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E bine să repetăm...
I . C e î n s e a m n ă e l a b o ra re a u n u i p ro ie c t
Aceasta înseamnă că, înainte de a face cu propriile mâini un obiect, trebuie
să ne gândim pentru ce ne va folosi acesta, din ce materiale şi cu ce ustensile
îl vom face, de unde le vom lua, cum va fi obiectul: cât de mare, ce culoare şi
ce formă va avea, ce aspect am dori să aibă etc. Acest proces de „gândire” îl vom
numi elaborare a proiectului. La elaborarea proiectelor, puteţi să vă orientaţi
după modelele prezentate mai jos. Alegeţi mai întâi modulul, apoi completaţi,
în caiete, modelul respectiv.

Modele pentru elaborarea unui proiect
Modulul 1. Arta culinară şi sănătatea
Ce bucate vrem să pregătim ___________________________
Produsele alimentare (ingredientele) necesare _________________
Ustensilele necesare __________________________________
În ce va consta prelucrarea primară a produselor alimentare _______
Etapele de lucru ______________________________________
Când (indicăm data) vom realiza proiectul __________________
Modulul 2. Sărbători calendaristice de iarnă
Ce obiect vrem să confecţionăm ___________________________
Materialele necesare __________________________________
Ustensilele necesare ___________________________________
Etapele de lucru _______________________________________
Când (indicăm data) vom începe realizarea proiectului _________
Când (indicăm data) vom finaliza proiectul _________________
Modulele 3, 4, 6. Arta acului, Croşetarea, Tricotarea
Ce obiect vrem să confecţionăm _________________________
Desenarea schemei grafice a modelului ales ________________
Materialele necesare __________________________________
Ustensilele necesare __________________________________
Etapele de lucru ________________________________________
Când (indicăm data) vom începe realizarea proiectului _________
Când (indicăm data) vom finaliza proiectul __________________
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Modulul 5. Arta modelării din lut
Ce obiect vrem să modelăm ___________________________
Desenarea (executarea schiţei) viitorului obiect ______________
Materialele necesare ___________________________________
Ustensilele necesare __________________________________
Etapele de lucru ______________________________________
Când (indicăm data) vom realiza proiectul _________________
Modulul 7. Plantele de lângă noi. Activităţi agricole
Ce vrem să semănăm/plantăm ___________________________
Unde vom semăna/planta (în ghiveci sau în grădină) __________
Materialele necesare ___________________________________
Ustensilele necesare ___________________________________
Etapele de lucru _______________________________________
Când (indicăm data) vom realiza proiectul _______________________

I I . C e î n s e a m n ă r e a liza re a p ro ie c t u lu i e la b o ra t
Aceasta înseamnă parcurgerea etapelor de lucru stabilite în proiect.
* La

realizarea proiectului trebuie să respectăm normele de igienă
personală şi de protecţie a muncii. Obiectul realizat va corespunde
criteriilor proiectate.

I I I . C e î n s e a m n ă p r eze n t a re a p ro ie c t u lu i re a liza t
Aceasta înseamnă demonstrarea şi descrierea obiectului pe care l-am creat/
confecţionat/modelat, dar şi autoevaluarea lui; evaluarea obiectului după patru
criterii de bază: al calităţii, al respectării procesului tehnologic, al funcţionalităţii şi cel al aspectului estetic. Se argumentează alegerea obiectului realizat,
funcţia acestuia, se numesc materialele şi ustensilele utilizate, se descriu etapele
de lucru, se numesc tehnicile folosite la realizarea obiectului etc.

6

1
Orice ocupaţie care necesită imaginaţie şi creaţie este o artă. Prepararea corectă a bucatelor este, fără îndoială, o artă. Ea este numită artă culinară. De ea
depinde, în mare măsură, sănătatea noastră. Pentru o viaţă sănătoasă, omul are
nevoie de o alimentaţie sănătoasă.

1.1. Alimentaţia şi sănătatea
A. Alimentele şi componenţa lor nutritivă

Amintiţi-vă ce aţi învăţat în clasele precedente despre alimentaţie şi
sănătate.

V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
Omul foloseşte în alimentaţia sa o gamă largă de
produse naturale sau industriale, numite alimente sau
produse alimentare. Acestea contribuie la creşterea
organismului, asigură energia de care are nevoie omul
pentru diversele lui activităţi, pentru funcţionarea
organelor sale (inima, stomacul, rinichii, plămânii
etc.). Energia pe care o conţin produsele alimentare se
măsoară în calorii. Dacă omul desfăşoară o activitate
ce presupune un efort considerabil, adică un consum
de energie sporit, alimentaţia lui trebuie să-i asigure
cantitatea de calorii corespunzătoare energiei cheltuite.
Cantitatea necesară de calorii depinde nu numai de felul
de activitate a omului, ci şi de vârsta, de sexul acestuia.
Astfel, s-a constatat că băieţii de 7-12 ani au nevoie de
ceva mai multe calorii decât fetele de aceeaşi vârstă.
Acest lucru este determinat, în primul rând, de faptul
că băieţii preferă jocurile active, sportul (de exemplu,
fotbalul), care necesită un consum mai mare de energie.

Fig. 1.1. Alimentele – sursă de substanţe nutritive pentru organism
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Pâinea este un aliment bogat în
vitamine şi elemente minerale
foarte necesare sănătăţii.

Cantitatea de calorii este indicată, de regulă, pe ambalajul produselor alimentare cumpărate
din magazin.

Şi bărbaţii au nevoie de o cantitate mai mare de calorii,
deoarece, de regulă, ei practică activităţi cu un consum
mare de energie. Dacă activitatea solicită un consum
moderat de energie, atunci necesarul de calorii este
aproximativ acelaşi pentru băieţi/bărbaţi şi pentru fete/
femei.
Energia necesară organismului depinde şi de anotimp. De exemplu, primăvara avem nevoie de mai multe
alimente care conţin diverse vitamine, iar vara – de
alimente care conţin, în afară de vitamine, o cantitate
mai mare de apă (pepene verde, castraveţi, produse lactate, carne, ouă etc.). În perioada rece a anului, toamna
şi iarna, omul are nevoie de mai multe alimente care
conţin proteine (carne, peşte, ouă, brânză, fasole), lipide
(unt, ulei, smântână, lapte), vitamina C (măceşe, legume, lămâi). În orice anotimp se recomandă consumul
de legume şi fructe, care asigură organismul nu numai
cu vitamine, ci şi cu elemente minerale (calciu, fier,
fosfor, iod).
Valoarea calorică a alimentelor depinde de compoziţia lor. Alimentele conţin diverse substanţe nutritive
(schema 1.1). Dacă acestea satisfac necesităţile organismului, alimentaţia este considerată corectă sau
sănătoasă.

Schema 1.1. Substanţele nutritive

Proteine

Vitamine

Lipide
(grăsimi)

Elemente
minerale
(calciu, fier,
iod, fosfor)

Glucide
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Substanţe
nutritive

Apă

Niciun aliment nu poate conţine toate substanţele nutritive
necesare organismului, de aceea trebuie să consumăm alimente
cât mai variate. Asocierea sau combinarea produselor alimentare este foarte importantă pentru sănătatea noastră. Laptele, de
exemplu, este un aliment care conţine cele mai diferite substanţe
nutritive. De aceea el este folosit în alimentaţia copiilor, a persoanelor bolnave, a celor care muncesc în condiţii toxice etc.
Insuficienţa de vitamine în organism duce la o boală numită
avitaminoză. Aceasta reduce rezistenţa organismului la diverse
infecţii, încetineşte creşterea etc. Pentru a evita avitaminoza,
trebuie să consumăm alimente în care se găsesc vitaminele de
primă importanţă pentru sănătatea noastră (tabelul 1.1).

Elementele minerale (calciul, fierul,
fosforul, iodul) intră în
compoziţia sângelui,
oaselor, muşchilor
etc.

Nimic nu e mai scump
decât pâinea. (Proverb)

Tabelul 1.1. Vitaminele: rolul lor şi produsele în care se găsesc

Vitamina

Rolul ei

Alimentele care o conţin

A

ficat de vită, plante de culoare
ajută la creştere şi dez- verde (urzică, măcriş, ceapă verde,
voltare, asigură sănăta- varză, praz), morcovi, roşii, fructe
tea ochilor şi a pielii
de culoare roşie şi galbenă (cireşe,
caise), gălbenuş, unt, lapte

D

asigură sănătatea siste- gălbenuş, frişcă, caşcaval,
mului osos
ficat, untură de peşte

C

fructe şi legume proaspete, măceşe,
ajută la creşterea reziscoacăză neagră, lămâi, portocale, lapte
tenţei organismului în
(nepasteurizat), varză murată, pătrunjel,
faţa infecţiilor
mazăre verde, fasole verde, morcovi

B1

cereale integrale (hrişcă, orez),
ajută la schimbul de
pâine neagră, legume şi fructe
substanţe din organism
uscate, carne de porc, cartofi,
(metabolism)
ciuperci, nuci

B2

asigură sănătatea siste- ficat de vită, lapte, brânzeturi,
mului nervos
ouă, legume
Notă. În tabel nu sunt prezentate toate vitaminele cunoscute.
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Gustul acru al unui aliment
este determinat, de regulă, de
prezenţa în el a vitaminei C,
iar gustul dulce – de prezenţa
glucidelor.

Apa este elementul cel mai important pentru viaţă.
Chiar şi un organism sănătos nu poate trăi fără apă.
Apa de băut trebuie luată numai din surse verificate sub
aspect igienic. Dacă folosim apa din robinet, aceasta
trebuie fiartă. O parte de apă organismul o primeşte
din produsele alimentare bogate în apă.

Vreau să pot face mai multe
Lucru individual

1. Caută informaţii (în internet sau în manualul de ştiinţe) despre substanţele
nutritive.
2. Completează, pe o foaie, un tabel de modelul:
Vitamina C
Rolul ei

Alimentele care o conţin

Lucru în grup
Numiţi produsele alimentare prezentate în imagini şi spuneţi de ce origine sunt
(animală sau vegetală) şi ce substanţe nutritive conţin ele.
Grupul I

Amintiţi-vă ce aţi învăţat în clasa a 3-a despre calitatea produselor alimentare.

Multe alimente sunt mai folositoare în stare proaspătă. La fierbere, o mare parte din vitamine
se distrug.
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Grupul al II-lea

Grupul al III-lea

B. Verificarea calităţii produselor alimentare
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________

Pentru a fi sănătoşi, trebuie să folosim în alimentaţie
produse de calitate. Cea mai importantă calitate a produselor alimentare este prospeţimea. Pentru verificarea
calităţii alimentelor în condiţii de casă există câteva
metode simple (fig. 1.2, tabelele 1.2 şi 1.3).
La stabilirea calităţii multor produse se folosesc
trei criterii de bază: aspectul, culoarea, mirosul. De
primă importanţă este şi informaţia privind termenul
de valabilitate, componenţa nutritivă şi valoarea energetică, indicate pe ambalajul produselor respective.

Ouăle. Un ou proaspăt are coaja mată, poroasă,
iar unul vechi are coaja lucioasă. Când spargem un ou
proaspăt, gălbenuşul rămâne întreg, iar albuşul se ţine
de gălbenuş; la oul vechi gălbenuşul se împrăştie, iar
albuşul este tulbure (fig. 1.2). Un ou alterat are miros
urât, albuşul este de culoare verzuie.

a

Calciul asigură creşterea şi sănătatea oaselor. Surse de calciu
pentru organism sunt: produsele
lactate, peştele, fasolea, varza,
alunele, ciocolata.
Fierul asigură sănătatea sângelui. Surse de fier pentru organism sunt: carnea de vită, ficatul
de vită şi de porc, cerealele
(orezul, fulgii de ovăz, grâul),
fasolea, mazărea.
Iodul asigură sănătatea tiroidei,
o glandă care produce nişte substanţe (hormoni) absolut necesare creşterii, bunei funcţionări a
inimii şi a sistemului nervos etc.

b

Fig. 1.2. Diferenţa dintre un ou proaspăt (a) şi unul mai puţin
proaspăt (b)
Tabelul 1.2. Aprecierea prospeţimii cărnii

Carne proaspătă

Carne mai puţin proaspătă

Aspectul
Suprafaţă lucioasă, cu suc limpede (nelipiSuprafaţă fără luciu, cu suc lipicios, fibrele se
cios), fibrele sunt strânse compact
separă uşor
Culoarea
Roz sau roşie-pal
Roşie-maronie, roşie-vineţie sau chiar verzuie
Elasticitatea
Adâncitura apărută la apăsarea cu degetul pe
Adâncitura apărută la apăsarea cu degetul pe
suprafaţa cărnii dispare treptat
suprafaţa cărnii aproape că nu dispare
Mirosul
Specific, plăcut
Greu, neplăcut
Tabelul 1.3. Aprecierea prospeţimii peştelui

Peşte proaspăt

Peşte mai puţin proaspăt

Are miros specific, plăcut
Are miros greu, neplăcut
Are solzii lucioşi, bine fixaţi în piele, se Are solzii fără luciu, uneori uscaţi, se scot uşor
scot greu
Carnea se desprinde greu de pe oase
Carnea se desprinde uşor de pe oase
În vasul cu apă, cade la fund
În vasul cu apă, se ridică la suprafaţa apei
Are branhiile de culoare roşiatică
Are branhiile de culoare cenuşie
11

C. Condiţii şi metode de păstrare
a produselor alimentare
În timpul fierberii sau păstrării
îndelungate în frigider a alimentelor, o parte din vitaminele
pe care le conţin se distrug, se
pierd.
Frigiderul, ca spaţiu de păstrare
a alimentelor, trebuie menţinut şi
el în ordine şi curăţenie.

Produsele alimentare sunt foarte folositoare, dacă
le consumăm în stare proaspătă. Dar de multe ori avem
nevoie să le păstrăm pentru un anumit timp. Dacă nu
vor fi păstrate în condiţii corespunzătoare, alimentele
nu numai că îşi vor pierde calităţile nutritive, dar vor
putea fi chiar dăunătoare pentru sănătate. În ce condiţii
trebuie păstrate produsele cel mai frecvent utilizate în
alimentaţia noastră? Pentru a şti răspunsul la această
întrebare, examinaţi tabelul 1.4.

Tabelul 1.4. Condiţii de păstrare a unor alimente

Produsul
Lapte (fiert, pasteurizat)
Brânză de vaci
Smântână
Ouă
Carne
Legume, fructe (proaspete)
Făină, paste făinoase

Locul de păstrare, temperatura

Durata
păstrării

în frigider; într-un loc unde sunt cel mult 10◦C
cel mult 2 zile
în frigider; într-un loc unde sunt 10◦C
cel mult 6 zile
în frigider; într-un loc unde sunt 0-5◦C
2-3 zile
în frigider; într-un loc unde sunt cel mult 10◦C
15-20 de zile
în congelator
1-2 luni
◦
într-un loc unde sunt 5-8 C
1-2 luni
la loc uscat, în pungi de hârtie sau de pânză, mai câteva luni
rar – în borcane de sticlă
Notă. Dacă produsele sunt cumpărate în ambalaj, vom urmări şi data până la care acestea sunt valabile. În cazul
în care termenul de valabilitate este expirat, produsele respective nu vor fi consumate.

Legumele şi fructele pot fi păstrate prin diverse metode: congelare, uscare, murare etc.
Din fructe se face dulceaţă, gem, compot.

Fig. 1.3. Conserve de legume
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V r e a u s ă p o t f a c e m a i m u l t e _________________________
Lucru individual
Observă în ce condiţii păstrează părinţii sau bunicii produsele alimentare. Compară
aceste condiţii cu cele indicate în tabelul 1.4. Ce asemănări şi ce deosebiri ai
constatat?

Lucru în grup
Exerciţiul-joc Suntem cercetători …
1. Puneţi pe masă diverse produse alimentare ambalate (iaurt, chefir, biscuiţi,
napolitane, suc etc.).
2. Verificaţi calitatea (termenul de valabilitate, ingredientele) acestor produse.
3. Formulaţi o concluzie cu privire la beneficiul pe care îl pot aduce aceste produse
organismului nostru.

D. Regimul alimentar
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________

Pentru sănătatea noastră este foarte important regimul alimentar. Acesta include trei componente: ce
mâncăm, cât mâncăm şi când mâncăm. Dacă ştim ce
să mâncăm, dar nu ştim cât şi când, nu putem spune
că avem o alimentaţie sănătoasă.
O alimentaţie sănătoasă trebuie să fie variată
(adică să conţină alimente cât mai diverse, care să
furnizeze organismului toate substanţele nutritive
necesare) şi echilibrată (adică alimentele să fie în
cantitate potrivită şi să fie respectate cele trei mese
principale ale zilei). O mare importanţă pentru regimul alimentar are meniul zilei. Acesta reprezintă
totalitatea şi cantitatea felurilor de mâncare consumate
într-o zi. Un meniu corect este constituit din alimente
predominant naturale (cu limitarea celor prelucrate
industrial), în cantităţi potrivite. În meniu trebuie să
fie indicată şi ora la care se ia masa. Astfel, un meniu
corect înseamnă un regim alimentar care asigură, de
fapt, o alimentaţie sănătoasă.

Amintiţi-vă ce aţi învăţat în clasa a 3-a despre
alimentaţia sănătoasă
(variată şi echilibrată),
despre meniul zilei.

În Moldova iodul se găseşte în
cantităţi foarte mici în sol şi în
apă. Multe persoane suferă de
boli cauzate de lipsa iodului în
alimentaţie. Pentru a suplimenta iodul, trebuie să folosim în
alimentaţie sare iodată. Produsele care conţin iod sunt: algele
marine, heringul afumat, soia,
fasolea verde, lactatele, ouăle.
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V r e a u s ă p o t f a c e m a i m u l t e _________________________
Lucru în grup
1. Proiectaţi, fiecare grup, meniul zilei pentru un elev din clasele primare, urmărind
ca acesta să aibă un regim alimentar corect (o alimentaţie sănătoasă).
2. Faceţi schimb de proiecte şi evaluaţi-le reciproc. Arătaţi calităţile şi neajunsurile
proiectului.

Evaluare
1.	Numiţi 3-4 substanţe nutritive pe care le primeşte organismul prin alimente.
2. Când aveţi nevoie de alimente cu mai multe calorii: când lucraţi la calculator sau
3.
4.
5.
6.

când vă jucaţi cu mingea? De ce?
Numiţi criteriile principale după care se poate stabili calitatea unui aliment.
Ce metode de păstrare a unor alimente cunoaşteţi?
Explicaţi succint ce înseamnă un regim alimentar corect.
Găsiţi alimentul „străin” din seria alimentelor
reprezentate în aceste
imagini.

1.2. Norme de igienă
şi de protecţie a muncii
Amintiţi-vă ce aţi învăţat în clasa a 3-a despre prevenirea contaminării cu microbi a
alimentelor.

În cazul unei intoxicaţii alimentare, omul simte dureri de cap,
ameţeşte, poate avea febră,
senzaţie de vomă, slăbiciune
etc. În astfel de situaţii, adresaţi-vă imediat medicului.
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V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________

Igiena personală. Prevenirea contaminării cu
microbi a alimentelor. Utilizarea corectă a ustensilelor şi a aparatelor de bucătărie
La prepararea bucatelor trebuie să respectăm anumite norme de igienă şi de protecţie a muncii (schemele 1.2-1.4). Respectarea normelor de igienă ne va
ajuta să evităm contaminarea alimentelor cu microbi
ce pot provoca diverse boli şi intoxicaţii alimentare.
Respectarea regulilor de protecţie a muncii ne poate
feri de unele accidente posibile în bucătărie: nu ne
vom tăia cu un cuţit, nu ne vom frige, nu ne vom
electrocuta etc.

Schema 1.2. Norme de igienă în bucătărie
Bucătăria trebuie întreţinută în ordine şi curăţenie.
Utilajul, vasele, ustensilele trebuie să fie curate.

