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COMPETENȚE  
GENERALE:
1.  Explorarea de mesaje 

exprimate în limbaj  
vizual într-o diversitate  
de contexte

2.  Realizarea de creații 
funcționale și/ sau  
estetice folosind materiale  
și tehnici adecvate

   MANUALE NOI DE 
ARTE VIZUALE  
ȘI ABILITĂȚI PRACTICE,
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022:
CLASA a III-a și CLASA a IV-a

În conformitate cu 
programa școlară 

aprobată prin 
O.M.E.N. nr 5003/ 

02.12.2014.

O SERIE  
DE  

EXCEPÞIE!



|    Editura Akademos Art, cu experiență de peste 15 ani în publicarea de manuale școlare și de auxiliare didactice 
pentru învățământul preuniversitar!

|    Prof. inspector Arte vizuale ISMB Ioana-Lavinia Streinu și Prof. Arte vizuale Ana-Maria Stan – autori cu 
experiență atât la catedră, cât și în elaborarea de auxiliare didactice dar și vastă activitate artistică, în echipă!

Manual de Arte vizuale și abilități practice, pentru Clasa a III-a!
  Elevii vor fi însoțiți în parcurgerea lecțiilor de către un grup de prie
teni nedespărțiți: Pițigoi, Albinuța, Bufnița, Melcul și Păunul.

Manual de Arte vizuale și abilități practice, pentru Clasa a IV-a!
  Gărgărița, Pițigoiul, Albinuța și Păunul vor da un exemplu de bună 
colaborare, pe parcursul lecțiilor!

CINE?

CE?

|    Manualele pun la dispoziție profesorilor modalități de eficientizare a demersului didactic;

|    Manualele impulsionează declanșarea motivației elevilor pentru învățare, ca și pentru lucrul în echipă;

|    Manualele implică elevii în utilizarea achizițiilor în contexte noi, pentru a răspunde provocărilor societății 
contemporane!

|    Manualele stimulează creativitatea și imaginația, printro  serie de exerciții antrenante susținute de imagini 
dar și de explicații clare.
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Ghid de utilizare a manualuluiManualul cuprinde:              • varianta tipărită                 • varianta digitală
Simboluri folosite în varianta digitală: „Foto”         „Video”         „Exerciții digitale”
Ü Iconița „Foto” indică faptul că în varianta digitală există o imagine;
Ü Iconița „Video” indică faptul că în varianta digitală există un film/o animație;
Ü Iconița „Exerciții digitale” indică faptul că în varianta digitală există un exercițiu interactiv.Structura manualului tipărit:
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LEC}IA 1. 
ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC  PUNCTUL ȘI LINIA

Ü Descoperã și analizeazã...Privește și rãspunde
Å În cele două imagini sunt vederile panoramice ale unui oraș. 
Å Cum se văd mașinile în prima imagine? Cu ce element de limbaj 
plastic le putem asemăna? Argumentează!Å Cum se văd străzile în imaginea surprinsă de satelit? Cu ce ele

mente de limbaj plastic le putem asemăna?

Ü Vei afla…

Å lucruri interesante despre cum un simplu punct se poate transforma în: stropi de ploaie, păsări în zbor, stele pe cer sau obiecte văzute de la mare distanță;
Å Cum iau naștere formele prin combinarea diverselor tipuri de linii și puncte.

Ü Știați cã?

În natură găsim frecvent punctul și linia  ca elemente principale: picăturile de ploaie, păsările văzute în înaltul cerului, stelele căzătoare noaptea pe cer, orașele văzute din avion. Pri vește imaginile alăturate și răspunde!

Surprinde în fotografii, imagini care să redea atmosfera orașului în care locuiești. Prezintăle colegilor fotografiile, explică ce anume ai surprins și de ce? Lasăte inspirat din fotografiile realizate de tine și creează o compoziție în care să folosești punctele. Umple suprafețele realizate prin: înmuierea degetelor în culoare, stropirea suprafeței cu ajutorul pensulei.

Imagini panoramice

ConectezAplic

Știu

Portofoliu

Portofoliu
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Ü Reține...

