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MANUAL
 

PLAN DE LECȚIE 3

OBIECTIVELE PLANULUI DE LECȚIE: 

Cum să creați coșuri și genți de mână lucrate manual este un atelier creativ care
poate dezvolta abilități multiple, inclusiv creativitatea, abilitățile sociale,
motricitatea fină, învățarea vizuală, facilitând, de asemenea, creșterea încrederii în
sine și exprimarea de sine. 

REZULTATE AȘTEPTATE ALE ÎNVĂȚĂRII:

Dezvoltarea abilităților motrice fine
Deoarece majoritatea activităților de artă și artizanat constau în mișcarea
degetelor și a mâinilor, acestea ajută la dezvoltarea motricității fine. Acțiuni
simple, cum ar fi ținerea pensulei și colorarea cu creioanele, ajută la întărirea
mușchilor și la îmbunătățirea controlului acestora.
Activitățile de artă și artizanat pot spori dexteritatea și agilitatea copiilor.
Odată cu îmbunătățirea abilităților motorii fine și cu multă practică,
dexteritatea manuală, abilitățile artistice și viteza de lucru se vor dezvolta și
ele.
Îmbunătățirea coordonării mână-ochi

Abilitățile și competențele care pot fi obținute în urma acestor procese, de creare a
unui spațiu de depozitare, respectiv a unui obiect decorativ, prin tehnica
handmade, sunt următoarele:

Beneficii Fizice

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATA: - pentru a crea un coș de dimensiuni mici sau medii - 60 de minute;
               - pentru a crea o geantă de mână, timpul necesar poate fi de până la 8
ore de lucru
MATERIALE NECESARE:  Hârtie de cadou, foarfece, bandă adezivă acrilică
transparentă 48mm x 132 m, ac, fir de pescuit - 0,40mm



Dezvoltarea aprecierii artei și culturii

Îmbunătățirea exprimării de sine

Ajută la socializare

Stimulează încrederea în sine

Îmbunătățește creativitatea
Ajută la dezvoltarea abilității de luare a deciziilor
Îmbunătățește memoria și învățarea vizuală 

Artele și meșteșugurile nu numai că ajută la dezvoltarea trăsăturilor de
mai sus, ci și la stimularea performanțelor academice. Mai presus de
toate, acestea sunt activități pline de distracție atât pentru
dumneavoastră, dar și pentru copii. 

Beneficii Sociale

Prin intermediul artelor și al meșteșugurilor, puteți învăța să apreciați
artefacte și imagini din toate culturile și timpurile. Experiența în design, artă
și meșteșuguri permite fiecăruia să reflecteze critic asupra propriilor lucrări și
a celor ale altora. De asemenea, puteți învăța să acționați și să gândiți ca
designerii și artiștii, lucrând în mod inteligent și creativ. Totodată, puteți
învăța despre conservarea patrimoniului prin artă. 

Implicându-vă în activități creative de muzică și arte și meserii, veți avea
ocazia de a vă exprima într-un mod pozitiv, tangibil și semnificativ. 

Participarea, alături de alți elevi la orele de artă, vă oferă șansa de a
interacționa cu ceilalți în timp ce împărtășiți interese comune. De asemenea,
activitățile de artă și meșteșuguri întăresc legătura dintre părinți și copii.

Activitățile de artă și meșteșuguri contribuie la insuflarea unui sentiment de
împlinire și mândrie de sine, sporind încrederea în propriile forțe.

Beneficii Cognitive

Activități precum a învăța să cânți la chitară, confecționarea de bijuterii etc.
necesită vizualizarea și memorarea unor modele complexe în minte.



În primul rând, avem nevoie de fâșii de hârtie decupate la anumite
dimensiuni (17,5 cm x 8 cm), care tăiate astfel vor arăta ca un dreptunghi;
aceste fâșii vor fi acoperite cu bandă adezivă de-a lungul, pe lungimea
dreptunghiului, echivalentul dimensiunii de 17,5 cm. Benzile de hârtie vor fi
acoperite cu bandă adezivă tocmai pentru a obține efectul de
impermeabilitate a produsului final, coșul realizat prin tehnica handmade.

Coșul realizat manual va fi format din 2 componente: partea de jos și baza
acestuia.

Pentru fundul coșului vom avea nevoie de 20 de benzi de hârtie, iar pentru
baza coșului, care constă din două sau trei rânduri (fiecare rând necesitând
24 de benzi) de alte 48 de benzi sau 72 de benzi; depinde de înălțimea pe
care o doriți pentru coșul handmade. Totalul de benzi necesare este de 68.
Pentru coșul realizat în 60 de minute, veți avea timp să realizați doar 2
rânduri. 

Înainte de a începe procedura de lipire a pieselor (prin coasere), fiecare
fâșie de hârtie urmează să fie înfășurată cu ajutorul unei tehnici speciale,
pe care o veți vedea urmărind unul dintre tutorialele recomandate. Prin
urmare, înainte de a începe să împachetați piesele sau să le lipiți, trebuie
să urmăriți unul dintre următoarele tutoriale. 

Explicarea în scris a tehnicii este o procedură complicată și greu de înțeles,
așa că vă recomandăm să vizionați tutorialele din secțiunea de link-uri;
tocmai pentru a înțelege mai ușor procesul de finisare a produsului final.

Pentru a construi un coș de dimensiuni medii (precum cel din Handout_3-
1.docx), pe care l-am luat ca model pentru a explica procedura de
realizare a unui coș handmade) avem nevoie de materialele menționate
anterior (hârtie de cadou sau foi de revistă, foarfece, bandă adezivă acrilică
transparentă, un ac mare și fir de pescuit).

Primul pas pentru a începe procesul de realizare a unui coș handmade este
pregătirea materialelor de lucru.

 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

How to create a handmade basket: https://www.youtube.com/watch?
v=GvpRI7A80JM
How to create a handmade handbag made from paper/bolso de bricolaje
hecho de papel: https://www.youtube.com/watch?v=rRzGQTy-qEc 
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