Norme
de igienă
în bucătărie

Suprafeţele de lucru (masa, tocătoarele) trebuie să fie curate şi
fără pericol de desprindere a aşchiilor.
Vasele nu trebuie să fie ştirbite la margini.
În frigider se face periodic ordine, pentru a nu admite expirarea
(alterarea) unor produse.
Bucătăria se aeriseşte periodic.
Coşul pentru deşeuri trebuie să fie curat (deşeurile se strâng în pungă de polietilenă şi se duc afară, la locul rezervat pentru deşeuri).

Schema 1.3. Norme de igienă personală
părul – pieptănat şi strâns
(în cosiţe, cu un elastic sau
sub o basma, sub o bonetă)

mâinile – spălate foarte bine; unghiile – tăiate scurt

şorţul – curat

Schema 1.4. Norme de protecţie a muncii în bucătărie
Ustensilele trebuie să fie puse în ordi- Ustensilele ascuţite sau
ne, la locul stabilit (în sertare sau pe tăietoare se transmit altei
suporturi speciale).
persoane cu mânerul înainte.
Ascuţimea cuţitului nu se verifică trecând degetul peste lama lui, ci tăind Capacul de pe vasul în care
2-3 felii de legume sau de fructe.
fierbe mâncarea se ridică
dinspre noi, pentru a evita
Aparatele electrice şi cele cu gaz frigerea cu aburi.
trebuie folosite cu multă atenţie, de
dorit în prezenţa adulţilor.
Întrerupătorul aparatelor
electrocasnice se va atinge
• În frigider nu se pun bucate calde numai cu mâna uscată.
(aşteptăm să se răcească).
• În cuptorul cu microunde nu se pun Aparatele electrocasnice
vase metalice.
se curăţă numai după ce
• În ceainicul electric se toarnă apă au fost deconectate de la
numai până la nivelul indicat (max).
reţeaua electrică.

Conectarea şi deconectarea aparatelor
electrice se face numai având mâinile
uscate (pentru a evita electrocutarea).
Vasele aflate pe foc sau cele fierbinţi
nu se ating cu mâna goală (pentru
aceasta se folosesc mănuşi de bucătărie).
Mâncarea fierbinte, inclusiv ceaiul,
se gustă cu multă atenţie (ca să nu
ne frigem).
În tigaia cu ulei încins şi în vasul în
care fierbe mâncarea (supa, ciorba,
laptele etc.), produsele se adaugă cu
atenţie, pentru a nu ne stropi.
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Evaluare

1.	Explicaţi de ce trebuie să respectăm regulile de igienă şi de protecţie a muncii
2.
3.

în bucătărie.
Formulaţi principalele reguli de igienă personală în bucătărie.
Formulaţi principalele reguli de protecţie a muncii în bucătărie.

1.3.*Prelucrarea culinară
a produselor alimentare
Amintiţi-vă ce aţi învăţat
în clasa a 3-a despre
prelucrarea culinară (primară şi termică) a produselor alimentare.

Folosiţi cuţitele cu multă atenţie,
ca să nu vă tăiaţi la degete.
Fiţi atenţi când folosiţi cuptorul
înfierbântat: să nu vă frigeţi.

A. Tartine
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________

Cuvântul tartină vine din franceză şi înseamnă
o felie de pâine cu o felie de caşcaval, de carne etc.
deasupra. Tartinele pot fi reci (simple), dar şi calde,
preparate la cuptor. Oricare ar fi metoda de preparare
a tartinelor, acestea pot fi servite la micul dejun, pot
fi luate pentru o gustare la şcoală, într-o călătorie. Iar
dacă sunt pregătite cu fantezie, ele pot fi servite şi la
o masă la care am invitat prieteni.
La prepararea tartinelor simple pot fi folosite diverse
alimente: brânză proaspătă, caşcaval, unt, felii de carne
fiartă sau de salam, pateu de ficat, ou fiert, roşii, verdeaţă.
Pentru prepararea tartinelor calde pot fi folosite felii subţiri de carne fiartă sau de salam, roşii, ardei, ceapă verde,
mărar etc., peste care se pune, întotdeauna, o felie subţire
de caşcaval sau caşcaval dat prin răzătoare (acesta poate fi
amestecat cu un ou crud). Produsele pentru tartine trebuie
să fie proaspete şi să se potrivească după gust.

V r e a u s ă p o t f a c e m a i m u l t e _________________________
Lucru în grup
1. Elaboraţi un proiect de preparare a unor tartine (reci sau calde).
2. Realizaţi proiectul, orientându-vă după fişele tehnologice 1.1 şi 1.2.
Notă. Înainte de realizarea proiectului, verificaţi calitatea produselor alimentare pe care
le veţi folosi. Pregătiţi locul de lucru: selectaţi vasele, ustensilele necesare.
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Fişa tehnologică 1.1

Prepararea tartinelor reci (simple)

Succesiunea operaţiilor
Ilustraţii
Produse necesare: o franzelă (se recomandă să fie feliată),
300-400 g brânză de vaci, 2-3 linguri de smântână, unt,
un ou fiert tare, un ardei gras, 1-2 castraveţi, 3-4 ridichi
etc.; frunze de mărar sau de pătrunjel, cozi de ceapă,
sare etc.
Lucraţi în echipe.
La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de igienă şi
de protecţie a muncii.
1. Se efectuează prelucrarea primară a produselor.
2. Brânza de vaci se sărează după gust şi se amestecă bine.
Dacă brânza este cam uscată, se poate adăuga în ea puţină
smântână. O parte de brânză se amestecă cu mărar şi ceapă
verde tăiate mărunt, cu puţin ardei tăiat cubuleţe. Feliile de
pâine se ung cu un strat subţire de unt.

3. Pe feliile de pâine se întinde, cu cuţitul, brânza (cu sau fără
verdeaţă).

4. Se ornează cu frunze de mărar sau de pătrunjel, cu felioare
de legume pregătite (roşii, ardei, castraveţi, ridiche), cu ou
fiert tare.
5. Se servesc aranjate pe platouri mici sau mari, în funcţie de
numărul persoanelor, dar şi de cel al tartinelor.
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Fişa tehnologică 1.2

Prepararea tartinelor calde

Succesiunea operaţiilor
Ilustraţii
Produse necesare: o franzelă (se recomandă să fie feliată),
caşcaval (dat prin răzătoare), unt, 2-3 roşii, un ardei gras,
frunze de mărar şi de pătrunjel, cozi de ceapă.
Lucraţi în echipe.
La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de igienă şi de
protecţie a muncii.
1. Se efectuează prelucrarea primară a produselor.
2. Pe feliile de pâine se pun felioare de legume, verdeaţă. Dacă
doriţi, puteţi unge pâinea cu foarte puţin unt.
3. Deasupra se presară caşcaval dat prin răzătoare.
4. Tartinele pregătite se pun pe o tavă şi se introduc, pentru 5-6
minute, în cuptorul înfierbântat (sau în cuptorul cu microunde).
5. Se scot din cuptor şi se servesc calde, aranjate pe platouri mici
sau mari (în funcţie de numărul de persoane, dar şi de cel al
tartinelor).

Evaluare

1.	Prezentaţi proiectul realizat.
2. Evaluaţi tartinele (gustul, mirosul, modalitatea de ornare şi de servire la masă).

B. Compot din fructe

La prepararea oricăror bucate
vom avea grijă să evităm risipa de
produse alimentare.
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Compoturile din diverse fructe, proaspete sau uscate, asigură o parte din apa şi din vitaminele necesare
organismului. Ele sunt folositoare atât iarna, cât şi
vara. Pot fi servite reci, dar şi calde.

V r e a u s ă p o t f a c e m a i m u l t e _________________________
Lucru în grup
1. Elaboraţi un proiect de preparare a unui compot din fructe (la dorinţă).
2. Realizaţi proiectul, orientându-vă după fişa tehnologică 1.3.

Notă. Înainte de realizarea proiectului, pregătiţi locul de lucru (selectaţi vasele, ustensilele necesare).

Fişa tehnologică 1.3

Prepararea compotului de mere

Succesiunea operaţiilor

Ilustraţii

Produse necesare: 7-8 mere de mărime mijlocie, 5-6 linguri de
zahăr.
Lucraţi în echipe.
La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de igienă şi de
protecţie a muncii.
1. Se efectuează prelucrarea primară a fructelor: merele se aleg, se
spală, se înlătură părţile bătute sau cu pete, se taie felii, se înlătură
mijlocul cu seminţele.
2. Feliile de mere se pun în cratiţă, peste ele se toarnă apă (cât să le acopere bine). Cratiţa se acoperă cu capacul, se pune la foc potrivit.
3. Când apa începe să fiarbă, se ridică puţin capacul şi se adaugă
3-4 linguri de zahăr. Se lasă pe foc încă 5-6 minute.
4. După ce a fost stins focul, compotul se lasă să se răcorească. Se gustă
cu atenţie (să nu ne frigem!). Dacă trebuie, se mai adaugă zahăr.
5. Compotul se serveşte în pahare sau în căni (transparente).

Notă. Pentru o aromă mai specială, în compotul de mere se pot adăuga câteva
vişine, frunze de mentă. Pot fi preparate compoturi şi din alte fructe (gutui, vişine,
piersici, prune, pere etc.).

Evaluare
1.	Prezentaţi proiectul realizat.
2. Evaluaţi compotul preparat (gustul, mirosul, aspectul, modalitatea de servire a lui).
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1.4. Servirea mesei
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
În ultimul timp, masa de toate
zilele este servită pe feţe de
masă mici, pentru fiecare persoană. Acestea sunt făcute din
materiale plastice, sunt igienice
şi uşor de curăţat.

Fig. 1.4. Model de aranjare a
mesei pentru prânz în familie
Amintiţi-vă ce aţi învăţat în clasa a 3-a despre comportamentul la
masă.

A. Modalităţi de servire a mesei
Masa de toate zilele, ca şi masa de sărbătoare, trebuie
să fie servită frumos. Se recomandă să folosim o faţă de
masă. Astăzi există feţe de masă din stofe (materiale sintetice) care nu se şifonează şi, prin urmare, nu necesită să
fie călcate. Pentru masa de fiecare zi se pot folosi feţe de
masă colorate, cu ornamente sau de o singură culoare.
La o sărbătoare se potriveşte o faţă de masă albă sau
de o culoare deschisă, şerveţele din aceeaşi stofă.
Modalitatea de aranjare a farfuriilor cu bucate
şi a tacâmurilor depinde de meniu, de masa care se
serveşte (dejun, prânz, cină), de caracterul mesei (în
familie, de fiecare zi sau de sărbătoare, festivă).

B. Reguli de comportare la masă

Comportarea corectă la masă vorbeşte despre
educaţia omului, despre atitudinea lui faţă de pâinea
şi bucatele servite. Este bine nu numai să cunoaştem
normele principale de comportare la masă, dar şi să
le respectăm (schema 1.5).

Schema 1.5. Norme de comportare la masă
La masă stăm cu spatele
drept, fără a întinde picioarele sub masă.
Nu ne legănăm pe scaun.
Mâncăm fără grabă.
Notă. Сând am terminat
de mâncat, mulţumim pentru masă.
Ajutăm la strâns
masa, la făcut ordine în bucătărie.

20

În gură nu se pune prea multă mâncare.
Avem grijă să nu lovim în farfurie cu
furculiţa, cuţitul sau cu lingura.

Nu ne uităm în farfuria celorlalte persoane şi nu comentăm
ce şi cum mănâncă ele.

Un cuţit sau o furculiţă se transmite
altei persoane cu mânerul înainte.

Sorbim lichidele din lingură
sau din pahar câte puţin, fără
grabă, fără a produce zgomote, fără a vărsa conţinutul.

Nu vorbim când avem mâncare în
gură.

Avem grijă să nu dăm pe jos
firimituri, bucăţele de mâncare.

Nu spunem că un fel de mâncare nu
este bun (pur şi simplu, nu mâncăm).

Nu ne repezim să luăm fructele cele mai frumoase, bucata
de carne cea mai mare etc.

V r e a u s ă p o t f a c e m a i m u l t e _________________________
Lucru în grup
Grupul I. Aşterneţi faţa de masă, aranjaţi farfuriile şi tacâmurile pentru a servi
micul dejun sau prânzul.
Grupul al II-lea. Apreciaţi modul în care au îndeplinit sarcina colegii din grupul I.
Argumentaţi.

1.5.*Menţinerea ordinii şi
a curăţeniei în bucătărie

V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________

Bucătăria este locul unde se lucrează pentru alimentaţia noastră. Din acest motiv, aici trebuie să fie
întotdeauna curăţenie şi ordine: pe masă, în dulapuri, în
frigider etc. Masa, vasele, tacâmurile, ustensilele, plita,
chiuveta, podeaua etc. – toate trebuie să fie curate. Prin
menţinerea curăţeniei este oprită dezvoltarea bacteriilor
şi a microbilor periculoşi pentru sănătate. Vasele şi tacâmurile nu se adună în chiuvetă şi nu se lasă nespălate
până a doua zi. După fiecare utilizare, ele se spală cu
apă fierbinte şi cu detergent pentru vase, apoi se clătesc
foarte bine şi se pun la locul lor. Gunoiul adunat în timpul gătitului se scoate afară.

Amintiţi-vă ce aţi învăţat în clasa a 3-a despre menţinerea ordinii
şi a curăţeniei în bucătărie.

Buretele şi laveta pentru vase
trebuie spălate bine cu detergent
(sau cu săpun) după terminarea
lucrului. Dacă rămân nespălate,
ele devin un mediu favorabil
pentru dezvoltarea microbilor
periculoşi.

Subiect pentru discuţie
• Ce înseamnă ordinea şi ce importanţă
are ea în bucătărie?
• Poate fi ordine fără curăţenie?
• E uşor să menţii ordinea şi curăţenia
în bucătărie? Cum?

Fig. 1.5. În bucătărie trebuie să fie ordine şi curăţenie
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Oră de sinteză
şi de evaluare finală

TEST

1.	Explicaţi care este rolul produselor alimentare în viaţa omului.
2. Marcaţi cu semnul plus (+) pătrăţelul din dreptul cuvintelor care

denumesc o
activitate ce solicită multă energie şi cu semnul minus (-) o activitate ce solicită
puţină energie.
fotbal
lectură
somn
gimnastică
jocul la calculator

3.	Numiţi principalele substanţe nutritive pe care le primeşte organismul uman prin
alimentare.

4.	Enumeraţi semnele principale după care putem stabili calitatea produselor alimentare.

5.

Marcaţi, în spaţiul rezervat, cu A afirmaţiile pe care le consideraţi adevărate şi
cu F – pe cele false.
Ca să creştem sănătoşi, avem nevoie de alimente foarte bogate în grăsimi (lipide).
Sănătatea noastră nu depinde numai de alimentaţie.
Este bine să mâncăm cât mai multe legume şi fructe proaspete.
Este nesănătos să mâncăm prea des dulciuri.
Pentru a fi sănătoşi, avem nevoie de o alimentaţie corectă şi de mişcare (sport).

6. Spuneţi ce mâncăruri pot fi preparate din fructele sau legumele reprezentate în
imaginile de mai jos:

7. Explicaţi cum înţelegeţi afirmaţia:
	ALIMENTELE VOASTRE SĂ FIE LEACURI,
	IAR LEACURILE VOASTRE – ALIMENTE .

(Hipocrate, celebru medic din Grecia Antică, considerat părintele medicinei)

1
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SĂNĂTATEA E CEA MAI SCUMPĂ BOGĂŢIE.
Proverb

Sărbători
calendaristice
de iarnă

2

Viaţa omului este legată de momente speciale care se repetă ciclic în curgerea anului calendaristic, cu sărbători şi datini de o semnificaţie aparte. Odată cu
sosirea iernii, vin şi sărbătorile cu cele mai frumoase obiceiuri şi tradiţii populare.
Fiecare dintre noi le aşteaptă cu multă bucurie şi mari emoţii, deoarece ele ne
oferă minunata ocazie de a ne reuni în familie, de a ne întâlni cu prietenii, de a
dărui şi a primi cadouri.

2.1. Obiceiuri şi tradiţii
ale sărbătorilor de iarnă
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________

Prin strălucirea şi diversitatea lor, sărbătorile de
iarnă sunt cele mai ample şi mai spectaculoase din cultura populară actuală. Cele mai multe dintre obiceiurile
tradiţionale îşi au originea în miturile străvechi şi în
primele datini creştine. Din timpuri îndepărtate, poporul
nostru sărbătoreşte Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul
Nou, Boboteaza. Acestea sunt adevărate sărbători de
suflet, care ne amintesc de zăpezile bogate, prevestitoare
de rod îmbelşugat, de colinde şi clinchete de zurgălăi, de
miros proaspăt de brad, de bucuria aşteptării darurilor de
sub pomul de iarnă. Toate împreună creează o atmosferă
de basm, de dragoste, de tihnă şi bucurie.
A. Ciclul sărbătorilor de iarnă începe cu Sfântul
Nicolae, sărbătorit conform calendarului bisericesc

Amintiţi-vă ce ştiţi deja
despre sărbătorile de
iarnă.

Fig. 2.1. Magia sărbătorilor de
iarnă la Chişinău
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Fig. 2.2. Ghetuţe pentru cadouri

Cuvântul Crăciun provine din
latinescul „creatio”, care înseamnă creaţie, respectiv naştere.

Fig. 2.3. Ceată de colindători

Termenul colind provine de la
cuvântul latin „calendae”, derivat din verbul „calare” (a vesti).
Astfel, a colinda înseamnă a
vesti naşterea pruncului Iisus.
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creştin la 6/19 decembrie. În noaptea de 5 spre 6 (18
spre 19) decembrie, Moş Nicolae aduce daruri copiilor
care au fost cuminţi, dar şi o „nuieluşă” pentru cei
care au fost neascultători. Darurile lui sunt legate de
următoarea povestire: Sfântul Nicolae a aflat într-o
zi că un tată nu-şi putea mărita fiicele, pentru că era
sărac şi nu avea zestre pentru ele. Plângea zi şi noapte
şi dorea să-şi pună capăt vieţii. Sfântul Nicolae a fost
impresionat şi le-a poruncit slugilor sale să ia câteva
pungi cu galbeni şi să le pună pe neobservate în casa
acelei familii.
De atunci, în noaptea acestei sărbători, cei dragi şi,
în special, copiii primesc daruri de la Sf. Nicolae, care
a devenit simbol al milosteniei şi al faptelor bune. Spre
deosebire de Moş Crăciun, Moş Nicolae nu se arată
niciodată, lăsând darurile în ghetuţe (fig. 2.2).

B. Cel mai aşteptat de toţi este Crăciunul sau sărbătoa-

rea naşterii lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a
născut la Betleem pentru mântuirea omenirii. Crăciunul
mai este şi sărbătoarea familiei, deoarece în jurul bradului
împodobit se reunesc părinţii, copiii, nepoţii. E ziua când
îşi fac daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în
jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea conform datinii
a sărbătorilor vor avea un an mai bogat.
Datinile acestei perioade a anului sunt păstrate
mult mai bine la sate. Astfel, în ajunul Crăciunului,
cete de copii sau tineri costumaţi tradiţional merg pe
la casele gospodarilor cu Colindatul, urându-le sănătate, fericire şi prosperitate, împlinirea dorinţelor în
noul an (fig. 2.3). Colindătorii sunt aşteptaţi cu uşile
şi sufletele deschise şi sunt răsplătiţi cu covrigi, fructe,
nuci, dulciuri, colăcei sau bani.
În vechime se colinda cu o mlădiţă înmugurită de
măr. Aşa se explică de ce în colinde se cântă, în plină
iarnă, despre „florile dalbe, flori de măr” sau despre
„măruţ, mărgăritar”.

Subiect pentru discuţie
Comentaţi următorul citat:

Ce ştiţi despre Malanca şi spectacolele cu
măşti de Anul Nou?

