagul Uniunii 

Europene’’ 

Redarea spaţiului cosmic prin alăturarea 
de culori deschise, luminoase cu unele 
ȋnchise, redând astfel soarele şi stelele 
ȋn univers, prin contrastul clar-obscur; 

Contrastul clar-

obscur (ȋnchis-

deschis) 

,,Soarele şi stelele ȋn 

Univers’’ 

Obţinerea, prin amestecul fizic de alb şi 
negru, cu diferite culori a unor tonuri 
diferite ȋnchise şi deschise; aplicarea 
tonurilor obţinute pentru a crea 
imaginea unei seri de iarnă, seara de 
Crăciun; ȋmbogăţirea vocabularului 
plastic cu termenul ,,ton’’; 

Tonuri ,,Noaptea de Crăciun’’ 

 

 

5. 

 

 

 

 
 
 
 

Ianuarie  
2017 

 
 
 
 
 
 

Folosirea pensulei cu peri scurţi pentru 
a stropi suprafaţa plastică de culoare 
albastră; aplicarea unor stropi de diferite 
mărimi şi forme, folosind nonculoarea 
alb pentru a reda ninsoarea; 

Tehnica stropirii 

(şpriţul) 

,,Ninge peste oraş’’ 

Amestecarea de alb şi negru ȋn diferite 
cantităţi pentru obţinerea mai multor 
griuri;  aplicarea unor pete de griuri 
diferite pe foaia-suport pentru a reda 
aspectul zăpezii ȋn prezenţa unei lumini 
difuze, aşa cum este noaptea, iarna; 

Griul neutru  ,,Zăpada noaptea’’ 

Mototolirea hârtiei în formă rotundă; 
aplicarea acuarelei albe pe bilă şi 
presarea hârtiei pe suportul plastic, 
pentru obţinerea unor forme elaborate; 

Tehnica 

amprentării cu 

hârtie mototolită 

,,Oameni de zăpadă’’ 

15. Februarie  
2017 

 Evaluarea capacităţii de a compune 
liber, având la ȋndemână mijloace 
simple, a unui tablou cu o temă la 
alegere; verificarea modului de lucru, a 
culorilor folosite, a finalităţii obţinute; 

Compoziţie 

decorativă 

realizată prin 

tehnica picturii cu 
firul de lână 

,,Micii artişti’’ 
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SEMESTRUL al II-lea  

 

Nr. 

crt. 
DATA COMPORTAMENTE TEMA PLASTICĂ 

MIJLOC 

DE 

REALIZARE 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 

Februarie 
2017 

Amestecarea de alb şi negru, ȋn 
diferite cantităţi pentru obţinerea 
mai multor griuri;  aplicarea unor 
pete de griuri diferite pe foaia 
suport pentru a reda atmosfera de 
la Polul Sud, unde este veşnic 
zăpadă; 

Griul neutru ,,La Polul Sud’’ 

Amestecarea culorilor ȋn diferite 
cantităţi pentru obţinerea nuanţelor 
dorite; trasarea de linii care să 
redea formele unor animale 
domestice, folosind pentru a le 
colora nuanţele potrivite, obţinute 
anterior; 

Nuanţe  ,,Animalele 

bunicilor’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martie 
2017 

Aplicarea acuarelei în culori 
diferite pe formele tăiate ȋn cartof; 
presarea ştampilelor din cartof pe 
foaia de desen pentru a realiza 
modele de mărţişoare;  

Tehnica ştampilei din cartof ,,Mărţişoare’’ 

Îndoirea hârtiei ȋn două, pe 
lungime; aplicarea pe partea din 
dreapta a hârtiei, ȋn interior, a 
diferitelor culori sub forma unor 
flori; ȋnchiderea hârtiei şi presarea 
cu ajutorul degetelor pentru 
obţinerea unor forme ȋn oglindă, 
cadou pentru mama; 

Tehnica presării hârtiei ,,Flori pentru 

mama’’ 

Amestecarea culorilor ȋn diferite 
cantităţi pentru obţinerea nuanţelor 
necesare pictării dinozaurilor; 
trasarea de linii care să redea 
formele unor animale dispărute, 
folosind nuanţele potrivite pentru a 
le colora; 

Nuanţe  ,,Dinozauri’’ 

Compunerea spaţiului plastic cu 
animale care trăiesc ȋn mediul 
marin, folosind prin alăturare 
culorile cunoscute, care, ȋmpreună, 
dau contrastul culorilor ȋn sine;  

Contrastul culorilor ȋn sine  ,,Acvariul’’ 

Amestecarea culorilor ȋn diferite 
cantităţi pentru obţinerea nuanţelor 
dorite; trasarea de linii care să 
redea formele unor animale 
domestice, folosind nuanţele 
potrivite, obţinute anterior, pentru 
a le colora; 
 

Nuanţe  ,,Culorile 

primăverii’’ 
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3. 

 
 
 
 

Aprilie 
2017 

Redarea contrastului cald-rece prin 
alăturarea, ȋn pictură, a roşului, 
specific ridichilor, cu verdele 
ierbii; 

Contrastul cald rece  ,,Ridichi’’ 

Amestecarea culorilor ȋn diferite 
cantităţi pentru obţinerea nuanţelor 
dorite; trasarea de linii care să 
redea forme din mediu apropiat, 
folosind apoi pentru a le decora 
nuanţele obţinute anterior; 

Nuanţe  ,,Ouă de Paşte’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai  
2017 

Aplicarea acuarelei pe suprafeţe 
diferite, cu textură diferită faţă de 
obicei, pe pietre; crearea unor 
forme spontane care să redea 
gazele ȋndrăgite de copii-buburuze; 

Tehnica picturii pe pietre  ,,Buburuze’’ 

Compunerea spaţiului plastic cu 
forme care să semnifice flori, 
folosind prin alăturare culorile 
complementare, care ȋmpreună dau 
contrastul complementarelor; 
vizualizarea poziţiei culorilor 
complementare pe cercul culorilor 
al lui Itten; ȋmbogăţirea 
vocabularului plastic cu termenii 
,,contrastul complementarelor’’;  

Contrastul complementarelor ,,Păpădii ȋn vaze 

violet’’ 

Trasarea cu ajutorul bucăţilor de 
săpun peste foaia pictată ȋn 
prealabil cu albastru, a unor linii 
ondulate pentru a reda valurile 
mării; 

Tehnica picturii cu săpun ,,Valurile mării’’ 

Compunerea spaţiului plastic cu 
elemente plastice cunoscute, 
folosind prin alăturare culorile 
dorite, care ȋmpreună dau 
contrastul culorilor ȋn sine;  

Contrastul culorilor ȋn sine  ,,Cearta culorilor’’ 

 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 
 

Iunie 2017 

Evaluarea cunoştinţelor legate de 
combinarea de culori, obţinerea de 
nuanţe şi dispunerea acestora pe 
suprafaţa plastică ȋn vederea 
obţinerii unui tablou din viaţa de 
şcolar aşa cum şi-l imaginează 
acum copiii; 

Compoziţie deschisă ,,La şcoală’’ 

Evaluarea capacităţii de a obţine 
prin amestec fizic ȋntre două culori 
complementare  (diametral opuse, 
pe cercul cromatic), griurilor 
colorate; compunerea ȋn mod 
original a spaţiului plastic cu 
forme spontane şi elaborate 
specifice ȋnceputului de vară; 

Griuri colorate ,,Fluturi şi flori’’ 

 


