
 
 
 

 
 

 
 
 

ACTIVITATEA A1. GRĂDINIȚA PRIETENOASĂ 

 

TITLUL ACTIVITĂȚII: Vaza cu flori – grădinița de acasă 

TIPUL ACTIVITĂȚII:   

 pictură, amprentare     

 desen  

SCOPUL ACTIVITĂȚII: redarea prin pictură / desen a unor cunoștințe dobândite despre 

natură, stimularea expresivității și a creativității prin pictură / desen; 

MATERIALE NECESARE:  

1. Foaie suport de lucru  (bloc de desen), pensule, tempera, apă, șervețele; 

2. Foaie suport de lucru (bloc de desen), creioane colorate  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Pregatim materialele pe masa de lucru. Ne încălzim mâinile prin exerciții.  

Ne jucăm, ne jucăm 

Coatele noi le mișcăm. 

Ștergem tabla uite-așa, 

Să putem iar desena. 

Mâna lebădă o fac, 

Care dă mereu din cap. 

Lebedele în jur privesc: 

Mâinile eu le rotesc. 

Palmele nu stau deloc, 

Ci se pregătesc de joc. 

Degetele-mi sunt petale, 

Se deschid ca la o floare. 

 



 
 
 

 
 

Pentru ca orice lucrare plastică se începe de sus, se va lucra mai întâi 

amprentarea palmelor sau trasarea conturului acestora.   

 

Varianta 1. – Amprentarea palmelor 

 

Palma va fi acoperită de culoare și 

apoi se va presa pe foaie, în partea de 

sus, pe mai multe rânduri, dezordonat, 

o dată, de două ori. Înainte să 

schimbăm culoarea și să repetăm 

acțiunea, ștergem bine palma sau o 

spălăm. Avem grijă să avem un număr 

impar de flori. Apoi, tot cu pensula, 

trasăm linii de la palmuțe în bază 

pentru a reda tulpinile florilor. Vaza va 

fi realizată cu pensula.  

 

 

Pasul 2. – Conturarea palmelor 

   După ce trasăm conturul palmelor, 

putem colora folosind creioane colorate. 

Avem grija să desenăm un număr impar de 

flori. Apoi, tot cu creionul, realizăm vaza, iar 

apoi trasăm linii de la palmuțe în bază 

pentru a reda tulpinile florilor. La final 

colorăm cu ajutoul creioanelor colorate. 

 



 
 
 

 
 

După ce am terminat, desenăm pe foaia de lucru unul dintre simbolurile de mai 

jos, care să reprezinte cum ne-am simțit în timpul activității. 

 

Recomandare: În timpul activității putem cânta cântece de primavară. 

 