„De Crăciun, toate drumurile duc acasă”. (Marjorie
Holmes)

C. Tradiţiile de Anul Nou în Moldova sunt obiceiuri

vechi, care se păstrează şi se transmit din generaţie în
generaţie. În noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie
(stil nou), cete de urători pornesc cu Pluguşorul (fig.
2.4). Acest plug-miniatură (deseori foarte simplu: un
băţ cu două crăcane la un căpăt – „coarnele plugului”)
este împodobit cu fire de aţă sau panglici, zurgălăi, busuioc, flori din hârtie colorată. Textul urăturii sugerează
întreaga muncă a câmpului – de la arat şi semănat până
la coptul colacilor din grâul cel nou. Uratul este însoţit
de strigături: „Mai îndemnaţi, măi! / Hăi, hăi!”, de pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar şi de un muget de
„buhai”. Mergând din casă în casă, urătorii le doresc
gospodarilor un an îmbelşugat, sănătate şi prosperitate,
fiind răsplătiţi cu dulciuri, colaci şi bani.
Semănatul este un obicei agrar, structurat după
modelul colindelor şi practicat de copii în dimineaţa
zilei de Anul Nou, după încheierea Pluguşorului.
Având câte o trăistuţă cu seminţe de grâu, secară, orz
sau ovăz, copiii intră în case, aruncă boabe cu mâna,
imitând semănatul pe ogor, urându-le gazdelor sănătate, roadă bogată şi spor în toate.

Fig. 2.4. Urători cu Pluguşorul

V r e a u s ă p o t f a c e m a i m u l t e _________________________
Lucru individual
1. Vizitează muzeul ţinutului natal sau muzeul etnografic şi observă exponatele
care ţin de obiceiurile sărbătorilor de iarnă.
2. Selectează din literatura artistică opere în care se vorbeşte despre tradiţiile şi
sărbătorile de iarnă.
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Evaluare
1.	Numiţi ciclul sărbătorilor calendaristice de iarnă.
2. Farmecul tradiţiilor populare legate de aceste sărbători se păstrează mai mult la
3.

sat decât la oraş. Cum explicaţi acest lucru?
Descrieţi cum se desfăşoară în familia voastră una dintre sărbătorile de iarnă (la
alegere).

2.2. Obiecte şi accesorii 		
tradiţionale, folosite
la sărbătorile de iarnă
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e __________

Fig. 2.5. Pom de Crăciun

Numele de sorcovă vine de
la cuvântul bulgar „surov”
(verde fraged), aluzie la
ramura abia îmbobocită,
ruptă dintr-un arbore.
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Sărbătorile de iarnă sunt cele mai bogate în obiceiuri
frumoase şi variate. În ajunul sărbătorilor se împodobeşte pomul de Crăciun (fig. 2.5). El simbolizează dăinuirea, puterea şi viaţa veşnică. Metoda cea mai ecologică
de a ne bucura de un brad adevărat este aceea de a-l lua
în ghiveci şi de a-l împodobi. După sărbători îl putem
readuce în circuitul natural, plantându-l în exterior.
Astfel ne vom învăţa să iubim şi să respectăm natura.
Steaua reprezintă momentul naşterii lui Iisus.
Acest eveniment a fost însemnat prin apariţia unei
stele pe cer, care lumina puternic şi a călăuzit drumul
magilor spre Betleem. Se spune că cei care primesc
în casă copiii cu Steaua devin mai buni, mai cinstiţi
şi mai luminaţi la minte.
Un alt obicei de Anul Nou este umblatul cu Sorcova
– o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit flori de
hârtie colorată. Cu sorcova se atinge de mai multe ori
umărul unei anumite persoane, urându-i sănătate, tinereţe
şi bunăstare.
În multe sate din Moldova s-au păstrat până în
prezent manifestările folclorice teatralizate – Capra,
Ursul, Cerbul, Malanca etc. –, care aduc multă dis-

tracţie şi veselie. Măştile şi costumele se
confecţionează din piei de animale, pene
colorate, ciucuri de lână, panglici colorate,
ghirlande strălucitoare (fig. 2.6).
Colindele, urăturile şi reprezentările teatralizate cu măşti sunt însoţite de zurgălăi (clopoţei), de pocnete de bici sau muget de buhai.
Colindătorii poartă, de obicei, costum popular,
o bâtă (măciucă) special ornamentată, tobe,
traistă (fig. 2.7). În scenariile mai complexe
apar şi instrumente muzicale (fluierul, cobza, Fig. 2.6. Spectacolul teatralizat Ursul
vioara, toba).
La noi există obiceiul gospodinelor de a
pregăti bucate şi colaci pentru colindători.
Potrivit tradiţiei, din primul aluat se face un
colac special, numit crăciunel, în formă de
cifra opt neîncheiată (fig. 2.8). Crăciuneii,
de obicei, se pun la icoană şi se păstrează
până primăvara, urmând să fie împărţiţi la Fig. 2.7. Traistă
Fig. 2.8. Crăciunel
vite, pentru a fi sănătoase.

V r e a u s ă p o t f a c e m a i m u l t e _________________________
Lucru individual
1. Încearcă să pregăteşti acasă, împreună cu
mama sau sora, un mic Moş Crăciun şi un brăduţ
din… legume. Pentru compoziţii vei avea nevoie
de: 1) un ardei gras (roşu), varză chinezească, o
măslină, ace cu gămălie; 2) broccoli, conopidă,
roşii sau ridichi roşii mici, ardei gras (galben).
2. Compară aceste creaţii cu jucăriile din magazine,
confecţionate din alte materiale.

Evaluare
1.
2.
3.

Argumentaţi în 4–5 propoziţii importanţa păstrării şi promovării obiceiurilor şi
tradiţiilor populare legate de sărbătorile de iarnă.
Enumeraţi obiectele şi accesoriile folosite la desfăşurarea obiceiurilor de Crăciun.
Ce fel de brad împodobiţi în familie? Argumentaţi-vă preferinţele.
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2.3. Obiceiul umblatului 		
cu Steaua
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e __________

Fig. 2.9. Copii cu Steaua

Fig. 2.10. Stea de Crăciun

În Moldova, umblatul cu Steaua are loc în seara
de Crăciun şi vrea să amintească steaua care a vestit
naşterea lui Iisus şi i-a călăuzit pe cei trei magi (fig.
2.9). Despre acest fapt ne vorbesc chiar denumirile
colindelor: Steaua sus răsare; În oraşul Betleem, Astăzi s-a născut Hristos, Trei crai de la Răsărit. Unele
cântece de stea au devenit foarte populare, aşa că sunt
folosite de televiziuni şi radio drept coloană sonoră
pentru emisiunile legate de Crăciun.
Din recuzita obiceiului nu lipseşte steaua cu cinci sau
mai multe colţuri, pe care este redată scena naşterii Mântuitorului şi care este împodobită în diverse moduri (fig.
2.10). Copiii în special sunt cei care poartă vestea naşterii
Domnului într-un fel mai deosebit – asemeni magilor
care-L căutau, mergând după stea. Odată ajunşi la casa
gazdei, cei care umblă cu Steaua cântă sub fereastră, la
uşă sau în casă şi pentru străduinţa lor sunt răsplătiţi cu
colaci, mere, nuci, dulciuri, bani etc.

V r e a u s ă p o t f a c e m a i m u l t e _________________________
Lucru individual
Pe lângă obiectele tradiţionale ce însoţesc sărbătorile de iarnă, pot fi confecţionate
şi diferite decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
Încearcă să faci o surpriză plăcută pentru membrii familiei, pregătind câteva jucării
sau o ilustraţie de Anul Nou. Inspiră-te din imaginile de mai jos.
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2.4. Tehnologia confecţionării
stelei de Crăciun
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e __________
Unele dintre accesoriile simbolice folosite la
sărbătorile de iarnă sunt făcute de cei mari, iar altele
sunt pregătite de copii. Ion Creangă scria în Amintiri
din copilărie: „Toată ziua am stat pe capul tatei să-mi
facă şi mie un buhai…”.
Un obicei străvechi este umblatul cu Steaua. Steaua poate fi confecţionată în diferite variante. Aceasta
are cinci, şase sau mai multe colţuri, împodobite cu
multă fantezie. Uneori la colţuri se atârnă clopoţei,
ciucuri. În centrul stelei se plasează o icoană cu imaFig. 2.11. Icoană reprezentând
ginea naşterii Domnului (fig. 2.11).
naşterea Domnului

V r e a u s ă p o t f a c e m a i m u l t e _________________________
Fişa tehnologică 2.1

Confecţionarea stelei de Crăciun

Succesiunea operaţiilor
Ilustraţii
Materiale şi ustensile: un cerc de lemn de la o sită, o scândură îngustă
cu lungime de aproximativ un metru; ghirlande, beteală aurie sau argintie, clopoţei, coală mare de hârtie, carton, 2 imagini reprezentând
naşterea Domnului, vergele subţiri de lemn (nuiele), foarfecă, riglă,
creion, lipici.
La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de protecţie a muncii.
1. Pe cercul de la sită se marchează colţurile stelei (care pot fi între 5
şi 10) şi se fac 3 găuri pentru fiecare colţ.
2. În fiecare gaură se introduce câte o vergea. Vergelele se unesc la vârf.
3. Feţele cercului de lemn al sitei se îmbracă cu hârtie albă sau carton.
4. Pe ambele feţe se lipesc imagini reprezentând naşterea Domnului.
5. Din staniol se decupează steluţe, care se lipesc pe colţuri.
6. Vergelele se îmbracă cu ghirlande strălucitoare, cu staniol.
7. Suportul (scândura) se îmbracă în staniol, se împodobeşte cu beteală.
8. Suportul se fixează pe centrul stelei în poziţie verticală.
9. La vârful fiecărui colţ se agaţă câte un clopoţel.
Notă. Pentru confecţionarea stelei pot fi folosite şi alte materiale decât cele enumerate. O puteţi confecţiona şi în alte variante, după imaginaţia şi creativitatea
proprie, ţinând cont de materialele şi ustensilele necesare. Important este ca steaua să aibă aspect estetic plăcut şi să corespundă modelului tradiţional.
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Extindere • Extindere • Extindere • Extindere

Să ne distrăm, să repetăm, să învăţăm şi ...
să vedem ce ştim şi ce putem
Autorul stemei Republicii Moldova, Maestrul în Artă Gheorghe Vrabie, menţionează: „Steaua dintre coarnele bourului de pe stemă are
opt colţuri, ca şi cea care a răsărit la Betleem la naşterea pruncului
Iisus. Pe mantia Maicii Domnului din icoane stelele sunt de asemenea cu opt colţuri. Aceasta, precum toate stelele, trimite la superioritate, statornicie, călăuzire, apărare, vigilenţă, năzuinţă”. Căutaţi în
dicţionar explicaţia cuvintelor bour, vigilenţă, năzuinţă.
•

•
•
•

Curiozităţi
Imaginea lui Moş Crăciun, aşa cum o cunoaştem noi, a fost creată de desenatorul Thomas Nast, în 1850. Moşul locuieşte în
Laponia (Finlanda) şi are nevoie de nouă reni pentru a-i trage
sania încărcată cu daruri pentru copiii cuminţi. Ei pot zbura, iar
Moş Crăciun intră în case, de obicei, pe horn.
Obiceiul împodobirii pomului de Crăciun cu jucării, lumini, globuri, beteală nu face parte din tradiţiile noastre vechi, ci a fost
preluat din Occident. Primul brad a fost împodobit în anul 1510 la Riga (Letonia).
Beteala a fost inventată în Germania, în anul 1610, şi era din argint, fiind deci
valoroasă şi simbolizând iniţial bogăţia.
Strămoşul instalaţiei electrice de brad este lumânarea aprinsă, care a împodobit
pentru prima oară pomul de Crăciun în secolul al XVII-lea.

Ghic i
Intră pe horn
Noaptea când dorm.
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Când coboară de la munte,
Capătă veşmânt de gală,
Cu o mândră stea în frunte
Şi podoabe de beteală.

Ce fiară cu limba râmă
Şi cu spatele dărâmă?

Sărbătorile calendaristice sunt reflectate în folclorul poporului nostru. Găsiţi în proverbele şi zicătorile de mai jos noţiunile ce se referă la sărbătorile de iarnă.
A fi de la coarnele plugului – a fi din ţărani.
A fi ca o sorcovă – a fi îmbrăcat caraghios, împopoţonat.
A trage în plug – a munci din greu.
A se naşte sub o stea norocoasă – a avea o soartă bună.
A fi cu stea în frunte – a se crede mai bun decât alţii.
Cine umblă la Crăciun în cămaşă, la Paşti umblă în cojoc.
Mâţa cu clopoţei nu prinde şoareci.

TEST

Oră de sinteză
şi de evaluare finală

1.
2.

Numiţi sărbătorile calendaristice de iarnă.

3.
4.

Descrieţi, în 2-3 propoziţii, obiceiul de Anul Nou Pluguşorul.

Selectaţi într-o coloană cuvintele ce se referă la sărbătoarea de Crăciun şi în
alta – cele care ţin de Anul Nou: colindă, bici, Steaua, urătură, Capra, naşterea
Domnului, Pluguşorul, buhai, Sorcova.
Continuaţi versurile cu încă 6 rânduri:
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare … .

5.

Ce obiceiuri sunt practicate în localitatea natală sau în cea a bunicilor în perioada sărbătorilor de iarnă?

6.
7.

Numiţi obiecte şi accesorii folosite la sărbătorile de iarnă.

8.

Alcătuiţi 2-3 propoziţii despre importanţa păstrării obiceiurilor şi tradiţiilor referitoare la sărbătorile de iarnă.
Analizaţi imaginile de mai jos. Scrieţi un titlu pentru fiecare imagine.

СOLINDELE DE CRĂCIUN Sunt BOGĂŢIA
SUFLETULUI ŞI ZÂMBETUL ÎNGERILOR.
Betty Marcovici
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3
Cusutul şi brodatul tradiţional
Arta broderiei la poporul nostru, la fel ca la alte popoare, are tradiţii de secole.
Din timpurile mai îndepărtate de noi, aproape că nu au ajuns obiecte brodate. Cele
mai vechi broderii păstrate în muzeele din ţară au fost executate la sf. sec. XIX –
înc. sec. XX. Broderii din anii 1920-1940 mai pot fi găsite în unele case din Moldova.
Acestea au rămas de la străbunicile voastre. Astfel s-a transmis tradiţia broderiei.
Este bine să o cunoaşteţi, să o păstraţi şi să o transmiteţi şi voi mai departe.

Amintiţi-vă ce aţi învăţat în
clasa a 3-a despre ştergarele tradiţionale.

3.1. Textile tradiţionale 		
decorate cu broderii
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e _______

a

c

b

d

Fig. 3.1. Textile tradiţionale decorative: a, b, c – şerveţele decorative; d – drum (de masă)
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Se ştie că în trecut pânza (de cânepă, in,
bumbac) era ţesută, de regulă, în casă, la stative.
Din astfel de pânză erau confecţionate piese de
îmbrăcăminte, obiecte de uz casnic, dar şi obiecte
decorative, numite astăzi textile de interior (feţe
de masă, şerveţele sau milieuri, drumuri de masă,
prosoape pentru acoperit culmea cu haine, feţe de
pernă etc.), obiecte de ritual (prosoape sau şervete
pentru botez, nuntă etc.). Textilele de interior erau
înfrumuseţate cu broderie, deseori şi cu dantelă
(horboţică).
Principala caracteristică a textilelor de interior este aspectul lor estetic, decorativ. Calităţile
decorative ale fiecărui obiect depindea de gustul
şi de măiestria persoanei care îl confecţiona.

Forma obiectului varia, în primul rând, în funcţie de
locul unde urma să fie folosit: pe masă, pe perete, pe
pat, pe o poliţă etc. De exemplu, şerveţelele brodate
(milieurile) puteau fi pătrate, dreptunghiulare, ovale
sau rotunde. Şi dimensiunile acestor obiecte erau
diferite. Un obiect deosebit era drumul, un şerveţel
dreptunghiular, cu lungimea de 1-1.50 m şi lăţimea de
34-36 cm, decorat cât mai frumos (după gustul creatoarei, evident), care se aşternea pe masă, de obicei,
în casa mare. Şerveţelele decorative aveau, de regulă,
dimensiuni mai mici (cele de formă pătrată aveau de
la 15x15 cm până la 50x50 cm).

În limba română, broderia se mai
numeşte cusătură. Acest cuvânt
vine din latină, unde era cosere
(a coase). În trecut anume acest
cuvânt era folosit mai frecvent
pentru ceea ce numim astăzi
broderie. Cuvântul broderie a
venit în română, mai târziu, din
franceză, unde înseamnă un
ornament executat cu acul, cu
fire de aţă, pe o pânză.

Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
Observă, acasă sau în casa bunicilor, dacă sunt obiecte brodate. Află cum se numesc,
pe ce fel de pânză sunt brodate, ce culori sunt folosite, cine şi când le-a confecţionat.

Lucru în grup
Exerciţiul-joc Suntem cercetători. Pentru acest joc aveţi nevoie de o riglă.
Alegeţi unul dintre obiectele textile decorative cu broderie propuse de învăţător şi
comentaţi aspectul lui estetic (forma, dimensiunile, ornamentul, culorile folosite).

3.2. Ornamentica şi cromatica
broderiei tradiţionale
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
A. Ornamente tradiţionale

În trecutul îndepărtat, oamenii îşi făceau singuri
obiectele de care aveau nevoie, care le erau utile. Cu
alte cuvinte, obiectele aveau funcţie strict utilitară. Cu
timpul, însă, oamenii au început să-şi împodobească
obiectele şi îmbrăcămintea cu diferite elemente decorative. Astfel, pe lângă funcţia lor utilitară, obiectele
încep să aibă şi funcţie decorativă, estetică. Cele mai

Fig. 3.2. Ornamentul căliţă
ocolită (sau cale rătăcită)
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După forma lor, ornamentele
sunt geometrice (constituite
din triunghiuri, pătrate, romburi, cercuri etc.), vegetale sau
fitomorfe (flori, buchete de flori,
copaci, crenguţe etc.), avimorfe
(cocoşi, puişori), antropomorfe
(ce reprezintă siluete de oameni).

a

simple elemente decorative erau liniile de diferite
lungimi şi forme, punctele, crucile, cercurile etc. Ulterior, din combinarea acestora, au apărut motive şi
compoziţii ornamentale.
După asemănarea lor cu realitatea, ornamentele
din broderia tradiţională aveau diverse denumiri, de
exemplu: steluţe, clopoţei, puişori, fluturaşi, prescură,
coarnele berbecului, căliţă ocolită (sau cale rătăcită)
(fig. 3.2; 3.3, b). Anumite ornamente erau legate de
credinţele poporului. De exemplu, credinţa că există
viaţă fără de moarte era simbolizată de ornamentul
denumit pomul (sau arborele) vieţii, reprezentat prin
imaginea unui copac, însoţit uneori de păsărele. Unul
dintre ornamentele străvechi, vârtelniţa, simboliza
succesiunea anotimpurilor (fig. 3.3, a).

b

Fig. 3.3. Scheme de ornamente
de pe vechi şerveţele (milieuri): a
– vârtelniţa; b – căliţă ocolită (sau
cale rătăcită)

Ochiul omului poate distinge mii de nuanţe de culori. Toate nuanţele se obţin prin combinarea a trei culori: roşu, galben şi albastru. Acestea sunt numite culori de bază (sau primare).
Prin combinarea culorilor de bază, se obţin alte trei culori: violet, verde, portocaliu, care sunt
numite complementare (sau secundare, derivate). Celelalte culori sunt, de fapt, nuanţe ale
acestora.
Unele culori par să ne transmită senzaţia de căldură, ne amintesc de culoarea focului, de
aceea au fost numite calde. Altele ne amintesc de răcoarea apei, de răceala zăpezii etc.
Aceste culori au fost numite reci.
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Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
1. Completează-ţi portofoliul cu motive populare şi moderne (le găseşti în reviste,
în internet).
2. Desenează, pe o foaie cu liniatura în pătrăţele, un ornament simplu, pe care ţi-ar
plăcea să-l brodezi.