În domeniul artelor plastice, punctul este o suprafață care are dimensiunile mici față de ceea ce se află în jurul lui. Punctul plastic este urma lăsată pe suprafața planșei de un instrument (pensulă, creion, marker).Artiștii se folosesc de puncte pe care le așază pe suport (foaie, pânză, carton) prin di-verse tehnici și reușesc astfel să obțină diverse efecte. Uneori, suprapun punctele, astfel încât, acestea se unesc între ele și privite de la distanță se transformă în pete de culoare.Un stil aparte în domeniul artelor plastice se numește Pointillism. Artiștii alătură punct lângă punct și astfel acoperă toată suprafața, obținând un efect texturat. Privește alături!Punctele pot avea dimensiuni variate: mici – pot sugera depărtarea; mari – pot sugera apropierea. 

Realizează o lucrare intitulată „Orașul meu”. Å  Schițează clădirile folosindu-te de cre-ion și liniile pe care le cunoști.Å  Cu ajutorul temperei și al pensulelor de diferite dimensiuni, umple suprafe-țele prin adăugarea culorilor punct lângă punct.

Ü Dicționar

Suprafață = întindere delimitată;Panoramic = vedere de ansamblu;Pointillism = tehnică picturală care constă în compunerea petei de culoare din puncte alăturate.

Experimenteazã!

Camille Pissarro, Strada Saint Lazare

Lucrare executată de elev, Orașul meu

21

ExpozițieÜ Sã ne amintim!     

Lucrările artiștilor ajung în galerii, în urma unei selecții riguroase a portofoliului cu lucrări. În cadrul fiecărei lucrări se au în vedere următoarele lucruri:Å Să aibă un mesaj;
Å Execuția tehnică să fie corectă;
Å Să se încadreze în tema propusă.

După selecționare, lucrarea se înrămează,  acea margine, special lăsată de jur împrejurul lucrării, se numește 

paspartu. Tabloul se etichetează cu numele autorului, titlul lucrării și tehnica de execuție.În muzee și în galerii de artă lucrările se aliniază pe simeze, la aceeași înălțime de la podea. 

Ü Dicționar

Simeză = panou pe care se așază sau care susține tabloul într-o galerie de pictură; spațiu al unei expoziții sau galerii.

Paspartu

Simeză

Ü Vei afla  – noțiunile con form programei școlare în vigoare, în vederea atingerii competențelor generale și spe  cifice disciplinei, adaptate la nivelul de vârstă și de înțe legere al elevilor.
Ü Descoperã și analizeazã...Privește și rãspunde – rubrică ce conține întrebări legate de textul lecției, cu rol de fixare a cunoștințelor.

Ü Știați cã? – rubrică ce cuprinde informații suplimentare.

Ü  Reține – Atenționează asupra aspectelor importante din cadrul lecțiilor.

Ü Portofoliu – O sarcină de lucru constructivă și atractivă în același timp, prin care elevii vor crea o serie de materiale și care va putea fi evaluată pe parcursul anului școlar. 

Ü  Expoziție – Activități transdisciplinare având centrul de interes spațiul muzeal sau expozițional.

Ü Dicționar  – rubrică pentru cuvintele noi din lecție, explicate pe înțelesul elevilor.

Ü  Experimenteazã  – rubrică având sarcini de lucru ce presupun exersarea cunoș tin țelor însușite și jocuri didactice interactive, în funcție de interesele și de specificul vârstei.
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Ghid de utilizare a manualului

Manualul cuprinde:              • varianta tipărită                 • varianta digitală

Simboluri folosite în varianta digitală: „Foto”         „Video”         „Exerciții digitale”

Ü Iconița „Foto” indică faptul că în varianta digitală există o imagine;

Ü Iconița „Video” indică faptul că în varianta digitală există un film/o animație;

Ü Iconița „Exerciții digitale” indică faptul că în varianta digitală există un exercițiu interactiv.

Structura manualului tipărit:
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LEC}IA 1. 
ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC  

PUNCTUL

Ü Descoperã și analizeazã...

Privește cele trei imagini de mai sus și răspunde întrebărilor:

Å Ce anotimp a surprins autorul în aceste fotografii?

Å  Ce sentiment îți transmite cea de-a  doua imagine? De ce? 

Argumentează!

Å  Identifică în cadrul celor trei imagini formele natu rale asemă nă-

toare punctelor. Numește-le! De exemplu: boabele strugurilor.

Å Ce culori sunt puse în evidență în cadrul celor trei imagini?

