


Ghid de bune practici –NE JUCĂM, ÎNVĂȚĂM, 
NATURA O PROTEJĂM



Ghidul de bune practici –NE JUCĂM, ÎNVĂȚĂM, NATURA O PROTEJĂM 
- aplicarea tehnicilor creative în activitățile curriculare și 
extracurriculare, punând la dispoziţie un set de lucrări ilustrate, 
modele cu etapele de realizare utilizând materiale refolosibile.

"Adevărata cunoaștere nu poate fi comunicată  altfel decât prin simboluri“ (Gurdieff).  
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pași de urmat: 

1. Se conturează un dreptunghi pe hârtie colorată maro, pentru a realiza trunchiul 

copacului . 

2. Crenguțele se realizează din 

hârtie creponată răsucită. 

3. Florile se realizează din cercuri  

care se pliază în patru, iar 

părțile laterale se introduce în 

interior. (La fel se realizează și 

gărgărița) 

4. Corpul fluturelui se conturează 

pe hârtie glasată și se 

decupează. 

5. Aripile fluturașului se 

realizează din hărtie de ziar 

colorată sau hârtia rămasă de la 

buchete de flori. Se pot face 

din cerculețe sau pătrate pliate 

sub formă de evantai. 

 

MATERIALE UTILIZATE: 

 Carton colorat 

 Hârtie glasată 

 Lipici. 

 Foarfecă 

 Capac cutie de ciocolată 

 Hârtie de ziar colorată 

 Hârtie creponată 





 

Nu aruncați dopurile de plastic! Ele pot fi refolosite în diverse activități! 

 

 

 

 

 

 

Pași de urmat: 

1. Se trasează un pește pe o foaie colorată albastră. 

2. Se lipesc dopurile colorate sub formă de pește. 

Dacă doriți, puteți lipi scoici la baza lucrării.

 

Materiale utilizate 

 Dopuri de plastic colorate  

 Scoici  

 Hârtie cartonată colorată 

 Lipici 

 

MATERIALE UTILIZATE: 

 Carton colorat  

 Conuri de brad 

 Resturi de la ascuțitul creioanelor 

 Pastă de lipit,  adeziv 

 Foarfece 

 Carioca  

Pași de urmat: 

1. Se trasează conturul peștilor  pe carton. 

2. Se aplică solzii peștilor din resturi de la ascuțitul creioanelor 

începând de la coada peștelui. 

3. Se aplică solzii peștilor din  fragmente de margini de conuri. 

4. Se decorează peștii realizând exercițiul grafic (linia oblică spre 

stânga ori spre dreapta)  

5. Se asamblează pe un carton realizănd un acvariu cu pești  (lucrare 

colectivă). 



 

MATERIALE: 

 CD-uri vechi, 

 marker, 

 ochișori mobili, 

 resturi de hârtie colorată,  

 lipici 

MATERIALE: 

 farfurie de carton, 

  hârtie colorată de diverse culori, 

  lipici,  

  foarfecă 

 un marker negru sau ochișori 

mobili pentru ochi. 

Dacă aveți câteva cd-uri vechi pe care nu le mai folosiți, nu le aruncați! 

Cu puțină imaginație puteți crea personaje deosebite și jucării interesante 

pentru cei mici! 

 

 

  

 

 

Pași de urmat: 

1. CD-ul este decorat cu un marker cu solzi de diferite mărimi 

2. I se vor atașa înotătoarele din diferite cartoane colorate și coada 

3. I se vor lipi ochi mobili. 

                                            

 

 

 

 

 

Pași de urmat: 

1. Farfuria de carton se decupează în formă de pește 

2. Forma se acoperă cu diverse bucăți de hârtie colorată 

3. Se lipesc ochi mobili 





Pași de urmat: 

1. Se conturează pe hârtie glasată inimioare de mărimi diferite. 

2. Se decupează inimioare pentru cap, corp, lăbuțe, pernuțele lăbuțelor, 

nas, bot, ochi, urechi, 

3. Se lipesc, ca în modelul din dreapta, inimioarele până vei realiza un 

iepuraș drăgălaș 



Materiale utilizate 

 Bucăți de carton, coperțile de la blocurile de desen  

 Foarfecă  

 Lipici  

 Acuarele  

 Pensulă  

 Creioane 

Coșuletul poate fi folosit în multe din activitățile din grădiniță pentru a 

așeza jetoane,obiecte mici sau diverse materiale marunte. 