B. Cromatica broderiei tradiţionale
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
În broderia de pe textilele decorative tradiţionale
putem vedea şi culori calde, şi culori reci. Acestea
sunt, de obicei, pastelate, „cuminţi”. În trecut se broda
cu fire de culoarea naturală a fibrelor: alb, negru, gri,
maro. Treptat, oamenii au reuşit să obţină coloranţi din
plante (din frunze, rădăcini, scoarţă de copaci etc.), în
care vopseau firele pentru ţesut şi cusut. Mai frecvent
erau obţinute nuanţe pastelate de verde, galben, roşu,
albastru. Deseori, negrul era folosit pentru a evidenţia, prin conturare, culorile pastelate. Mai târziu, în
prima jumătate a sec. XX, au apărut fire de cele mai
diferite culori, produse de fabrici. În aceste condiţii, şi
cromatica broderiilor se diversifică. În unele broderii
din a doua jumătate a sec. XX, negrul este combinat
tot mai mult cu roşul, deşi nu putem spune că această
îmbinare de culori este una dominantă în broderia
moldovenească tradiţională.

Amintiţi-vă ce aţi învăţat la arta plastică despre culori.

Fig. 3.4. Armonia culorilor
– o calitate a broderiei de pe
textilele decorative tradiţionale

Vreau să pot face mai multe
Lucru în grup
Grupul I. Analizaţi ornamentele din fig. 3.3 şi stabiliţi ce fel de culori sunt folosite:
de bază sau complementare. Formulaţi o concluzie.
Grupul al II-lea. Analizaţi ornamentele din fig. 3.4 şi stabiliţi ce fel de culori sunt
folosite: de bază sau complementare. Formulaţi o concluzie.
Grupul al III-lea. Analizaţi concluziile primelor două grupuri şi formulaţi, în baza lor,
o singură concluzie (generală).
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3.3. Materiale şi ustensile 		
pentru brodat
Amintiţi-vă ce aţi învăţat în clasa a 3-a despre materiale şi ustensile pentru brodat.

Fig. 3.5. Materiale necesare
pentru brodat

Fig. 3.6. Instrumente şi ustensile necesare pentru brodat
36

V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
Materiale. Pânza pe care se executau broderiile
tradiţionale era ţesută în casă, din fire naturale de
cânepă, de bumbac, in sau lână. Astăzi, pânza pentru
brodat, ţesută din fire naturale sau sintetice, o cumpărăm din magazine. Aceasta poate fi subţire sau
groasă, dar trebuie să aibă o ţesătură destul de rară
(canava, stofă de in), pentru a putea număra firele şi
a lucra mai uşor. În trecut, broderiile erau executate
cu fire de lână, cânepă sau in, toarse subţire şi apoi
vopsite cu coloranţi naturali (obţinuţi din diferite
plante). Cu timpul, pentru broderii au început să fie
folosite şi alte feluri de fire.
În prezent, în magazine pot fi găsite cele mai
diverse fire pentru brodat. De regulă, pentru broderii alegem mulineu (fire răsucite de mătase sau de
bumbac). În procesul confecţionării unor obiecte cu
broderie, avem nevoie şi de aţă de cusut, pe care o
folosim pentru executarea însăilăturilor, tivului, a
punctelor ajur (găurele).
Ustensile. Acul este ustensila principală necesară pentru cusut şi brodat. Pentru broderie se recomandă ace cu vârful bont şi cu urechea alungită.
În timpul lucrului, putem avea nevoie de diferite
instrumente şi ustensile: foarfecă mare (pentru croirea pânzei), foarfecă mică (pentru tăierea capetelor
de aţă), gherghef (pentru a întinde pânza), panglică
centimetrică (pentru a măsura dimensiunile bucăţii
de pânză necesare pentru obiectul pe care vrem să-l

confecţionăm), degetar, ace de siguranţă (pentru
fixarea îndoiturii la însăilat), pernuţă pentru ace.
Înainte de a începe o broderie, trebuie să pregătim
schema (modelul) ornamentului pe care îl vom
broda. În acest scop, avem nevoie de carioci (sau
creioane colorate, pixuri cu gel de diferite culori),
creion simplu, foi cu liniatura în pătrăţele (pe care
se execută schema ornamentului).
În timpul brodatului, vom respecta anumite reguli
(norme) (schemele 3.1 şi 3.2). La locul unde lucrăm,
materialele şi ustensilele trebuie să fie păstrate în
ordine. După finalizarea lucrului, strângem totul şi
facem curat.
Schema 3.1. Norme de igienă personală

Norme
de igienă
personală

Pentru a nu se încâlci, firele de
aţă de pe jurubiţele mulineu se
strâng în ghem sau se taie de
70-80 cm lungime. Dacă avem
mai multe fire, este bine să le
păstrăm împletite într-o gâţă,
din care, când avem nevoie,
scoatem firul necesar.

Aţa lungă face noduri.
(Proverb)

Schema 3.2. Norme de protecţie a muncii

Înainte de a începe lucrul, ne
spălăm pe mâini.

Materialele şi ustensilele pentru brodat se păstrează într-o trusă (cutie).

Lumina trebuie să vină din
partea stângă (dacă lucrăm cu
mâna dreaptă) şi de sus.

Acele se păstrează într-o cutie aparte
sau fixate într-o pernuţă specială.

Distanţa de la ochi până la
obiectul la care lucrăm va fi
de 30-35 cm.

Norme de
protecţie
a muncii

În timpul lucrului, trebuie să
stăm cu spatele drept.

Foarfeca se pune pe masă numai cu
lamele închise.
Foarfeca se transmite altei persoane
numai cu lamele închise şi cu inelele
înainte.

Acul nu se pune în gură.

Acele nu se înfig în haină, ci numai
în pernuţa specială.

Aţa nu se taie cu dinţii, ci doar
cu foarfeca.

Nu se fac mişcări bruşte cu mâna în
care ţinem foarfeca sau acul.

Vreau să pot face mai multe
Lucru în grup
Selectaţi materialele şi ustensilele necesare pentru a confecţiona un şerveţel
decorat cu broderie (milieu). Argumentaţi de ce aţi ales un anumit tip de pânză.
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3.4. Tehnici de cusut
şi brodat
Amintiţi-vă ce tehnici
de cusut şi brodat aţi
învăţat în clasa a 3-a.
Revedeţi portofoliul cu
lucrările voastre.

V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
Pentru a putea face o cusătură, o broderie, este
necesar să cunoaştem tehnicile de cusut şi brodat.
Aceste tehnici se numesc puncte de cusut (de exemplu, punctul de însăilare) sau puncte de broderie (de
exemplu, punctul înaintea acului, punctul cruciuliţă,
punctul lănţişor, punctul tighel etc.).

Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
1. Vezi lucrările pe care le-ai executat în clasa a 3-a. Ce puncte de cusut ai învăţat?
2. Execută un rând din 15 cruciuliţe pe orizontală (vezi şi fişa tehnologică 3.1).

Fişa tehnologică 3.1

Executarea punctului cruciuliţă (să ne amintim)

Materiale şi ustensile (vezi în fişa tehnologică 3.4)
• Observaţi modalitatea de formare a unei cruciuliţe în aceste scheme:

2

4
3

1

• Primul pas se execută de la stânga spre dreapta, iar cel de al doilea, numit de acoperire, se
execută de la dreapta spre stânga. Pentru a obţine o broderie cu aspect uniform, îngrijit, toate
cruciuliţele se execută la fel. În acest caz, pasul de acoperire va avea aceeaşi direcţie.
• Punctul cruciuliţă poate fi executat pe linii orizontale, verticale sau diagonale.

• Punctul cruciuliţă poate fi executat şi în altă
variantă. De exemplu, orientând acul întotdeauna dinspre sine (nu spre sine), conform
schemei:
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4

1
2

3

Fig. 3.7. Broderii în cruciuliţe

Fişa tehnologică 3.2

Executarea punctului tighel

Succesiunea operaţiilor

Ilustraţii

Materiale şi ustensile: pânză (canava), fire mulineu de
două culori; ac, foarfecă, degetar, gherghef.
La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de igienă şi
de protecţie a muncii.
1. Acul se înfige unde vrem să începem brodatul. (Pânza se
întinde pe gherghef.)
2. Se face un pas (de 3-4 fire) înapoi, spre dreapta, şi acul se
trece spre stânga, pe sub pânză, şi se scoate pe faţa articolului
la o distanţă de două ori mai mare decât pasul făcut înapoi.
Se face din nou un pas înapoi şi lucrul continuă în acelaşi
fel până la sfârşit.
• Folosind acest punct de
broderie, putem confecţiona un şerveţel decorativ
(milieu), putem crea diverse ornamente geometrice,
fitomorfe etc.
Notă. Acest punct se aseamănă cu o cusătură executată la maşina de cusut. În
broderie se foloseşte la conturarea unui model, dar şi pentru crearea unor ornamente. Ca aspect, reprezintă un şir de segmente orizontale fără interval între ele.
Se execută pe fire numărate, de la dreapta spre stânga.
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Notă. Punctul lănţişor se aseamănă cu punctul tighel. Se execută pe fire numărate, de la dreapta spre stânga.

Fig. 3.8. Punctul lănţişor

Lucru individual
Execută un rând de broderie în punct tighel (vezi fişa tehnologică 3.2). Observă calitatea
lucrului efectuat de tine.

Fişa tehnologică 3.3

Executarea găurelelor simple

Succesiunea operaţiilor
Materiale şi ustensile: pânză (canava), aţă albă de cusut; ac,
foarfecă, degetar.
La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de igienă şi de
protecţie a muncii.

1. Se scot din pânză câteva fire (1-2 grupe de fire din canava/etamină
sau 4-6 din pânza ţesută la stative).

2. Se lucrează de la stânga spre dreapta. Acul cu aţa se înfige la
marginea din stânga a rândului pentru găurele. Se iau pe ac câte
4 fire (verticale) eliberate, astfel încât să ne imaginăm că firul de
aţă le va „lega” împreună în partea de jos.

3. Acul se scoate cu 1-2 fire mai jos de firele pe care le-am „legat”
împreună, firul de aţă se trage până la capăt şi se obţine o găurică.
Vom proceda la fel şi în continuare, până vom termina rândul de
găurele.
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Ilustraţii

După ce am învăţat principalele puncte de broderie (în cruciuliţe, tighel,
lănţişor), după ce am executat găurele simple, putem decora cu broderie un şerveţel. Elementele decorative pe şerveţel pot fi dispuse în funcţie de preferinţa
noastră (vezi şi fig. 3.9). În calitate de elemente decorative pot fi diverse motive
şi compoziţii ornamentale (fig. 3.10). Acestea pot fi preluate din vechile broderii,
din reviste, din internet etc. Cine vrea şi poate face acest lucru creează singur
elemente decorative, desenându-le pe foi cu liniatura în pătrăţele.

Fig. 3.9. Modalităţi de dispunere a elementelor decorative
pe un şerveţel

a

b

с
Fig. 3.10. Motivul ornamental steluţa (a) şi o compoziţie ornamentală (b) obţinută prin repetarea
acestui motiv (schemă); o compoziţie ornamentală (c) obţinută prin repetarea motivului floare
albastră

Lucru individual
Execută un rând de găurele simple (vezi fişa tehnologică 3.3). Observă calitatea
lucrului efectuat de tine. Arată-i colegului de bancă ce şi cum ai lucrat. Vezi şi tu
cum a lucrat el. Ce ai observat?

Lucru în grup
1. Elaboraţi un proiect de confecţionare a unui şerveţel (milieu) decorat cu broderie
în punct cruciuliţă (sau în punct tighel). Dimensiunile şerveţelului: 30x30 cm.
2. Pregătiţi schema ornamentului pe care vreţi să-l brodaţi (la alegere).
3. Realizaţi proiectul, orientându-vă după fişa tehnologică 3.4.
41

Fişa tehnologică 3.4

Confecţionarea unui şerveţel (milieu)
Succesiunea operaţiilor
Ilustraţii
Materiale şi ustensile: canava (sau
etamină), aţă de brodat (mulineu)
şi aţă albă pentru executarea găurelelor, aţă de cusut de o culoare
pastelată pentru însăilat; ac cu
vârful bont şi urechea alungită,
gherghef, foarfecă, degetar; schema
ornamentului.
La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de igienă şi de protecţie a muncii.

1. Se măsoară şi se croieşte o bucată de pânză cu dimensiunile de
35x35 cm (şerveţelul gata va avea 30x30 cm).
2. La distanţa de 3-4 cm de la margini, se scot câte două grupe de fire.
3. Marginile se îndoaie de două ori şi se însăilează (cu punct înaintea acului).
4. Pe rândurile din care au fost extrase firele, se execută găurele.
5. Se determină locul dispunerii decorului. Se execută modelul ales.
(Se recomandă să lucrăm pe pânza întinsă pe gherghef).
Şerveţelul (milieul) confecţionat se spală şi se calcă.

Evaluare
1. Prezentaţi proiectul realizat (conform sugestiilor de la p. 5).
2. Adunaţi şerveţelele (milieurile) confecţionate. Observaţi calităţile şi neajunsurile

lor.
3. Evaluaţi reciproc lucrările realizate. Observaţi calitatea executării cruciuliţelor şi
potrivirea culorilor.
4. Alegeţi lucrările pe care le consideraţi executate cel mai bine.
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3.5. *Broderia – un element
al portului popular
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
Arta broderiei tradiţionale a atins cea mai înaltă
măiestrie în costumul (portul) popular. De exemplu, cămaşa femeiască, numită ie, avea cea mai
bogată broderie. Mâneca iei avea, în partea de sus,
o broderie deasă, numită altiţă, de la care porneau
în jos rânduri de motive ornamentale, numite râuri
(fig. 3.11). Şi cămaşa bărbătească era împodobită
cu broderie, constituită, de obicei, din ornamente
geometrice. La sărbătorile de astăzi, la concerte de
muzică populară putem vedea persoane de diferite
vârste în costume populare. Unele dintre acestea
continuă adevărata broderie tradiţională.

a
b

Fig. 3.11. Altiţa (a) şi râurile (b) – elemente
de decor al mânecilor unei ii

Fig. 3.12. La sărbătorile de astăzi
putem vedea costume populare (unele
foarte apropiate de
cele tradiţionale)

Fig. 3.13. Broderia
de pe ii este executată, de obicei, în
punctele: cruciuliţă,
bătrânesc, tighel
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Extindere • Extindere • Extindere • Extindere

Să ne distrăm, să repetăm, să învăţăm şi ...
să vedem ce ştim şi ce putem
Arta broderiei cu fire de mătase, de
argint şi de aur avea mare preţ la
curtea domnitorilor moldoveni. Două
broderii de acest fel, lucrate de fiica
lui Ştefan cel Mare, Elena (numită de
ruşi Voloşanca), se păstrează într-un
muzeu din Moscova.

În trecut, broderiile se făceau cu fire de lână, vopsite cu
coloranţi naturali. Culorile obţinute erau pastelate.
Odată cu apariţia firelor mulineu, pe care le folosim şi noi
pentru brodat, gama cromatică a broderiilor a devenit mult mai
variată.
Covoraş brodat cu fire de lână

Completaţi grilele. Găsiţi în Dicţionarul explicativ sensul cuvintelor descoperite.
p u n

c

t

p u n

c
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p u n
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În concepţia oamenilor din trecut unele culori simbolizau ceva. Astfel, verdele simboliza
natura, liniştea; albastrul – apa, cerul sau speranţa; negrul – pământul; albul – puritatea;
galbenul – lumina soarelui sau optimismul; roşul – bucuria, sănătatea. Cu timpul, semnificaţia simbolică a culorilor a dispărut, omul fiind preocupat mai mult de armonia culorilor,
de frumuseţea pe care o pot crea acestea.

Motivul ornamental steluţa este foarte des întâlnit în arta populară. Observaţi:

a
44

b

c

Motivul ornamental steluţa: a – pe un covor (sec. XIX); b – pe o dantelă croşetată (sec. XX); c – pe
o broderie (sec. XX)

TEST
1.
2.

3.

Oră de sinteză
şi de evaluare finală

Alegeţi din seria de cuvinte doar pe cele care se referă la broderie: tartină,
gherghef, lănţişor, andrele, foarfecă, cruciuliţă, croşetă, aţă, telefon, degetar,
canava, punct.
Numiţi literele din dreptul afirmaţiilor pe care le consideraţi corecte:
a. Arta broderiei are tradiţii de secole.
b. Cele mai vechi broderii se păstrează în şcoală.
c. În trecut pânza era ţesută în casă, la stative.
d. Textilele de interior sunt: feţe de masă, şerveţele sau milieuri, drumuri de
masă, prosoape pentru acoperit culmea cu haine, feţe de pernă etc.
Continuaţi propoziţia:
Ornamentele din broderia tradiţională aveau diverse denumiri, de exemplu:
____________________________________________________________

4.

Analizaţi drumurile de mai jos sub aspectul ornamenticii şi cel al cromaticii.

5.

Alegeţi afirmaţia corectă:
În trecut, broderiile se numeau şi cusături.
În trecut, broderiile se numeau şi horboţică.
Stabiliţi în ce puncte sunt executate broderiile din aceste imagini:

6.

MESERIA ESTE BRĂŢARĂ DE AUR.
Proverb

3
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4

Croşetarea

Croşetarea este meşteşugul de împletire (înnodare) a aţei cu ajutorul unui ac
special, numit croşetă. Din cele mai vechi timpuri, prin croşetare se confecţionau
diverse obiecte de uz casnic (gospodăresc). Treptat, tehnica croşetării a evoluat,
devenind o adevărată artă de confecţionare sau de împodobire a obiectelor de
interior şi a celor de port. Arta croşetării a fost transmisă din generaţie în generaţie până în zilele noastre de către străbunicile şi bunicile noastre, pentru a o
cunoaşte, a o învăţa şi a o transmite, la rândul nostru, mai departe generaţiilor
care vor urma.

a

b

c
Fig. 4.1. Textile de interior:
a – faţă de masă; b – drum de
masă; c – ştergar
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4.1. Textile de interior
tradiţionale, garnisite
cu dantelă
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
Textilele de interior tradiţionale sunt confecţiile
din ţesături lucrate manual, de obicei, de către femei, şi
utilizate în gospodăria ţărănească în special în scopuri
decorative. În calitate de textile de interior tradiţionale
erau feţele de masă, ştergarele (prosoapele), feţele de
pernă, drumurile de masă, cearşafurile etc. (fig. 4.1).
Textilele de interior tradiţionale sunt împodobite cu
dantelă croşetată sau cu broderie şi dantelă.
Dantela, numită în popor şi horboţică, reprezintă
o împletitură fină, cu ornamente variate, executată din
fire textile cu ajutorul croşetei.

Lucru individual
Ai văzut, aveţi acasă sau la bunici feţe de masă, feţe de pernă, batiste sau articole
vestimentare croşetate în întregime sau împodobite cu dantelă croşetată? Întreab-o pe
bunica sau pe mama cine şi când le-a confecţionat, află cum se numeşte ornamentul
de pe ele, din ce fel de fire (aţă) este croşetat. Povesteşte colegilor, în 4-5 propoziţii,
ce ai aflat. Gândeşte-te ce obiect ai vrea să croşetezi.

A. Faţa de masă

Ţesăturile speciale pentru acoperirea mesei au apărut în secolul al XVIII-lea, când masa înaltă a început
să fie folosită în interiorul locuinţei ţărăneşti. Faţa de
masă tradiţională este o piesă de uz casnic cu caracter
preponderent decorativ. Ea era folosită şi în cadrul unor
ceremonii (nuntă, botez, înmormântare etc.).
De obicei, faţa de masă are formă dreptunghiulară.
La realizarea ei se ţine cont de forma şi dimensiunile
mesei (fig. 4.2). Faţa de masă tradiţională este garnisită
cu o dantelă la mijloc, numită încheietură sau friză, şi
cu alta pe margini, numită margine (fig. 4.3).
Părţile componente ale feţei de masă tradiţionale
sunt:
• laţii – două foi de pânză ţesută la stative (război) în
condiţii de casă;
• încheietura – dantela aplicată la mijloc, între laţi;
• marginea – dantela de pe perimetrul feţei de masă.
Laţii feţei de masă se croiau din pânză ţesută din
fire naturale (cânepă, bumbac, in), de culoare albă.
Croirea se făcea pe lungimea pânzei, sub formă de foi
dreptunghiulare (după forma mesei). Lungimea laţilor
trebuia să fie cu 15-20 cm mai mare decât lungimea
mesei, pentru ca să „cadă” în jurul mesei, acoperind-o
frumos. Laţii se prelucrau la capete cu un tiv, deseori
cu găurele simple (vezi fişa tehnologică 3.3 de la pag.
40 din manual). Acest lucru nu permitea destrămarea
pânzei, dar şi conferea un aspect plăcut feţei de masă.
Odată pregătiţi pentru confecţionarea feţei de masă
tradiţionale, laţii erau încheiaţi (uniţi) prin încheietură
sau friză (fig. 4.3, b, 4.4, a şi 4.5, a).