Ü Vei afla…

Å lucruri interesante despre cum un 

simplu punct se poate transforma în: 

stropi de ploaie, păsări în zbor, flori 

multicolore și chiar struguri îmbietori. 

Å cum folosind punctul putem picta 

și desena elemente (lucruri) din natură 

utilizând instrumente variate precum: 

vârful creionului, vârful pensulelor de 

diferite dimensiuni și chiar propriul 

degețel.

Ü Știați cã?

Å  Păsările călătoare părăsesc țara 

noas  tră la sosirea toamnei și revin pri

mă vara când vremea devine mai blândă?  

Când migrează spre țările calde, aces

tea se grupează în sto luri și pe cer sunt 

precum niște mici puncte, deoarece 

ele sunt în de părtare, în înaltul cerului. 

În natură găsim frecvent punctul ca 

element principal: picăturile de ploaie, 

boabele strugurilor, covorul de frunze 

format toamna.

Surprinde în fotografii imagini care 

să redea atmosfera toamnei. De exem

plu: peisaj ploios de toamnă, peisaj care 

sur prinde căderea frun  zelor etc. Pre

zintă colegilor foto grafiile, explică ce 

anume ai surprins și de ce? Lasăte 

inspirat de fotografiile surprinse de 

tine și reali zează o compo zi ție în care să 

folosești punctele, umple supra fețele 

reali zate cu degetele înmu iate în culoare.

Portofoliu

ConectezAp
lic

Știu

Portofoliu
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Ü Reține...

În domeniul artelor plastice punctul este 

o suprafață care are dimensiunile mici față 

de ceea ce se află în jurul lui. Punctul plastic 

este urma lăsată pe suprafața planșei de un 

instrument (pensulă, creion, marker etc).

Artiștii se folosesc de puncte pe care le 

așază pe suport (foaie, pânză, carton) prin 

diverse tehnici și reușesc astfel să obțină di-

verse efecte. Uneori suprapun punctele, astfel 

încât, acestea se unesc între ele și privite de 

la distanță se transformă în pete de culoare.

Un stil aparte în domeniul artelor plastice 

se numește Pointillism. Artiștii alătură punct 

lângă punct și astfel acoperă toată suprafața 

obținând un efect texturat. Privește alături!

Punctele pot avea dimensiuni variate: 

mici – pot sugera depărtarea, mari – pot 

sugera apropierea. 

1. Cu ajutorul pensulei poți obține puncte 

spontane prin înmuierea acesteia în culoare 

și stropirea foii de hâr tie sau puncte grupate 

într-o anumită ordine.

Vei avea nevoie de: foaie albă de hâr tie, 

pensule  de diverse dimensiuni, tempera.             

2. Realizează o compoziție intitulată „Toamna 

cea ploioasă”. Accesează filmul mul-

timedia și lasă-te inspirat!

Folosește puncte de diverse dimen-

siuni. Vei avea nevoie de tempera, 

pensule, foaie albă de hârtie.

Ü Dicționar

A migra = a se deplasa într-o anumită direcție;

Suprafață = întindere delimitată;

Pointillism = tehnică picturală care constă 

în compunerea petei de culoare din puncte 

alăturate.

Experimenteazã!

Unește punctele! Ce ai obținut?

Paul Signac, Sena
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Expoziție

Cum ajung lucrările în cadrul unei expoziții?

În cadrul fiecărei lucrări se urmăresc următoarele lucruri:

Å Să aibă un mesaj;

Å Execuția tehnică să fie corectă;

Å Să se încadreze în tema propusă.

După selecționare lucrarea se încadrează într-o ramă de carton, se numește paspartu, se etichetează cu 

numele autorului, titlul lucrării și tehnica de execuție.

Lucrările se aliniază pe simeze, la aceeași înălțime de la podea. 

Ü Dicționar

Simeză = panou pe care se așază sau care susține tabloul într-o galerie de pictură; spațiu al unei expoziții sau galerii.

Paspartu

Simeză

Ü Vei afla  – noțiunile con form pro

gramei școlare în vigoare, în vederea 

atingerii competențelor generale și 

spe  cifice disciplinei, adaptate la nive

lul de vârstă și de înțe legere al elevilor.

Ü Descoperã și analizeazã...

Privește și r
ãspunde – rubrică ce 

conține întrebări legate de textul lec

ției, cu rol de fixare a cunoștințelor.

