
 
 

 

 

 

A venit toamna... 

 

Deoarece a sosit toamna, anotimpul frunzelor multicolore, dar și al 

culegerii fructelor din livezi și vii, echipa de experți ai proiectului nostru vă 

propune realizarea unor lucrări de „sezon“. 

Pentru realizarea acestora copiii vor folosi una din metodele de mai jos: 

A. metoda mototolirii hârtie (folosind hârtie creponată); 

B. metoda ce presupune decuparea unor fâșii, confecționare unor cerculețe 

din acestea și lipirea cerculețelor pe planșa respectivă.  

 

A. Metoda mototolirii hârtie (folosind hârtie creponată) 

Competențele vizate de această lucrare au fost: 

– manifestarea creativității; 

– angajarea în activități complexe; 

– realizarea sarcinilor de lucru cu consecvență; 

– coordonare corespunzătoare oculo-motorie; 

– manifestarea perseverenței în realizarea sarcinilor chiar dacă 

întâmpină dificultăți. 

Materiale necesare: 

– hârtie creponată (verde, galbenă, mov, portocaliu); 

– planșă din carton pe 

care este desenat ciorchinele de 

strugure (Anexa 1) sau dovleacul 

(Anexa 2); 

– lipici; 

– foarfeci; 

– culori. 

 



 
 

 

Pentru exemplificarea acestei metode am ales să „colorăm“ un dovleac 

(vezi Anexa 2). Pașii ce trebuie urmați sunt: 
 

  

Pasul 1: Tăiem fâșii din sulurile de hârtie creponată. 

  

Pasul 2: Din fâșiile tăiate, prin mototolire, realizăm ghemotoace  
de hârtie, mai mari și mai mici. 



 
 

 

  

Pasul 3: Vom lipi ghemotoacele de hârtie pe planșa pe care este desenat 
dovlaecul (această planșă poate fi Anexa 2 sau orice altă pagină A5  

pe care avem desenat sau desenăm chiar noi un dovleac) 
 

 
 



 
 

 

B. Metoda ce presupune decuparea unor fâșii, confecționare unor 

cerculețe din acestea și lipirea cerculețelor pe planșa respectivă  

 

Competențele vizate de această lucrare au fost: 

– manifestarea creativității; 

– angajarea în activități complexe; 

– realizarea sarcinilor de lucru cu consecvență; 

– coordonare corespunzătoare oculo-motorie; 

– manifestarea perseverenței în realizarea sarcinilor chiar dacă întâmpină 

dificultăți. 

Materiale necesare: 

– hârtie colorată (sau hârtie 

albă colorată de noi) verde, gălbuie și 

mov; 

– planșă din carton pe care 

este desenat ciorchinele de strugure; 

– lipici; 

– foarfeci. 
 

 

  

Pasul 1: Tăiem fâșii lungi de cel 
mult 5-7 cm și late de maximum  

1 cm din hârtia colorată 

Pasul 2: Fâșiile obținute le lipim 
astfel încât să obținem cerculețe 



 
 

 

  

Pasul 3: Cerculețe se vor lipi pe o planșă pe care este desenat  
un ciorchine de strugure (această planșă poate fi Anexa 1  

sau orice altă foaie A5 pe care desenăm un ciorchine) 
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ANEXA 2 
 

 