Fig. 4.2. Faţă de masă (începutul secolului XX)

a

b
c

Fig. 4.3. Părţile componente
ale feţei de masă: a – laţii;
b – încheietura; c – marginea
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Încheietura (friza) este o fâşie de dantelă îngustă de 10-15
cm, folosită ca element decorativ
cu motive ornamentale, repetate
succesiv. Încheietura se prinde de
a
laţii feţei de masă cu acul sau cu
a
croşeta (vezi pag. 58, sus).
Alt element decorativ important al feţei de masă este dantela
aplicată de jur împrejurul laţilor, numită margine. De obicei,
aceasta este o dantelă cu colţuri
b
b
(fig. 4.3, c, 4.4, b şi 4.5, b). Ea se
Fig. 4.4. Încheietură (a) şi mar- Fig. 4.5. Încheietură (a) şi mar- croşetează separat sau direct pe
gine (b) pentru faţă de masă gine (b) pentru faţă de masă
marginile feţei de masă.

B. Decorul feţei de masă tradiţionale

Fig. 4.6. Şerveţele

Decorul feţei de masă este constituit din dantelă sau din
dantelă şi broderie. Talentul creator al meşterilor populari
din toate zonele etnografice ale Moldovei şi gustul lor
artistic deosebit îşi găsesc ecou în diversitatea de motive
ornamentale tradiţionale: geometrice, fitomorfe, avimorfe
etc. (căutaţi şi în Glosar ilustrat). Motivele ornamentale
reflectă, în principal, natura (lumea plantelor şi animalelor). Ornamentele de pe încheieturile şi marginile feţei de
masă tradiţionale aveau diferite denumiri, de exemplu:
steluţe, şuvoi, cocoşei, fluturaşi, flori, frunze etc.
În prezent gospodinele continuă tradiţia croşetării,
combinând motive ornamentale şi culori, pentru a confecţiona feţe de masă, şerveţele etc. cât mai originale (fig.
4.6 şi 4.7).

Fig. 4.7. Model de
faţă de masă complet dantelată
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Cuvântul ornament
vine din limba latină,
unde ornamentum însemna element destinat să împodobească
un obiect.

Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
1. Descoperă, în casa voastră sau a bunicuţei, textilele de interior garnisite cu dantelă.
Află când se aşternea faţa de masă tradiţională în trecut şi când se aşterne astăzi.
2. Completează portofoliul cu modele de motive ornamentale utilizate la dantela
care împodobeşte faţa de masă.

Lucru în grup
1. Vizitaţi muzeul ţinutului natal sau cel etnografic. Completaţi-vă portofoliul cu informaţii
despre piesele etnografice, cu materiale ilustrative din cărţi, reviste, internet.
2. Studiaţi modelele de încheieturi de faţă de masă, analizaţi şi comparaţi elementele
şi motivele ornamentale.
3. Efectuaţi exerciţii de descifrare a compoziţiei ornamentale de pe o încheietură
de faţă de masă.

Evaluare
1.	Numiţi 2-3 tipuri de textile de interior tradiţionale, garnisite cu dantelă croşetată.
2.	Care sunt părţile componente ale feţei de masă tradiţionale?
3.	Arătaţi dacă sunt adevărate (A) sau false (F) afirmaţiile de mai jos:
Astăzi feţele de masă se confecţionează numai din pânză ţesută manual.
Prosoapele şi feţele de masă garnisite cu dantelă croşetată erau folosite nu
numai pentru decorarea interiorului, ci şi în cadrul diverselor obiceiuri: botez,
nuntă, înmormântare etc.

4.2. Arta croşetării –
între tradiţie şi modernitate
A. Materiale şi ustensile pentru croşetare
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
Împletitul cu croşeta era cunoscut încă din vechime.
În timpul săpăturilor arheologice au fost găsite vase cu
imprimări de pânză împletită. Se crede că tehnica împletirii cu croşeta (din lemn sau os) era folosită iniţial
la confecţionarea plaselor de prins peşte.

Pentru a împleti horboţica,
străbunicile noastre utilizau în loc
de croşetă un pai de la mătură,
care avea un nodişor la capăt şi
putea ţine aţa.
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Materiale. Pentru croşetarea manuală, de regulă, se
folosesc fire naturale. Acestea pot fi de origine vegetală
Fire naturale
sau animală (schema 4.1).
de origine
de origine
Firele de bumbac se obţin din puful de pe seminţele
vegetală
animală
de bumbac, care se prelucrează la fabrici speciale, unde se
transformă în fire subţiri de culoare albă (fig. 4.8). Firele
B
С
I
L M
de cânepă se obţineau din cânepă prelucrată manual sau
U
Â
N
Â
Ă
industrial. În prezent cânepa nu se mai cultivă. Firele de
M
N
N
T
in se obţin din tulpina de in, după prelucrarea termică şi
B
E
Ă
A
mecanică a ei. Firele de lână se obţin, prin filare (toarceA
P
S
C
Ă
re), din lână de oaie, capră sau iepure. Firele de mătase
E
se obţin din mătase căpătată de pe gogoşile viermilor de
mătase. În comerţ, aceste materiale se găsesc sub formă
de sculuri, bobine, mosoare, jurubiţe etc. (fig. 4.9).
Cel mai des utilizate pentru croşetare sunt firele de
bumbac (albe sau colorate). Firele se aleg în funcţie de
obiectul care va fi confecţionat şi de modelul ales. De
exemplu, din fire de bumbac sau de in se pot realiza feţe
de masă, şerveţele garnisite cu dantelă, articole şi accesorii
a
vestimentare de vară etc.
Din mătase se poate croşeta o dantelă fină pentru batistuţă sau pentru garnisirea unor articole vestimentare.
Pentru zilele reci sunt potrivite articolele croşetate din fire
de lână: mănuşi, căciuliţe sau fulare.
b
La alegerea firelor pentru croşetat, trebuie să ţinem
Fig. 4.8. Bumbac: a – floare cont de următoarele caracteristici ale lor: grosimea
de bumbac; b – prelucrarea
(această caracteristică este exprimată printr-un număr:
industrială a bumbacului
cu cât numărul este mai mare, cu atât firul este mai subţire); calitatea (firul trebuie să fie bine răsucit, mercerizat
(neted) şi fără rupturi); culoarea (depinde de articolul şi de
modelul ales).
Ustensile. Ustensila de bază utilizată la împletirea firelor textile este, după cum ştiţi, croşeta (fig. 4.10) – un ac
de metal, os sau material plastic, cu un capăt în formă de
cârlig (cioc). Numărul croşetei variază între 0 şi 18 mm.
Fig. 4.9. Bobine de fire tex- Croşeta se alege în funcţie de grosimea (numărul) firului
Schema 4.1. Clasificarea
firelor naturale

tile pentru croşetat
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şi de modelul ales pentru
croşetat. Firul trebuie să fie
de 1,5-2 ori mai gros decât
adâncimea ciocului croşetei.
Croşetele cu numere mici
sunt folosite pentru firele
subţiri, iar cele cu numere
mari – pentru firele groase.
Ustensilele auxiliare folosite la croşetat sunt:
panglica centimetrică, acul de canava cu urechea
lungă şi vârful puţin bont (folosit la ascunderea
capetelor de fire), acele cu gămălie, foarfeca
(fig. 4.11).
În timpul croşetării trebuie să respectăm anumite
norme de igienă şi reguli de protecţie a muncii (schemele 4.2 şi 4.3).

Fig. 4.11.
Ustensile
auxiliare
Schema 4.2. Norme de igienă personală

În procesul croşetării, se recomandă ca ghemul cu fire (bobina) să fie plasat într-o cutie, în
capacul căreia s-a făcut un orificiu prin care se
trece firul textil (sau într-o pungă de material
plastic, în care, la fel, se face un orificiu prin
care va trece firul lucrător).
Schema 4.3. Reguli de protecţie a muncii

Înainte de a croşeta, trebuie să
ne spălăm pe mâini.
Norme
de igienă
personală

Lumina trebuie să cadă din
partea stângă, de sus în jos.
Spatele trebuie să fie drept.
Distanţa de la ochi până la
obiectul care se confecţionează trebuie să fie de cel puţin
30 cm.

Fig. 4.10. Croşete
 Observaţi varietatea de
croşete.

Materialele şi ustensilele se păstrează într-o trusă specială.
Reguli
de protecţie
a muncii

Nu se utilizează ustensile ruginite.
Nu se fac mişcări bruşte cu mâna
în care se ţine croşeta.
Foarfeca se transmite cu inelele
înainte şi cu lamele închise.
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Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
Observă varietatea firelor textile şi a pânzei (ţesăturii) utilizate la confecţionarea
obiectelor garnisite cu dantelă croşetată, prezentate la expoziţia din clasă. Compară
aspectul dantelei croşetate din fire groase cu cel al dantelei din fire mai subţiri.

Lucru în grup
1. Alegeţi croşeta potrivită pentru firele propuse de învăţător.
2. Enumeraţi varietatea obiectelor care ar putea fi realizate din aceste fire. Argumentaţi.
Amintiţi-vă ce aţi studiat
în clasa a 3-a la modulul Croşetarea despre
elementele de bază ale
croşetării.

Ghici

B. Elementele de bază ale croşetării

Să repetăm. În timpul lucrului, croşeta se ţine în
mâna dreaptă. Mişcarea mâinii trebuie să fie uşoară
şi ritmică. Primul ochi cu care se începe croşetarea
oricărui obiect se numeşte ochi de bază (fig. 4.12).

Cinci pari şi o nuia –
faci gardul cât ai vrea.
		

Fig. 4.12. Modalitatea de formare a ochiului de bază

Lucru individual
1. Execută un lanţ format din 15 ochiuri libere. Observă aspectul lui, uniformitatea
mărimii ochiurilor. Compară lanţurile din ochiuri libere executate de către colegi.
2. Croşetează, conform schemei grafice, câte un model corespunzător fiecărui
semn convenţional (orientează-te după schema 4.4).
3. Completează portofoliul cu modelele croşetate.

Lucru în grup
Proiectaţi un obiect decorativ (floare, fruct, jucărie pentru
pomul de Crăciun etc.), utilizând fire textile de diferite culori,
carton, clei PVA şi lănţişoare croşetate din ochiuri libere. Aveţi
grijă de armonizarea culorilor (orientaţi-vă după lucrările
prezentate în imaginea alăturată).
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Tabelul 4.1. Elementele de bază ale croşetării
Elementul/semModalitatea de executare
nul convenţional

Schema grafică
a modelului/mostra

Ochi liber
(punct de lănţişor)
;
Semipicioruş
(picioruş alunecat,
picioruş orb)
;

1
2

Picioruş fără jeteu
(picioruş scurt,
picioruş de feston)
;

2

1
3

Picioruş cu un jeteu
(picioruş simplu)
;

2

1

4
3
5

* săgeata indică
direcţia lucrului

Notă. În schemele din reviste, semnele convenţionale ce reprezintă
elementele de bază ale croşetării sunt atestate şi în alte forme.

C. Scheme grafice cu variante
de încheieturi (frize) pentru faţa de masă
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
Combinând elementele de bază ale croşetării, obţinem modele variate de dantelă. Modelele constau din
unul sau câteva rânduri de croşetare şi se reprezintă
schematic folosind semne convenţionale (tabelul 4.1).
Această reprezentare este numită schemă grafică.
La executarea modelelor de încheieturi se utilizează metoda liniară de lucru – croşetarea pe ambele feţe
de lucru, în rânduri dus şi întors (fig. 4.13, b, unde săgeata indică direcţia croşetării), după modelul ales.

Jeteu: se ia firul pe croşetă
fără a-l lucra (împleti), formându-se o buclă.

În timpul croşetării, firul se întinde uniform, ochiurile se execută
după număr şi model, alternându-le
corect, conform schemei grafice.
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În fig. 4.13 sunt prezentate scheme grafice cu modele simple de încheieturi. Pătrăţelele
pline formează ornamentul pe o reţea din pătrăţele goale (ajurate) (fig. 4.13, a, b, c).
– pătrăţel plin; ,

,

a

– pătrăţel gol

b

Fig. 4.13. Modele de încheieturi şi schemele grafice ale lor:
a – aspect general al schemei grafice; b – schema grafică de
lucru; c – dantele croşetate după schemele grafice

Vreau să pot face mai multe

c
Modalităţi de
unire cu croşeta şi acul

Lucru individual
1. Elaborează un proiect de confecţionare a unei frize
(încheieturi) pentru o faţă de masă în miniatură.
2. Desenează schemele grafice ale modelelor alăturate
sau schema unui model creat de tine.
3. Execută un fragment de încheietură pentru o faţă de
masă simplă (în miniatură).

D. Tehnica croşetării circulare la executarea
marginii dantelate a şerveţelului. Tehnica
formării colţului dantelat
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
O altă metodă de lucru este cea circulară, care
presupune croşetarea numai pe faţa obiectului, în sens
a
circular. Această metodă este folosită la executarea
modelelor de dantele pentru tivuri,
milieuri, feţe de masă dantelate în
întregime (fig. 4.7 şi 4.14) etc.
În clasa a 3-a, utilizând tehnica
croşetării circulare la confecţiob
c
narea covoraşului, aţi observat că
Fig. 4.14. Obiecte la care s-a aplicat croşetarea
dimensiunile acestuia se măreau
prin metoda circulară
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datorită adăugării numărului de pătrăţele
la colţuri. Aşadar, cunoaşteţi deja tehnica
formării colţurilor la
covoraş: din pătrăţelul
de la colţ se formează
alte trei pătrăţele. În
cazul confecţionării
şerveţelelor (pătrate
sau dreptunghiulare),
garnisite cu dantelă,
vom utiliza aceeaşi
tehnică de formare a
colţurilor, respectând
următoarele cerinţe:
1) marginile şerveţelului se tivesc executând picioruşe fără
jeteu (scurte), utilizând
tehnica croşetării circulare;
2) pentru formarea
colţului şerveţelului se
execută trei picioruşe
scurte în acelaşi punct;
3) executarea dantelei trebuie să fie corectă, conform schemei grafice (fig. 4.15);
4) dantela trebuie să aibă colţurile identice.
Dantelele lucrate cu croşeta se execută conform
schemei grafice sau prin copiere după o dantelă croşetată. Dantela se poate executa direct pe marginile
obiectului sau separat. În cel de-al doilea caz, dantela
se va fixa cu acul de marginea obiectului.

* – începutul lucrului
 – sfârşitul lucrului

▪ La sfârşitul fiecărui rând
se execută un picioruş
alunecat.

Fig. 4.15. Modele de dantelă
îngustă şi schemele grafice
ale lor

Tehnica formării colţului dantelat al feţei de masă este similară
cu tehnica formării colţului dantelat
al unui simplu şerveţel.
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Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
1. Compară modelele de covoraşe (executate în cl. III) cu un şerveţel de formă
pătrată, garnisit cu dantelă (orientează-te după fig. 4.14, b). Analizează ce au
comun şi prin ce se deosebesc aceste obiecte.
2. Elaborează un proiect de confecţionare a dantelei înguste pentru garnisirea şerve
ţelului.
3. Desenează o schemă grafică simplă pentru dantela unui şerveţel (vezi fig. 4.15 şi fişa
tehnologică).

Lucru în grup
Proiectaţi pe hârtie un set – faţă de masă şi şerveţele garnisite cu dantelă – pentru
o masă festivă. Orientaţi-vă după fig. 4.2 şi 4.3. Prezentaţi proiectele elaborate.

4.3. Confecţionarea unui şerveţel
garnisit cu dantelă îngustă
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________

Fig. 4.16. Şerveţele garnisite
cu dantelă îngustă

Şerveţelele sunt piese obligatorii în special la mesele
festive. Deosebit de elegante sunt şerveţelele împodobite
cu dantelă îngustă. Grosimea firelor textile utilizate pentru
croşetarea unei astfel de dantele trebuie să se asorteze cu
textura pânzei din care este făcut şerveţelul.
Aspectul şerveţelului depinde de calitatea materialului
ales, de armonizarea culorilor şi, nu în ultimul rând, de respectarea cerinţelor tehnologice la realizarea lui (fişa tehnologică). În calitate de material se poate folosi pânza ţesută

Fig. 4.17.
Dantele
înguste
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manual (care se folosea până nu demult) sau diverse
ţesături produse de industria textilă. Şerveţelele pentru
mese de sărbătoare vor fi confecţionate din ţesături fine,
de culoare albă sau de culori pastelate, iar cele pentru
masa de fiecare zi – din ţesături mai groase, colorate.
Fişă tehnologică

Omului cu sârguinţă toate-i
sunt cu putinţă. (Proverb)

Confecţionarea şerveţelului garnisit cu dantelă îngustă

Succesiunea operaţiilor
Se stabilesc dimensiunile (15x15 cm).
Pânza se măsoară cu panglica centimetrică.
Pânza se taie pe fir drept.

Etape tehnologice. Ilustraţii
Croirea şerveţelului

Sugestie. Dimensiunile şerveţelului pot varia.

La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de igienă şi de protecţie a muncii.
Marginea se îndoaie (3-4 mm) de două ori şi
se însăilează, utilizând punctul înaintea acului
(cu întărituri la început şi la sfârşit).

Pregătirea marginii pentru prelucrare

Sugestie. Marginea poate fi îndoită o singură dată.

Se execută picioruşe scurte în linie dreaptă, la Prelucrarea marginii cu picioruşe scurte (festonate)
distanţa de 4 mm de la margine.
Pentru formarea colţului şerveţelului, se execută trei picioruşe scurte în acelaşi punct.
Sugestie. Picioruşele de feston pot fi aplicate şi mai des.

Se execută primul rând, se formează colţul
după schema grafică.
Se execută rândul al doilea.
Se ascunde firul de încheiere cu ajutorul acului
(sau cu croşeta).
Şerveţelul se spală, se apretează, se calcă.

Executarea dantelei după schema grafică (v. fig. 4.17)

Lucrările de finisare

Ustensile şi materiale necesare: etamină, ac
cu vârf bont, perniţă, aţă de cusut, foarfecă
mare şi mică, degetar, panglică centimetrică,
fire macrame nr. 40/2 x 3 sau romana 20/3,
croşetă nr. 1.
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Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
1. Alege un model de dantelă din manual sau unul creat de tine (din portofoliu).
2. Execută un şerveţel garnisit cu dantelă îngustă (orientează-te după fişa tehnologică).

Lucru în grup
1. Evaluaţi şerveţelele confecţionate de voi. Alegeţi-le pe cele
mai reuşite pentru expoziţia din clasă, liceu etc.
2. Observaţi cum este prinsă dantela croşetată separat de pânza
articolului. Care dintre aceste metode vi se pare mai potrivită? De ce?

Evaluare
1.	Organizaţi

în cadrul clasei o expoziţie de lucrări ale
voastre. Evaluaţi proiectele realizate, aspectul estetic
şi calitatea executării dantelelor.
2. Şerveţelele pot fi decorate cu broderie şi cu dantelă. Propuneţi o variantă de astfel de decor. Elaboraţi
schema grafică a dantelei din lanţuri de ochiuri libere
şi picioruşe fără jeteu.
3.	Prezentaţi verbal proiectul elaborat.