Ü Știați cã? – rubrică ce cuprinde 

informații suplimentare.

Ü  Reține – Atenționează asupra 

aspectelor importante din cadrul 

lecțiilor.

Ü Portofoliu – O sarcină de lucru 

constructivă și atractivă în același 

timp, prin care elevii vor crea o serie 

de materiale și care va putea fi evalu

ată pe parcursul anului școlar. 

Ü  Expoziție – Activități transdis

ciplinare având centrul de interes 

spațiul muzeal sau expozițional.

Ü Dicționar  – rubrică pentru cu

vintele noi din lecție, explicate pe 

înțelesul elevilor.

Ü  Experimenteazã  – rubrică 

având sarcini de lucru ce presupun 

exersarea cunoș tin țelor însușite și 

jocuri didactice interactive, în funcție 

de interesele și de specificul vârstei.

Clasa a III-a Clasa a IV-a



Manualul de Arte vizuale și abilități practice, clasa 
a III-a, al Editurii Akademos Art, oferă o imagine clară de 
ansamblu asupra informațiilor necesare formării culturii 
și deprinderilor artistice de bază. Conținuturile, aplicațiile, 
sugestiile sunt instrumentate excelent din punct de vedere 
al manierei didactice. Manualul respectă domeniile și con
ținturile programei școlare în vigoare. Noțiunile de bază 
ale disciplinei Arte vizuale și abilități practice sunt ges
tionate cu rigurozitate științifică și sunt integrate coerent 
întrun demers metodic fluent, în vederea ghidării elevilor 
în cunoașterea și utilizarea principalelor mijloace de expre
sie plastică, în susținerea lor în procesul de obținere a 
expresivității plastice prin realizarea unor produse artis-
tice care au la bază idei și sentimente. Manualul urmărește 
inițierea dialogului cu opera de artă și descifrează cu 
ajutorul termenilor specifici disciplinei mesajul artistic al 
operei de artă în contextul epocii, furnizând conținuturi 
adecvate nivelului de studiu. Totodată, manualul este 
atractiv și oferă o bună operaționalizare a programei 
școlare în vigoare. 

Manualul conține un ghid de utilizare a manualului și, 
bineînțeles, prezentarea materialelor și instrumentelor 
de lucru. Se observă atenția și deschiderea autorilor 
manualului față de preocupările reale specifice elevilor 
de clasa a III-a din prezent. 

Prof.  Eusebio Spinu,
Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza“, București

Manualul de Arte vizuale si abilități practice, clasa a IV-a, 
al Editurii Akademos Art, oferă o imagine clară și relevantă 
asupra informațiilor necesare formării deprinderilor artistice 
de bază, a abilităților practice și a unei culturi despre frumos 
și util. Conținuturile sunt prezentate clar cu rigoare și corec-
titudine științifică, aplicațiile sunt instrumentate clar din 
punctul de vedere al manierei didactice. Informațiile, ideile 
sunt exprimate coerent și logic în fiecare capitol.

Manualul respectă domeniile și conținuturile programei șco
lare în vigoare. Noțiunile de bază ale disciplinei Arte vizuale și 
abilități practice sunt gestionate cu rigurozitate știin țifică și sunt 
integrate coerent întrun demers metodic fluent, în vederea 
ghidării elevilor în cunoașterea și utilizarea principalelor ele-
mente de limbaj plastic, în susținerea lor în procesul de obținere 
a expresivității plastice, prin mijloace de expresie și prin reali-
zarea unor produse artistice care au la bază idei și sentimente.

Manualul este structurat în 5 capitole, fiind unitar ca vizi-
une de ansamblu; elementele constitutive se îmbină întrun 
demers logic și evolutiv în gradul de complexitate al prezen-
tării noțiunilor. În conformitate cu prevederile programei, 
manualul propune capitolele prezentate succesiv și anume : 
Cap. 1. Școala și universul cunoașterii (3 lecții), Cap. 2. Culori 
de toamnă (5 lecții), Cap. 3. File de istorie (3 lecții), Cap. 4. 
Magia sărbătorilor de iarnă (4 lecții) și Cap. 5. Micii artisti –
spectacolul (4 lecții). 

Lect. univ. dr. Adrian Curcan, 
Universitatea București, Facultatea  

de Psihologie și Științe ale Educației

Ce spun  
referenții noștri:

FII INFORMAT!