 

 

 

 

 

Pași de urmat 

• Se colorează în culorile corespunzătoare, ciocul și penele rățuștei  

• Se decupează după contur, ca în model  

• Se îndoaie pe linia punctată, formând coșulețul  

• În cele patru semicercuri se aplică lipici și se lipesc în interior  

• Aripa se va lipi în zona indicată pe model.  





 

 

 

 

 

 

  

Pași de urmat: 

1. Cutia de lapte se pictează sau se acoperă lipind pe toată suprafața 

hârtie colorată. 

2. Se decupează 6 pătrate care vor fi geamurile si se lipesc pe două 

părți ale cutiei. 

3. Se decupează un dreptunghi care va fi usa autobuzului și se lipește pe 

o parte între geamuri. 

4. Se aplică lipici pe jumătate din suprafețele capacelor și se lipesc câte 

două pe fiecare parte.  

p.s. Copiii au lucrat cu drag fiind nerăbdători să se joace cu 

autobuzul confecționat la centrul de lucru ”Artă”  

MATERIALE UTILIZATE: 

 Cutie de lapte. 

 4 capace de la pet-uri 5 litri. 

 Acuarele/ hârtie colorată 

(creponată sau glasată) 

 Lipici. 

 Foarfecă. 







NE JUCĂM, ÎNVĂȚĂM, NATURA O PROTEJĂM - GHID DE BUNE PRACTICI        

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 TULCEA 

MATERIALE UTILIZATE: 

 recipiente mari, capacități diferite (5 recipiente 

de var lavabil) 

 recipiente mici (6 recipiente de iaurt) 

 adeziv pentru material plastic 

 dopuri de material plastic (2 ) 

 sărmă pentru brațe (1 m) 

 autocolant colorat 

 

 

 

SUPORT  PENTRU FLORI 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Pași de urmat: 

1. Se ansamblează  recipientele mari, în funcție de capacitatea lor, utilizând 

adeziv pentru material plastic; 

2. Recipientele mici, după ce au fost perforate, se introduc pe sărma și se 

atașează pentru a marca brațele; 

3. Se aplică cu adeziv, cele două dopuri din material plastic, având forma 

ochilor; 

4. Se decupează autocolantul și se aplică decorând suportul în mod creativ; 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pași de urmat: 

1. Se pliază fiecare pagina a revistei până se obține un evantai.  

2. Fiecare evantai se perforează cu perforatorul.  

3. Se înșiră toate evantaiele pe un elastic. Cu cât sunt mai multe 

evantaie cu atât fusta este mai bogată.  

4. Pentru partea de sus am împletit fâșii de hârtie pliată pentru a fi 

mai rezistentă.  

5. Bretelele se obțin prin împletirea unor fâșii de hârtie pliată mai 

înguste.  

6. Zâna are și aripi făcute tot dintr-un evantai mare prins la mijloc. 

Și pentru că este foarte cald zânei nu-i poate lipsi și un evantai în 

mână să se răcorească.  

 

Materiale utilizate: 

 Elastic.  

 Reviste.  

 Perforator.  

 Pastă de lipit  

 

 



A fi creativ 

înseamnă uneori, a 

coborî în propriile 

profunzimi, pentru 

a reveni apoi cu 

toată cunoașterea 

despre cum putem 

așeza în forme 

concrete imaginile 

întregului nostru 

suflet, a viselor 

noastre, a 

imaginației. 