Extindere • Extindere • Extindere • Extindere

Să ne distrăm, să repetăm, să învăţăm şi ...
să vedem ce ştim şi ce putem
În secolele trecute, în Europa batistuţele erau un accesoriu
care completa ansamblul vestimentar. Batistuţele se confecţionau din pânză fină şi erau garnisite cu dantelă. Se
purtau în mână ca obiecte de podoabă. Formele batistuţelor erau diverse: rotunde, ovale, pătrate, dreptunghiulare.
Ludovic al XVI-lea, regele Franţei, a impus în regatul său
ca lungimea batistuţei să fie egală cu lăţimea ei. De atunci,
pătratul a devenit cel mai des întâlnit ca formă a batistei. Deosebit de cunoscute
prin fineţea lor erau batistuţele italiene (de Veneţia), spaniole etc.
Şi în Moldova tradiţia confecţionării batistuţelor este foarte veche. Aici ele erau împodobite cu broderie, cu găurele, cu dantelă şi se numeau năframe sau năfrămiţe.
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Arta croşetării
este transmisă
din generaţie
în generaţie

Lenuţa

Maria

Maria este elevă în clasa a 8-a. Din clasa a 4-a a învăţat să croşeteze. La început nu credea că
va putea croşeta ceva frumos cu propriile mânuţe. Cu timpul, însă, lucrând cu multă atenţie,
a ajuns să poarte bluziţe, căciuliţe şi fulare croşetate de dânsa. Acum cel mai mult îi place
să croşeteze bluziţe pentru surioara Lenuţa, care este în clasa a 4-a şi care deja învaţă să
croşeteze. Lenuţa ar vrea să croşeteze ca Maria. Câte hăinuţe ar face pentru păpuşile ei!
Subiect pentru discuţie. Un meşteşug este transmis din generaţie în generaţie.
Credeţi că în cazul descris mai sus putem vorbi despre o astfel de transmitere
a meşteşugului croşetării? Explicaţi.

Găitanul (şiretul) croşetat. Dantela poate fi croşetată şi separat, folosind
tehnica liniară. Un model de dantelă separată este găitanul sau şiretul croşetat. Şiretul se execută din picioruşe şi lanţuri. Se lucrează foarte uşor,
folosind acul de cusut pentru fixarea capetelor şiretului. Se pot crea diverse
modele de obiecte garnisite sau
executate exclusiv din şiret. Un
astfel de şiret este utilizat pentru bretelele bluziţelor, pentru
garnisirea unui şerveţel.
Sarcină. Croşetaţi un şiret (găitan) după schema grafică (la alegere).

Pentru croşetarea diverselor accesorii – un porttelefon, o punguţă pentru bani sau alte obiecte
mici – pot fi folosite fire textile sintetice, şiret sau
panglici subţiri etc.
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Oră de sinteză
şi de evaluare finală

TEST

1. Explicaţi cum trebuie să fie aleasă croşeta în raport cu grosimea firelor de aţă.
2. Indicaţi cu cifre ordinea etapelor de confecţionare a unui şerveţel:
Pregătirea marginii pentru prelucrare.
Executarea dantelei după schemă.
Croirea şerveţelului.
Lucrările de finisare.

3.

4.

Prelucrarea marginii cu picioruşe scurte (de feston).

Copiaţi pe caiete schema grafică alăturată şi completaţi rândul 2 al dantelei, utilizând semnele convenţionale ale elementelor de bază, respectând cerinţele la formarea colţului dantelat.
Completaţi grilele orizontale şi veţi citi pe grila verticală evidenţiată denumirea împletiturii ajurate din
fire de in, bumbac, mătase care se utilizează la împodobirea obiectelor de interior şi vestimentare.

1.	Completează proverbul: Cu ...................
treci şi marea.
1
2.	Ustensilă cu ajutorul căreia se coase.
2
3.	Element decorativ destinat să împodobească un obiect.
3
4.	Adunare, în serile de iarnă, în casa unui
4
locuitor de la sat, la care se lucrează, se
spun glume, se cântă.
5
5.	Instrument utilizat pentru croşetare.
6
6.	Părţi componente ale feţei de masă tradiţionale.
7
7.	Plantă utilizată pentru obţinerea firelor
de origine naturală.
5. Comentaţi afirmaţia: Mâinile de aur ale ţării se cultivă în şcoală.

4
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Meşteşugul vreme cere,
nu se-nvaţă din vedere.
Proverb

Arta modelării
din lut

5

Prelucrarea lutului este o îndeletnicire străveche a omului. Pe parcursul istoriei,
oamenii au utilizat lutul în construcţia caselor. Mai greu au învăţat să-şi confecţioneze din lut vasele utilitare, necesare în gospodăria casnică. Modelarea vaselor
cu mâna la început era preponderent o ocupaţie feminină. Din secolul al V-lea
î.Hr., în Europa a pătruns roata olarului, care a uşurat munca şi a perfecţionat
tehnologia de modelare. Treptat olăritul a devenit o îndeletnicire a bărbaţilor, iar
femeile au rămas să-i ajute doar la unele operaţii.

5.1. Obiecte de ceramică
tradiţională

Amintiţi-vă ce aţi învăţat
în clasa a 3-a despre arta
modelării din lut.

Arta modelării din argilă: trecut şi prezent

V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e __________
Vasele de întrebuinţare casnică sunt diverse şi au
funcţii, forme, decor şi capacităţi diferite. Vasele de
capacitate mare (gavanoase, chiupuri) serveau pentru păstrarea sau conservarea proviziilor alimentare.
Ulcioarele (sau urcioarele) alcătuiesc o familie mare
de vase: ulcioare pentru apă, ulciorul cu gâtul înalt şi
îngust (burlui), urciorul pentru vin (tocitoare), pentru
lapte (lăptar), ulcioruş pentru băut (cană, pichi) ş.a.
(fig. 5.1). Ele se foloseau pentru păstrarea, transportarea sau consumul lichidelor. Oalele de diferite
mărimi şi denumiri se întrebuinţau pentru prepararea
hranei la foc. Farfuriile, străchinile, platourile, cănile,
ulcioruşele, solniţele erau destinate pentru servirea
bucatelor la masă.

Fig. 5.1. Tipuri de vase din lut
Cuvântul ceramică îşi are originea în cuvântul grecesc „kéramos’’,
care înseamnă argilă, cuprinde şi
ideea de coacere, şi de plasticitate
a argilei.
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Fig. 5.2. Ceramică modernă

Olarii contemporani au preluat formele vechi
de vase, dar mulţi dintre ei elaborează forme noi.
La producerea ceramicii prin metode industriale se
utilizează procedee tehnologice şi materiale moderne, care determină calităţile utilitare şi estetice ale
obiectelor (fig. 5.2).

Lucru individual
Conform conceptului creştin, omul primordial biblic de pe Pământ a fost Adam,
numele căruia în limba ebraică (adhamah) semnifică „pământ roşu”, „argilă”. Nu
întâmplător forma şi denumirea părţilor corpului unui vas de lut amintesc proporţiile
şi denumirea unor părţi ale corpului uman. Care sunt părţile unui urcior?
Magia obiectelor de lut este
firească, deoarece în ele sunt
prezente cele patru elemente
fundamentale: pământul (argila)
din care olarul modelează, apa,
aerul (vântul) care mângâie vasele, uscându-le înainte de a fi arse,
şi focul care le dă trăinicie. Al
cincilea element ar fi dragostea,
spiritul pe care olarul îl pune în
fiecare vas, pentru a-l „însufleţi”
şi a-l pune în serviciul omului.

Evaluare
1. Când au început oamenii să prelucreze lutul?
2. Explicaţi care era destinaţia vaselor de lut în trecut şi
3.
4.

care este rolul obiectelor de ceramică în prezent.
Numiţi ce obiecte de ceramică aveţi acasă.
Ce bucate se prepară sau se servesc în veselă de
ceramică în familia voastră?

5.2. Materiale şi ustensile
A. Materiale pentru modelare

V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e __________
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Argila este un material care provine din rocile în descompunere în timp sub acţiunea apei şi a altor factori. Are
mai multe denumiri: lut, humă, clisă, hlei. În funcţie de
compoziţia ei şi de cantitatea mineralelor ce o constituie,
argila poate avea diferite culori: brună, roşie, galbenă,
albă, gri ş.a. Culoarea roşiatică a argilei este determinată
de prezenţa oxidului de fier.
Plasticitatea argilei umede este calitatea principală
ce permite modelarea şi păstrarea formei obiectului.
La uscare argila scade în volum şi îşi pierde plasticitatea. La arderea în cuptor (horn, sobă) la temperatură
Fig. 5.3. Cuptor pentru arderidicată, apa se evaporă totalmente, argila îşi schimbă
rea obiectelor din lut
culoarea şi devine foarte trainică.

Ca material, argila se poate prezenta în diferite
Plasticitatea argilei depinde
forme – brută, prelucrată (în stare umedă) şi uscată
şi de compoziţia ei fizică. Dacă
conţine mai mult de 15% de nisip,
(praf). Argila o puteţi prepara singuri, dar puteţi să o
atunci plasticitatea se consideră
cumpăraţi, deja prelucrată, în magazine.
redusă.
Argila brută se usucă bine la soare ori la altă sursă
de căldură. Se pune într-un vas şi se bate cu un mai
(ciocan, măciucă), pentru a o fărâmiţa bine. Argila se cerne printr-o sită deasă şi se
păstrează uscată. Pregătirea ei seamănă cu prepararea aluatului din făină. Pregătită
de consistenţa potrivită pentru modelare, argila se păstrează timp nelimitat învelită
în peliculă de polietilenă. Dacă lutul crapă la testarea prin îndoire, se stropeşte cu apă
şi se frământă din nou. Apoi, după o nouă testare, se poate începe modelarea.

B. Ustensile pentru modelare
Înainte de a începe procesul de modelare, este
necesar să ai pregătite ustensilele trebuincioase. Instrumentul perfect şi principal îl constituie, desigur,
degetele meşterului (modelatorului). O ustensilă
indispensabilă pentru modelare este spatula sau
eboşoarul. Ea este confecţionată din lemn ori din
plastic. Unul dintre capete (partea lucrătoare) are
incizate şănţuleţe, zimţi ş.a., fiind utilizat pentru a
imprima diferite ornamente pe obiectele modelate.
Alt tip de spatulă este confecţionat din lemn, având
partea lucrătoare din sârmă oţelită. Aceasta se foloseşte pentru săpatul sau înlăturarea lutului.
Fig. 5.4. Ustensile pentru modelare
Planşeta – un suport fix sau rotitor din lemn
– este la fel necesară modelatorului. De primă utilitate sunt şi alte ustensile şi
materiale, cum ar fi: rigla, cuţitul de metal, sucitorul, lopăţica din lemn, buretele,
pensula; bucăţi de pânză, sfoară, sârmă ş.a. (fig. 5.4).
Argila a fost şi rămâne a fi un material indispensabil vieţii omului. Este greu
să ne închipuim că ceştile şi farfuriile de un alb imaculat din faianţă sunt înrudite cu vesela de ceramică roşie ori neagră din diferite timpuri istorice. Atât în
variata gamă de materiale de construcţie, articolele de tehnică sanitară, veselă
şi jucării, cât şi în cea mai modernă industrie a semiconductoarelor se utilizează
ca material de bază argila.
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Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
În procesul modelării unui urcior, lutul trece uimitor prin diverse forme
geometrice: sferă, trunchi de con, cilindru etc. Ce alte forme geometrice
regăseşti în următoarele obiecte din argilă: ramă pentru fotografii, ou
decorativ de Paşti, clopoţel pentru colinde şi urături de Crăciun, solniţă?

Evaluare
1. Care este importanţa argilei în viaţa omului?
2. Comparaţi diferite tipuri de argilă şi spuneţi de ce este condiţionată culoarea ei.
3. Explicaţi de ce depinde plasticitatea lutului.
4. Cum puteţi testa dacă plasticitatea lutului este potrivită pentru lucru?

C. Norme de igienă personală şi de protecţie a muncii
Vreau să ştiu mai multe
Respectarea regulilor de igienă personală şi de protecţie a muncii ne va ajuta
să nu ne murdărim hainele şi să nu ne rănim cu instrumentele folosite.
Schema 5.1. Norme de igienă personală

Schema 5.2. Reguli de protecţie a muncii

Înainte de a începe lucrul,
trebuie să îmbraci şorţul.
Norme
de igienă
personală

Ai grijă ca locul de lucru să
fie bine luminat.
În timpul lucrului, nu gesticula şi nu atinge faţa sau obiecte
pe care le poţi murdări.
După finalizarea lucrului,
spală-te bine pe mâini.

Reguli
de protecţie
a muncii

Ţine toate materialele şi ustensilele
necesare la îndemână.
Nu utiliza scule şi obiecte defecte.
Foloseşte instrumentele cu atenţie
şi responsabilitate, ca să nu te
răneşti.
După terminarea lucrului, spală, şterge ustensilele, păstrându-le curate.

5.3. Tehnici de modelare
manuală din argilă

A. Modelarea liberă a jucăriei (fluiericiului)
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e _________
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De-a lungul secolelor, omul s-a învăţat să modeleze lutul în diverse feluri. La început modela manual
dintr-o singură bucată de lut. Pentru a confecţiona vase
mai mari, a început să modeleze din vergele, bile sau
fâşii suprapuse, după care suprafaţa vaselor se netezea.
Fig. 5.5. Obiect realizat prin O metodă simplă de modelare manuală este cea de utilimodelare manuală liberă
zare a calapodului (modelului, şablonului, tiparului).

Meşterii modelează fluierici în formă de animale sau păsări sălbatice şi domestice şi chiar compoziţii cu oameni (fig. 5.6).

Fig. 5.6. Jucării avimorfe, zoomorfe şi antropomorfe

Vom modela un fluierici în formă de căluţ printr-o modalitate simplă.
Dintr-o bucată de lut se va modela o sferă de mărimea
unui ou de găină. Sfera se va turti, transformându-se într-o
placă rotundă cu grosimea de 3-4 mm (fig. 5.7,1). Placa
se va îndoi de la jumătate, iar capetele se vor uni în formă
de cruce (fig. 5.7,2). Vom obţine o formă întinsă, goală în
interior, cu 2 capete laterale (fig. 5.7,3). Din partea mai
lungă se vor modela gâtul şi capul căluţului, iar din cea
opusă – orificiul pentru suflat, numit ambuşură.
Sonorizarea jucăriei este o operaţie mai complicată. Din
partea extremă a ambuşurii se face o gaură cu ajutorul
unui beţişor special de formă ovală. Paralel, din partea
de jos se execută o mică tăietură unghiulară (fig. 5.7,4).
Pentru modelarea sunetului fluiericiului, în partea laterală
a figurinei se va executa o gaură rotundă. Acordarea
sunetului este dificilă pe lutul umed. Sunetul real va
apărea doar după uscarea şi arderea jucăriei.
Jucăria modelată se înfrumuseţează cu ajutorul tipare
lor, care se presează în pasta umedă, sau obiectul se
incizează cu cuţitaşul sau spatula (fig. 5.7). Fluiericiul
poate fi vopsit în culori tempera ori de ulei. Pictate în
acest fel, jucăriile nu se tem de umezeală şi pot fi uşor
curăţate cu cârpa umedă.

Fig. 5.7. Modelarea liberă a căluţului

Lucru individual
1. Fluiericiul produce un sunet atunci când unda aerului suflat cu putere prin
ambuşură este divizată – o parte iese afară, iar cealaltă rămâne în cavitatea goală
a figurinei. Schimbă volumul cavităţii, făcând o gaură mică suplimentară, prin care
vei putea modela sunetul.
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2. Unele fluierice au camera de aer mai mare, în care se toarnă puţină apă. Astfel,
ele produc un sunet melodios şi pot imita trilul păsărilor. Explică de ce.

Lucru în grup
1. Elaboraţi pe hârtie ornamentul în culori pentru farfuria decorativă, inspirându-vă
din imaginile de mai jos. Păstraţi motivul ornamental în portofoliu.
2. Ce elemente ornamentale aţi folosit la elaborarea decorului?
Angoba (engoba)
este pasta subţire de
lut folosită la finisarea
produselor ceramice.

Vreau să pot face mai multe
Fig. 5.8. Modelarea farfuriei pe calapod
Etape tehnologice

B. Modelarea farfuriei decorative pe
calapod
Sugestii de urmat

Confecţionarea unei bile
de lut
Obţinerea plăcii de lut nece
sare cu grosimea de 4-5 mm

Ustensile şi materiale necesare

Se va obţine plasticitatea necesară Lut, planşetă
a lutului.
Bila se va presa cu sucitorul, pentru Sucitor
obţinerea plăcii necesare.
calapod vom
se va umezi sau se va unge Drept
Întinderea şi presarea plăcii Farfuria
utiliza
o
obişuşor cu vaselină, pentru a nu se lipi nuită din farfurie
pe calapod
ceramică
(faplaca de calapod.
ianţă).
Tăierea şi înlăturarea res- După zvântare, se va înlătura cu
turilor de lut de pe gura grijă calapodul.
Cuţitaş de metal
calapodului
Plasarea vasului pentru us- Pentru ca bordura farfuriei să nu se decare
formeze, se va aranja cu gura în jos.
Neregularităţile rămase se vor niveFinisarea farfuriei
la cu lut sau cu cârpa umedă.
Prelucrarea suprafeţei vasu- Se va obţine densitatea potrivită a
lui (angobarea)
angobei.
Transferarea ornamentului Înfrumuseţarea vasului cu ornament
(schiţei făcute în prealabil) pictat se va face mai uşor prin utilipe farfurie
zarea planşetei rotative.
Plasarea vasului pentru us- Se vor evita curenţii puternici
carea definitivă a decorului de aer.
66

Planşetă
Lut moale, cârpă umedă
Angobă albă, pensulă
Vopsele naturale (angobe) de diferite culori, pensulă, schiţă

Evaluare

1. Care sunt părţile componente ale unui căluţ modelat din argilă?
2. Cum şi de ce fluieră un fluierici? Cum putem remodela sunetul fluiericiului?
3. Numiţi etapele tehnologice de modelare a farfuriei din lut.
4. Descrieţi forma şi decorul farfuriei modelate.

5.4. Decorul şi cromatica
ceramicii tradiţionale
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e __________
Din timpuri îndepărtate, olarii au lucrat două tipuri
de ceramică: neagră şi roşie. Ceramica neagră se obţine
din acelaşi lut ca şi cea roşie. Culoarea ceramicii se datorează tehnologiei de ardere a vaselor. Arderea are loc
în două feluri: datorită pătrunderii oxigenului la toate
etapele se obţine ceramica roşie; prin ardere „incompletă” (înăbuşită, cu cuptorul închis) se obţine ceramica
neagră. Astfel, culoarea dorită este o parte importantă a
tehnologiei de decorare.
Vasele de ceramică se deosebesc nu numai după
culoare, dar şi prin felul de a fi împodobite. Decorul
ceramicii negre este „lustruit” cu o piatră de râu şi se
aplică pe suprafaţa exterioară a vaselor înainte de ardere
(fig. 5.9). De obicei simplu, el reprezintă diverse tipuri
de linii, figuri geometrice care se profilează pe fundalul
întunecat, având o nuanţă surie-argintie (fig. 5.11).
Decorul ceramicii roşii este mai variat şi ca tehnică de executare, şi ca cromatică. El este constituit
din diverse tipuri de ornamente: incizate (zgâriate,
adâncite), aplicate, pictate şi prin aplicarea smalţurilor. Ornamentul incizat este cel mai vechi tip de
înfrumuseţare. Pieptenele, fichieşul (cuţitaşul), rotiţa,
tiparul sunt instrumente folosite pentru imprimarea
ornamentului în pasta moale a vasului (fig. 5.13).
Cele mai timpurii şi reprezentative în Europa sunt
vasele pictate din civilizaţia Cucuteni-Tripolie, cu o

Fig. 5.9. Ornamentarea vaselor
de ceramică neagră cu piatra

Fig. 5.10. Vase de ceramică neagră

Fig. 5.11. Farfurie decorată cu ornament „lustruit”
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Fig. 5.12. Vas de Cucuteni

Fig. 5.13. Ornamentare prin
pictare şi incizare

La casa omului vasele
de lut şi copiii nu-s mulţi
niciodată. (Proverb)

vechime de 5-6 milenii (fig. 5.12). Astăzi decorarea prin
pictare se face la fel cu instrumente simple, confecţionate chiar de meşter: cornul, pensula, paiul, pana.
Pentru a netezi pereţii vasului şi a evidenţia ornamentul, olarii deseori acopereau o parte a vasului cu
angobă. Pe suprafaţa angobată erau trasate, cu ajutorul
cornului sau al pensulei, motive simple: linii circulare
drepte sau vălurate, căliţa ocolită cu sori, creanga brăduţului, aripa vulturului, pana, şarpele, florile câmpului,
spicul de grâu ş.a. (fig. 5.13). Cel mai des se foloseau
nuanţe de alb, negru, roşu, verde şi cafeniu.
Pentru protejarea ornamentelor pictate şi înfrumuseţarea suplimentară a vaselor, dar şi în scopuri
practice, olarii smălţuiesc suprafaţa obiectelor confecţionate cu smalţuri (emailuri, glazuri) monocrome
şi policrome. Smalţurile policrome sunt de diferite
nuanţe ale culorilor cafeniu, verde, albastru. Cel mai
des se utilizează smalţul incolor (fig. 5.14).
Cromatica ceramicii păstrează tradiţii străvechi.
Ceramica roşie nesmălţuită continuă tradiţia celei
romane, cea smălţuită – a ceramicii bizantine, iar
ceramica neagră continuă tradiţia celei confecţionate
de strămoşii noştri geto-daci.

Subiect pentru discuţie
Olăritul este cunoscut şi sub denumirea de „artă a răbdării”. Cum credeţi, de ce este numit astfel?

Fig. 5.14. Ceramică roşie smălţuită şi pictată
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Extindere • Extindere • Extindere • Extindere

Să ne distrăm, să repetăm, să învăţăm şi ...
să vedem ce ştim şi ce putem
Vasele de ceramică sunt cele mai frecvente descoperiri ale arheologilor. Ele nu
ruginesc ca metalul şi nu putrezesc ca lemnul. Ele sunt ca nişte manuale din care
aflăm cum au trăit oamenii în trecutul îndepărtat.

Cu 5 mii de ani în urmă, în Mesopotamia a fost
inventat scrisul. Ca „hârtie” se utilizau tăbliţe subţiri
de lut, pe care se scriau legi, ordine, rapoarte ş.a.
Astăzi, la producerea hârtiei moderne se foloseşte
lutul alb.
Tradiţia utilizării lutului ars în tehnica construcţiilor la strămoşii noştri geto-daci
datează din secolul I î.Hr. Astăzi, 1/3 din populaţia planetei locuieşte în case de lut
nears, fără a lua în consideraţie casele construite din cărămidă (lut ars).
Denumirile unor vase din lut le găsim şi în folclorul
nostru. Explicaţi semnificaţia următoarelor proverbe
ce conţin denumiri ale vaselor din gospodărie.

Ghici

A trăit – ne-a hrănit;
A căzut – s-a prăpădit.

• Nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe oala.
• Ulciorul nu merge de multe ori la apă.
• Râde oala de ceaun, dar singură-i neagră
împrejur.
Cuvântul oală în limba română este prezent în multe
expresii. De exemplu:
Cât o oală de praznic – foarte mare.

Rezolvaţi rebusul şi veţi afla
denumirea unui mic instrument
muzical de suflat, modelat din
argilă.

A prinde (sau a lua) pe cineva ca din oală – a prinde
pe cineva uşor sau pe neaşteptate.
A pune (toate) în aceeaşi oală – a amesteca lucruri,
probleme diferite, producând încurcături.
A plăti oalele sparte – a suferi, a răspunde pentru
faptele altuia.

Ă

O

A fi parcă fiert în oală – a fi foarte obosit, stors de
puteri.
A-i da oala în foc – a-şi pierde calmul; a se aprinde
de mânie.
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Oră de sinteză
şi de evaluare finală

TEST

1. Numiţi vasele din lut reprezentate în imaginile de mai jos şi descrieţi funcţia lor.

2. Specificaţi asemănarea şi deosebirea dintre ceramica neagră şi cea roşie.
3. Identificaţi tipuri de decor pe vasele de ceramică din imagini.

4. Ce tradiţii vechi continuă meşterii olari contemporani?
5. Numiţi tipurile de ceramică populară pe care le cunoaşteţi.
6. Ordonaţi adjectivele ce exprimă calităţi ale vaselor de ceramică pe verticală ast-

fel încât din primele litere (în acronim) să obţineţi denumirea materiei prime (de
lucru) a olarului:
Rezistente, arse, atrăgătoare, glazurate, lustruite, impenetrabile.

7. Completaţi grila cu sinonimele cuvintelor de mai jos.

5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

argilă, hlei
farfurie mare
oală mică
fichieş
sobă de ars ceramica
ulcior cu gâtul îngust

1.

U

2.

L

3.

C
4.

I
5.
6.

O
R

Trecutul se aseamănă cu pulberea, prezentul – cu bulgărele de lut, iar viitorul – cu ulciorul.
Proverb

Tricotarea

6

Din cele mai vechi timpuri, omul a căutat să se protejeze de frig. În acest scop,
el folosea piei şi blănuri. Mai târziu a învăţat să împletească nişte ţesături din fibre
de plante, apoi din lână etc. Pentru a împleti, el folosea un fel de andrele şi de
croşete, pe care le făcea din lemn sau din os. Tricotatul a luat naştere din nevoia
oamenilor de a se îmbrăca. Cu timpul, s-a dezvoltat meşteşugul împletitului, al
tricotării, ajuns astăzi la nivelul unei adevărate arte. Să facem împreună câţiva
paşi spre această artă.

6.1. Varietatea articolelor
vestimentare tricotate

Amintiţi-vă ce aţi învăţat
în clasa a 3-a despre
diversitatea articolelor
tricotate.

V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
Astăzi putem alege şi cumpăra din magazine cele
mai diverse articole vestimentare, inclusiv tricotate (industrial sau manual). Cu toate acestea,
multe persoane, în special doamnele
şi domnişoarele, preferă să poarte
ceva mai deosebit, mai original, cu
elemente moderne. În acest scop, ele
îşi tricotează singure anumite obiecte.
Articolele vestimentare tricotate sunt
foarte variate (fig. 6.1). Ele se poartă,
de obicei, în perioada rece a anului.
Fiecare dintre noi are atunci nevoie
de fular, căciuliţă, mănuşi, pulovere,
veste, ciorapi etc. Şi în perioada caldă Fig. 6.1. Articolele tricotate – mereu moderne
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Firele textile de origine naturală (vegetală sau animală)
sunt moi, plăcute la atingere,
igienice, rezistente şi ecologice (prietenoase cu natura).
Firele textile sintetice, deşi
pot fi foarte diverse şi rezistente, sunt mai puţin igienice
şi nu sunt ecologice.

a anului se poartă diverse modele de haine tricotate,
în special bluze. Pot fi tricotate rochii, fuste, chiar şi
mantouri. În afară de articole vestimentare, se tricotează şi diverse accesorii: poşete, brăţări, elemente
decorative. Deseori se tricotează papucei (botoşei)
pentru copii mici, papuci de casă. Lucrate cu dragoste
şi fantezie, articolele tricotate pot fi nu numai utile, dar
şi frumoase (fig. 6.2).

Fig. 6.2. Diverse articole tricotate


Observaţi varietatea articolelor tricotate prezentate în imagini. Ce articol vestimentar tricotat
aveţi sau aţi vrea să tricotaţi?

Rezolvaţi rebusul şi veţi afla... cum ascultă unii elevi la orele de educaţie tehnologică:

c=i

şi
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Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
Vezi ce obiecte de îmbrăcăminte tricotate manual ai tu sau cei din familia ta.
Observă din ce fel de fire sunt lucrate acestea.

Lucru în grup
Exerciţiul-joc Suntem cercetători ...
Din articolele vestimentare tricotate, propuse de învăţător, alegeţi, fiecare grup,
câte unul. Stabiliţi din ce fel de fire este realizat acesta, descrieţi aspectul estetic
şi utilitatea lui.

6.2. Materiale şi ustensile necesare
pentru tricotare
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e __________
Materiale pentru tricotat. În trecut, pentru a
obţine fire pentru ţesut covoare sau pentru tricotat,
lâna tunsă de pe oi era spălată, scărmănată, toarsă,
făcută sculuri, vopsită (uneori era lăsată de culoarea
naturală).

Amintiţi-vă ce aţi învăţat
în clasa a 3-a despre
materialele şi ustensilele necesare pentru tricotare.

Cu mănuşi nu torci
mătase. (Proverb)

a

b

Fig. 6.3. Etape de prelucrare a lânii în condiţii casnice:
a – torsul lânii; b – întinderea la uscat a sculurilor vopsite
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Se presupune că primele
obiecte tricotate de pe teritoriul european au fost realizate de către meşteri arabi,
angajaţi în casele unor nobili
din Spania.

Fig. 6.4. Fire textile pentru
tricotat

Astăzi putem cumpăra pentru tricotat fire textile de
producţie industrială (de fabrică) de diversă calitate.
Cele mai bune din punct de vedere igienic (sănătoase)
sunt articolele din fire naturale (de lână, de bumbac).
Deosebit de practice sunt, însă, obiectele tricotate din
fire naturale în amestec cu cele sintetice.
În funcţie de originea lor, firele pentru tricotat pot
fi naturale, sintetice şi mixte (schema 6.1).
Grosimea firelor pentru tricotat
este diferită. Pentru a tricota articolele pe care le purtăm iarna, avem
nevoie, de regulă, de fire groase,
de lână sau de bumbac, de lână în
amestec cu fire sintetice. Firele de
lână sunt moi, pufoase, plăcute la
atingere, dau senzaţia de căldură.
Articolele vestimentare de vară se
tricotează din fire subţiri, de bumbac, de bumbac în amestec cu fire
sintetice sau din fire sintetice. Dacă
vrem să avem un fir mai gros pentru
tricotat, putem tricota cu fire trase
direct de pe două bobine, dar cel mai
bine este să depănăm aceste două fire
într-un ghem.
Firele pentru tricotat se vând
strânse în bobine sau în sculuri (fig. 6.4). Firul de pe
bobină poate fi folosit direct de pe bobină, iar cel de
pe scul trebuie depănat în ghem.

Schema 6.1. Calitatea firelor pentru tricotat

Fire
pentru
tricotat
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naturale
sintetice (artificiale)
mixte

obţinute din produse naturale (lână, bumbac)
obţinute pe cale chimică (viscoză, nailon, poliester)
reprezintă un amestec de fire naturale şi sintetice

Ustensile pentru tricotat. Toţi ştiu că principalele Amintiţi-vă cum pot fi
ustensile pentru tricotat sunt andrelele. Însă nu toţi ştiu selectate andrelele pocă de alegerea corectă a lor depinde, în mare măsură, trivite pentru lucru.
calitatea articolului tricotat.
Andrelele sunt nişte tije subţiri, făcute din lemn
(bambus), din metal sau din material plastic. Grosimea
lor variază, de regulă, de la 1 mm până la 5 mm, iar
Când tricotăm, ghemul se
pune
într-o cutie plasată pe polungimea – de la 20 cm până la 50 cm. În funcţie de
dea, în partea stângă a noastră.
grosimea andrelelor, acestea au un număr. De exemplu,
andrelele cu numărul 1 au grosimea (diametrul) de
1 mm, iar cele cu numărul 2 au grosimea de 2 mm.
Andrelele din bambus se recomandă pentru
tricotarea cu fire netede (de bumbac, sintetice),
deoarece de pe ele nu alunecă prea uşor ochiurile. Pentru tricotarea cu fire de lână, pufoase
(de tip mohair) se potrivesc mai mult andrele
din metal, deoarece sunt lucioase şi ochiurile
alunecă suficient de uşor pe ele. Andrelele
metalice, acoperite cu un strat de vopsea, şi
andrelele din material plastic pot fi utilizate la
tricotarea cu orice tip de fire textile.
Astăzi tot mai des se folosesc pentru tricotare
andrele (cu lungimea de aproximativ 15 cm) unite prin- Fig. 6.5. Ustensile şi instrumente necetr-un fir de plastic. Astfel de andrele se numesc circulare. sare pentru tricotare
Şi ele au diferite grosimi (numere). Ele sunt practice, pot
fi strânse împreună cu tricotul şi ocupă loc foarte puţin.
Pentru tricotare avem nevoie şi de o foarfecă
Andrelele trebuie să fie de
două ori mai groase decât firul
(pentru a tăia firele), de un ac mai mare (pentru a uni
din care vom tricota.
anumite părţi ale tricotului), de o croşetă (pentru a fixa
franjuri sau a croşeta un element decorativ), uneori de
un fel de ace, numite marcatoare (pentru a marca locul
unde se va adăuga un fir de altă culoare sau unde este
Nu se ştie cine a purtat primijlocul tricotului etc.) (fig. 6.5).
mii ciorapi, dar cercetătorii au
În timpul tricotării, trebuie să respectăm normele
constatat că, în urmă cu 2000
de igienă personală şi de protecţie a muncii (schemele
de ani, romanii purtau sandalele
cu… şosete.
6.2 şi 6.3).
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Schema 6.2. Norme de igienă personală

Schema 6.3. Norme de protecţie a muncii

Înainte de a începe lucrul, ne spălăm
pe mâini.
Lumina trebuie să vină din partea stângă (dacă lucrăm cu mâna dreaptă).
Norme
de igienă
personală

În timpul tricotării stăm cu spatele
drept.

Materialele şi ustensilele se
păstrează într-o cutie (trusă).

Norme
de protecţie
a muncii

Distanţa de la ochi până la mâini trebuie să fie de 30-35 cm.

Foarfeca se ţine cu lamele
închise.
Foarfeca se transmite altei
persoane cu inelele înainte.
Nu se fac mişcări bruşte cu
mâinile în care ţinem andrelele, acele sau croşeta.

Firul nu se rupe cu dinţii, ci se taie
cu foarfeca.

Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
Alege andrelele potrivite pentru tricotare din firele pe care le ai. Ce ai vrea să tricotezi?

Lucru în grup
1. Luaţi fire pentru tricotat cât mai diferite (aduse de fiecare dintre voi de acasă).
2. Stabiliţi care fire sunt de lână, care sunt de lână în amestec cu fire sintetice şi
care sunt sintetice. Cum veţi proceda?
3. Selectaţi andrelele potrivite pentru tricotarea cu fire textile de diferite grosimi.
Demonstraţi cum veţi proceda.

Evaluare

1.	Bifaţi, în spaţiul rezervat, afirmaţia pe care o consideraţi corectă:
În trecut, firele pentru tricotat erau pregătite în condiţii de casă.
Andrelele trebuie să fie de două ori mai subţiri decât firul de tricotat.
2.	Explicaţi corespondenţa (dacă există) dintre realităţile reprezentate în imaginile
de mai jos şi cuvintele din jurul lor.

fire textile

fular

andrele

telefon

iarnă

tricotare
mănuşi
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lână

căciuliţă

6.3. Elementele de bază ale tricotării
Vreau să pot face mai multe
A. Montarea ochiurilor pe andrele
Tricotarea începe prin montarea ochiurilor pe andrele. Cea mai frecvent utilizată
modalitate de montare a ochiurilor pe andrele este prezentată în fig. 6.6 şi în fişa
tehnologică 6.1.

b

a

c

Fig. 6.6. Etapele principale de montare a ochiurilor pe andrele

Fişa tehnologică 6.1

Montarea ochiurilor pe andrele

Succesiunea operaţiilor

Ilustraţii

Materiale şi ustensile: fire pentru tricotat;
andrele, foarfecă.
La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de igienă şi
de protecţie a muncii.
1. Andrelele alese pentru tricotat le punem una
lângă alta şi le ţinem în mâna dreaptă.
2. Firul de tricotat se ia în mâna stângă, trecându-l peste degetul arătător şi cel mare.
3. Apucăm cu andrelele firul întins pe cele
două degete şi îl tragem spre baza degetului mare al mâinii stângi. Astfel aici se va
forma o buclă, pe sub care vom introduce
andrelele (a, b)
4. În bucla formată, se trage cu andrelele firul
de pe ghem (întins iar pe cele două degete)
(c, d). În felul acesta se continuă montarea
numărului necesar de ochiuri.

a

b

c

d

• Scoatem o andrea din cele două pe care am montat ochiurile. Această andrea vom folosi-o pentru
a tricota primul rând. De la rândul obţinut după montarea ochiurilor vom împleti primul rând al
tricotului.
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În timpul tricotării, firul de aţă nu
trebuie întins prea tare.

B. Executarea ochiurilor pe faţă

Luăm în mâna dreaptă andreaua liberă, iar în mâna
stângă – andreaua cu ochiurile pe care le-am montat. Cu
degetul mijlociu şi cel mare
ţinem andreaua cu ochiurile
montate, iar cu degetul arătător dirijăm firul care vine
de pe ghemul cu fire. Firul
va trece prin partea din spate
a andrelei. Introducem andreaua liberă (lucrătoare) în
Fig. 6.7. Modalitate de executare a ochiului pe faţă
primul ochi de pe andreaua
din mâna stângă şi îl trecem pur şi simplu (îl lăsăm să alunece)
pe andreaua lucrătoare. În continuare procedăm după cum este
arătat în fig. 6.7.
Lucru individual
Execută 11 ochiuri pe faţă. Lucrează 3-4 rânduri de ochiuri numai pe faţă. Observă
dacă nu ai întins prea tare firul.

C. Executarea ochiurilor pe dos

Poziţia mâinilor şi a andrelelor este aceeaşi ca şi la
executarea ochiurilor pe faţă.
Însă, în acest caz, firul care
vine de pe ghem va trece prin
partea din faţă a andrelei pe
care o ţinem în mâna stângă.
Apoi introducem andreaua
Fig. 6.8. Modalitate de executare a ochiului pe dos
lucrătoare în primul ochi de pe
andreaua din mâna stângă şi îl trecem pur şi simplu (îl lăsăm să
alunece) pe andreaua lucrătoare. În continuare procedăm după
cum este indicat în fig. 6.8.

Lucru individual
Execută 11 ochiuri pe dos. Lucrează 3-4 rânduri de ochiuri numai pe dos. Observă
dacă ai obţinut un tricot uniform.
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D. Ochi de margine şi ochi de încheiere a tricotului
Primul ochi al rândului întotdeauna se lasă să alunece liber pe andreaua lucrătoare,
iar ultimul ochi se împleteşte întotdeauna pe dos. Astfel, marginea tricotului va avea
un aspect îngrijit, uniform, de gâţă (fig. 6.9). Primul şi ultimul ochi al tricotului se
numesc ochiuri de margine.
Ochi de încheiere a tricotului. Luăm pe andreaua din mâna dreaptă două ochiuri împreună
(se recomandă să fie luate ca un ochi pe dos).
Ochiul format pe andrea se trece pe andreaua
din mâna stângă. Iar se iau două ochiuri împreună. În continuare se procedează la fel, până se
termină ochiurile. Când a rămas un singur ochi,
firul se taie cu foarfeca, se trece prin acest ochi Fig. 6.9. Aspectul marginii unui tricot
şi astfel tricotul este încheiat.

E. Puncte de tricotare

Dacă pe faţa tricotului împletim toate rândurile
cu ochiuri pe faţă, iar pe partea din dos – toate rândurile cu ochiuri pe dos, obţinem o suprafaţă netedă.
Această metodă de tricotare este numită punct jerseu
(fig. 6.10, a). Dacă şi pe faţa, şi pe partea din dos a
tricotului vom împleti toate rândurile cu ochiuri pe
dos (sau pe faţă), vom obţine o suprafaţă cu relief.
Această metodă de tricotare este numită punct leneş
(fig. 6.10, b). Dacă vom împleti într-un rând şi în cele
care urmează ochiuri pe dos – unu, două sau trei – şi
ochiuri pe faţă – unu, două sau trei –, vom obţine un
tricot care se poate întinde şi se poate strânge la loc.
Această metodă de tricotare este numită punct elastic
(fig. 6.10, c). Prin combinarea punctelor de tricotare
se pot crea cele mai diverse modele.

a

b

с
Fig. 6.10. Modele de tricotare:
a – punct jerseu; b – punct leneş;
c – punct elastic (două ochiuri pe
faţă şi două pe dos)

Lucru individual
Tricotează câte o mostră (din 10-15 ochiuri) cu fiecare din cele trei puncte de
tricotare învăţate (vezi şi fig. 6.10).
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Articolele tricotate se spală
în apă caldă (în niciun caz
fierbinte), cu detergent special
(este indicat pe ambalaj: pentru lână, sintetică), se pun la
uscat întinse pe o masă (sau
pat) pe care am aşternut un
prosop mare (de baie), ca să
nu se întindă.

Evaluare

Faceţi schimb de mostre cu colegul de bancă, pentru a
observa calitatea mostrelor tricotate. Observaţi micile
greşeli şi propuneţi căi de evitare a acestora.

Lucru în grup
1. Observaţi cu atenţie fişa tehnologică 6.2. Elaboraţi
un proiect de confecţionare a unor papucei de casă
(o variantă la alegere, poate fi alta decât cea din fişa
tehnologică 6.2). Pentru început, executaţi papucei de
mici dimensiuni.
2. Selectaţi firele textile şi ustensilele necesare pentru
lucru. Realizaţi proiectul.

6.4. Tricotarea papuceilor de casă
Fişa tehnologică 6.2

Tricotarea unor papucei de casă

Succesiunea operaţiilor

Ilustraţii

Materiale şi ustensile: fire textile pentru tricotat (groase sau puse
în două sau în trei); andrele, foarfecă, croşetă, ac mare.
La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de igienă şi
de protecţie a muncii.

1. Se montează pe andrele 41 de ochiuri (pentru o variantă în miniatură). Se tricotează cu punct elastic (2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri
pe dos).

2. Se lucrează aproximativ 10-12 cm, apoi tricotul se încheie.

80

Vezi continuare pe p. 81

Continuare

3. Tricotul se pune în două, marginea de jos, unde a fost încheiat
tricotul, şi cea de pe laterală se coase, folosind fir din care
se tricotează papucelul. Se obţine un fel de plic. Partea din
spate, de la călcâi, a papucelului va fi cea cu cusătura de pe
laterală.

4. Din 3 sau 6 fire de două culori se împleteşte un şnur de 2530 cm lungime. La capetele şnurului se pot face ciucuri, se
pot adăuga pompoane. Şnurul împletit se trece, la interval
de aproximativ 1 cm, prin ochiurile de la marginea de sus a
tricotului (unde a fost început lucrul). Trecerea şnurului începe
din punctul din faţă a papucelului. Ambele capete ale şnurului
vor fi scoase în partea din faţă a papucelului.

5. Tricotul se strânge, trăgând uşor de şnur.

Notă. În funcţie de modelul

lor, papuceii pot fi garnisiţi cu o
floricică tricotată sau croşetată,
cu un pompon, cu o aplicaţie
(fiecare procedează după propriul gust).

Evaluare
1. Prezentaţi proiectul realizat (conform sugestiilor de la p. 5).
2. Observaţi calităţile şi neajunsurile de executare a lucrului.
3. Evaluaţi reciproc lucrările realizate. Comentaţi aspectul estetic şi calitatea lucrului îndeplinit.
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Oră de sinteză
şi de evaluare finală

TEST
1.	Ce
2.

3.

reguli de igienă personală şi de protecţie a muncii trebuie să respectăm în
timpul tricotării?
Numiţi metodele utilizate la tricotarea modelelor din aceste imagini:

Marcaţi, în spaţiul rezervat, cu A afirmaţiile pe care le consideraţi adevărate şi
cu F pe cele pe care le consideraţi false:
La montarea ochiurilor pe andrele, firul de aţă trebuie întins tare.
Tricotarea începe prin scoaterea ochiurilor pe andrele.
Mulţi copii poartă obiecte tricotate.

4.	Observaţi

ce fac copiii din imaginile alăturate (pictor Albert
Anker). Construiţi o propoziţie
în care să folosiţi cuvântul tricotare.

5.

Organizaţi o mică expoziţie cu
obiecte tricotate de voi la orele
de educaţie tehnologică.

6.

6
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Ce putem folosi pentru decorarea papuceilor de casă?
Voi ce aţi folosit? Demonstraţi.

O bună MESERIE face cât o moşie.
Proverb

Plantele
de lângă noi

7

Activităţi agricole

Pentru a crea o ambianţă plăcută şi sănătoasă în locuinţa noastră sau în exteriorul ei, pentru a avea legume şi flori plantate şi îngrijite de noi, trebuie să ştim ce
lucrări sunt necesare şi cum să executăm aceste lucrări. Cum se numesc plantele
de lângă noi? Despre toate acestea vom afla din modulul 7.

7.1. Plantele de cameră
V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e _________

În sălile de clasă avem diverse plante de cameră
(numite şi de apartament sau de ghiveci) (fig. 7.1).
Ele ne bucură privirea, înfrumuseţează interiorul,
împrospătează şi curăţă aerul. Ziua, când este lumină, plantele elimină oxigen. Astfel, ele contribuie la
purificarea aerului. Noaptea, însă, plantele consumă
o mică parte de oxigen.
Plantele joacă un rol foarte important în crearea
unui mediu nu numai sănătos, ci şi frumos. Cu alte
cuvinte, plantele răspund necesităţilor noastre estetice atât în interiorul, cât şi în exteriorul locuinţei
(la balcon, în grădină etc.).
Pentru a se dezvolta bine, plantele, inclusiv cele
de cameră, au nevoie de câţiva factori principali:
lumină, căldură suficientă, sol (din care îşi iau hrana
necesară), apă (schema 7.1). Înainte de a aduce în

Fig. 7.1. Plante într-o sală de clasă
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Amintiţi-vă ce aţi învăţat în clasa a 3-a despre îngrijirea plantelor
decorative de cameră.

Plantele nu numai se hrănesc,
dar şi respiră.

casă o plantă, este bine să ştim de ce condiţii are nevoie
ea pentru o bună dezvoltare: de soare sau umbră, de
apă multă sau puţină, de căldură sau răcoare etc.
Vasul în care creşte planta de cameră trebuie să fie
potrivit ca mărime, să aibă o culoare şi o formă care
ar crea o imagine estetică. Este necesar ca ghivecele
să aibă orificii pentru scurgerea apei. Pământul pentru
plantele de ghiveci trebuie să fie de bună calitate. În
magazinele specializate (fig. 7.3) se găsesc nu numai
plante de cele mai diferite specii, dar şi amestecuri
de pământ pentru ele.
Schema 7.1. Factorii principali de creştere a plantelor
Factori
căldură

lumină

apă

sol
aer

Fig. 7.2. Plantele au nevoie
de hrană şi apă
 În ce anotimp se transplantează plantele de ghiveci?
Plantele decorative au mare nevoie de hrană, pe care o pot primi din sol. În acest scop, putem
folosi şi soluţii nutritive speciale,
care se vând în magazine.
84

Fig. 7.3. Magazin de flori

Partea aeriană a plantelor are nevoie de o
îngrijire aparte: părţile uscate trebuie înlăturate,
frunzele – stropite sau spălate, iar solul – afânat (cu
un beţişor sau cu o lopăţică). De exemplu, pentru
a spăla frunzele plantelor de cameră, vom folosi
un pulverizator cu apă. Dacă frunzele sunt mari şi
netede (nu au perişori), le putem şterge cu o bucată
de vată umezită (fig. 7.4).
Schema 7.2. Norme de îngrijire a plantelor
Stropirea sau spălarea frunzelor
Norme
de îngrijire
a plantelor

Afânarea solului
Înlăturarea frunzelor uscate
„Hrănirea” şi udarea la timp

Plantele de cameră trebuie transplantate primăvara, când le schimbăm amestecul de pământ, înlăturăm, dacă e necesar, o parte din rădăcini etc. Sunt
plante (de exemplu, aloea, cactusul) care nu trebuie
transplantate în fiecare an, ci o dată la 2-3 ani.
Plantele de cameră pot fi înmulţite pe diferite
căi (fig. 7.5).

Fig. 7.4. Curăţarea părţii aeriene a plantelor de cameră

Fig. 7.5. Înmulţirea plantelor de
cameră prin butaşi
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a

b

d

c
e

Fig. 7.6. Plante de
cameră şi denumirile lor:
a – sansevieria (săbiuţă); b – tradescanţia (telegraf); c
– pelargonia (muşcată); d – ficus;
e – chlorophitum
(planta-păianjen,
crin verde)

Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
1. Procedează cum este arătat în fig. 7.5 şi observă timp de 7-10 zile apariţia rădăcinilor.
Cunoşti şi alte modalităţi de înmulţire a plantelor de apartament? Explică.
2. Observă ce formă au frunzele plantelor decorative din sala de clasă, dar şi ale
celor de acasă.
3. Desenează aceste frunze (sau o rămurică), scrie cum se numeşte planta
respectivă. Păstrează desenele în portofoliu.

Lucru în grup
1. Udaţi plantele pe care le aveţi în sala de clasă. Îngrijiţi partea aeriană a lor.
2. Proiectaţi, pe o coală de hârtie, o schemă în care să aveţi două coloane: Plante care au
nevoie de multă apă şi Plante care au nevoie de puţină apă, folosind portofoliul vostru.
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Subiect pentru discuţie
Ionuţ îi spune Mihaelei că plantele au viaţă la fel ca omul. Mihaela, însă, zice
că viaţa plantelor nu este la fel cu cea a oamenilor. Ajutaţi copiii să găsească
asemănarea şi deosebirea dintre viaţa plantelor şi cea a omului.

Evaluare
1.
2.
3.
4.
5.

Care sunt factorii cei mai importanţi pentru dezvoltarea bună a plantelor de ghiveci?
Cum se numeşte floarea pe care aţi adus-o de acasă? Cum trebuie ea îngrijită?
Continuaţi propoziţia: Plantele sunt nişte organisme vii, de aceea au nevoie de ...
Descrieţi modalitatea de îngrijire a plantelor de apartament.
Numiţi plantele din imaginile alăturate
şi spuneţi ce ştiţi despre îngrijirea lor.

7.2. Lucrări de toamnă pe lotul şcolii
A. Pregătirea locului de sădire a plantelor

V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e _____________________

Dacă plantele cultivate în grădină vor fi îngrijite bine, vom avea
legume frumoase şi folositoare pentru sănătatea noastră (fig. 7.7).
Câteva lucruri importante în acest sens vom învăţa în continuare.

Fig. 7.7. Legume crescute
într-o grădină
 Observaţi în imagine legumele care vă plac mai mult.
Numiţi legumele de culoare
roşie, apoi pe cele de culoare
verde. Amintiţi-vă ce substanţe nutritive conţin ele.
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Subiect
pentru discuţie
Este mai bine să cumpărăm
mai multe legume ieftine,
dar care şi-au pierdut prospeţimea, sau mai puţine, un
pic mai scumpe, dar proaspete? De ce?

Fig. 7.8. La piaţă alegem legume şi fructe proaspete

Fig. 7.9. Unelte necesare pentru
lucru în grădină
 Numiţi uneltele şi spuneţi pentru
ce se folosesc ele.
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Dacă avem în preajma şcolii un lot, putem
lucra aici toamna şi primăvara, învăţând să colectăm şi să pregătim seminţe şi bulbi pentru
plantare, să semănăm plante decorative, legume,
să plantăm răsadul de plante decorative şi de
legume etc.
Solul este stratul de la suprafaţa scoarţei
pământului, pe care cresc plantele. Aici trăieşte
rădăcina plantelor. Apa, aerul, substanţele nutritive necesare creşterii plantelor se află în sol.
Deseori solul are nevoie de îngrăşăminte, de apă
suplimentară.
Solul trebuie afânat. Pentru aceasta, el trebuie săpat. Dacă pământul este tare, este bine
să-l săpăm toamna. Înainte de a săpa, suprafaţa
lotului trebuie curăţată de plantele uscate mari,
apoi trebuie greblată. Săpatul de toamnă se face
cu hârleţul.
Când vorbim de grădină şi lucrările agricole,
trebuie să cunoaştem şi uneltele de grădinărit, fără
de care nu se poate descurca nici cel mai iscusit
grădinar (fig. 7.9).

Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
1. Întreabă părinţii sau bunicii cum se lucra pământul în trecut, ce unelte şi ce maşini
se foloseau în acest scop.
2. Aminteşte-ţi, din clasa a 3-a, care sunt lucrările agricole de toamnă.

Lucru în grup
1. Alegeţi uneltele de care aveţi nevoie pentru lucru pe lotul şcolii. Greblaţi parcela
pe care veţi lucra.
2. Afânaţi solul cu hârleţul, apoi nivelaţi-l cu grebla. Faceţi câteva brazde mici sau
cuiburi în care veţi semăna sau veţi sădi plantele pe care le doriţi.

Evaluare
1.

Numiţi plantele decorative care înfloresc toamna. Care dintre acestea cresc în
grădina şcolii (a voastră sau a bunicilor)?

2. Cum se numesc florile din imaginile de mai jos? Când înfloresc ele?
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B. Recoltarea plantelor
şi colectarea seminţelor de plante

V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________

Pentru a creşte sănătoase, plantele au nevoie de îngrijire.

Fig. 7.10. Colectarea se
minţelor de ceapă

Fig. 7.11. Colectarea seminţelor de morcov
şi de mărar

Seminţele colectate se pun
la uscat într-un strat subţire.
Seminţele uscate se păstrează
până în primăvară în pungi de
hârtie.

Solul pentru răsadniţă trebuie
să fie bine afânat şi să aibă o
compoziţie bună pentru creşterea plantelor.
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Toamna este anotimpul când colectăm seminţele
de flori, de legume, când strângem recolta. Acest lucru
îl facem pe lotul şcolii sau, ajutându-i pe părinţi, în
grădina de acasă. Legumele recoltate pot fi consumate
în stare proaspătă, dar pot fi şi conservate (marinate,
murate). Seminţele unor plante pot rămâne în sol
pentru toată iarna, iar primăvara vor răsări din ele
plante tinere. Dacă dorim să avem aceste plante şi
în alte locuri decât cele din anul care a trecut, atunci
seminţele lor trebuie colectate şi apoi semănate unde
vrem (toamna sau primăvara devreme).

Fig. 7.12. Colectarea seminţelor de flori

Toamna putem semăna / planta în răsadniţe sau în
sere ceapă, roşii, ardei, morcov, usturoi etc. Înainte
de semănat, solul este mărunţit bine, apoi nivelat cu o
greblă. Pe locul unde vom semăna seminţele sau vom
planta bulbii de plante, trebuie să facem, cu un colţ
al sapei, un mic şanţ (unde va fi rândul de plante), cu
adâncimea de 5-8 cm. După ce am semănat seminţele,
şanţul se acoperă cu sol, se nivelează cu grebla, apoi
solul se bătătoreşte uşor de-a lungul rândului.
Toamna se efectuează lucrări de pregătire a solului
pentru iarnă: se sapă, se adaugă gunoi de grajd sau
îngrăşăminte.

Fig. 7.13. Plantele pot fi semănate / plantate în răsadniţe
Pentru plantare se aleg bulbi sănătoşi, uscaţi, din
roada proaspăt recoltată.

O plantă cultivată în
toată lumea şi folosită ca Fig. 7.14. Plantarea căţeilor
aliment este ceapa. Se de usturoi într-un container
special pentru răsadniţă
consumă crudă, fiartă,
prăjită, coaptă etc. Conţine vitaminele C, A, B, substanţe minerale (iod, fier,
sodiu, potasiu).

Vreau să pot face mai multe
Lucru individual
Dacă aveţi grădină acasă (sau lot la şcoală),
observă ce plante (floricole sau legumicole) au
seminţe. Notează în caiet denumirea legumelor
care fac seminţe şi se pot înmulţi prin seminţe.

Lucru în grup
Mergeţi pe lotul şcolii. Observaţi ce plante mai sunt de recoltat, ce seminţe mai
trebuie să colectaţi. Lucraţi în grup. Grupul I recoltează legume; grupul al II-lea
colectează seminţe; grupul al III-lea are grijă de depozitarea legumelor recoltate,
de alegerea locului şi modului de păstrare a seminţelor; grupul al IV-lea notează
ce va trebui de făcut la ora următoare pentru răsadniţă.
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Fig. 7.15. Recoltarea usturoiului Fig. 7.16. Toamna mai pue un lucru plăcut şi pentru elevi tem găsi şi nişte zmeură

Fig. 7.18. Morcovii se
recoltează în lunile august–septembrie

Fig. 7.17. Recoltarea verzei pe lotul
şcolii

Fig. 7.19. Roşiile şi ardeii se recoltează toată vara şi până toamna
târziu
Amintiţi-vă ce metode de păstrare
a legumelor cunoaşteţi (revedeţi
p. 12 şi 13).

Fig. 7.20. Pregătiri pentru conservarea
legumelor
 Care este metoda de conservare a
legumelor în familia voastră? Observaţi cum şi unde păstrează legumele
părinţii sau bunicii.
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Lucru în grup
1. Elaboraţi un proiect de plantare (în ghiveci sau în grădina şcolii) şi de îngrijire a
bulbilor de ceapă sau de usturoi.
2. Realizaţi proiectul, orientându-vă după fişa tehnologică 7.1.
3. *Elaboraţi proiectul unei expoziţii de produse agricole, recoltate de pe lotul şcolii
(sau din grădina de acasă). Realizaţi proiectul.

Fişa tehnologică 7.1

Plantarea bulbilor de ceapă în ghiveci

Etape de lucru

Ilustraţii

Materiale şi ustensile: bulbi de ceapă, pământ, jumătate de
pahar de apă (pentru un ghiveci de mărime mijlocie); un
ghiveci.

1. Se aleg 10-15 bulbi de ceapă de dimensiune mijlocie. Se toarnă
pământ în ghiveci.
2. Se fac mici adâncituri în pământ. În fiecare adâncitură se pune,
una lângă alta, câte o ceapă.
3. Se toarnă apă. Ghiveciul se plasează într-un loc luminos (însorit),
pe pervaz. O dată pe săptămână, ceapa necesită să fie stropită.

4. Peste două săptămâni, ceapa va
avea deja cozi.

De regulă, ceapa este crescută în ghiveci doar pentru partea ei aeriană
(cozi). Cozile de ceapă pot fi folosite la prepararea tartinelor (calde sau reci),
pentru ornarea unor bucate.

Notă.

Pentru o recoltă de ceapă (bulbi), aceasta se plantează în grădină. Bulbii mici de ceapă (arpagicul) se
plantează în sol, la o adâncime de 3-4 cm şi la o distanţă de 4-5 cm. Între rândurile de ceapă se recomandă
să fie o distanţă de aproximativ 5 cm.

Ghici

Am cămăşi nenumărate –
plângi de le dezbraci pe toate.
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Evaluare
1.	Prezentaţi proiectul realizat de plantare a bulbilor de ceapă (de usturoi).
2.	Numiţi condiţiile favorabile pentru creşterea sănătoasă a cepei plantate (în ghi3.
4.

veci sau în grădină).
În ce constă îngrijirea straturilor de ceapă (de usturoi) din grădină?
*Evaluaţi proiectul realizat cu expoziţia de produse agricole recoltate de pe lotul
şcolii (sau din grădina de acasă). Spuneţi ce v-a plăcut mai mult în procesul
realizării acestui proiect.

7.3. Lucrări de primăvară–vară
pe lotul şcolii
Amintiţi-vă ce aţi învăţat în clasa a 3-a despre lucrările de primăvară–vară.

Seminţele pregătite pentru
semănat trebuie să fie uscate
şi sănătoase. Dacă din seminţe
plantulele au răsărit prea dese,
le vom rări.
Straturile semănate le vom
uda cu stropitoarea, având grijă
să nu turnăm prea multă apă.

V r e a u s ă ş t i u m a i m u l t e ___________
A. Lucrări pregătitoare

După cum ştiţi, toamna solul trebuie pregătit pentru iarnă. În acest caz, primăvara vor fi efectuate mai
uşor următoarele lucrări: lotul se greblează, solul se
afânează bine cu hârleţul sau cu sapa, se mărunţeşte,
se nivelează cu o greblă, apoi se fac straturi pentru
fiecare cultură legumicolă sau pentru plantele decorative (floricole).
Pe straturile pregătite se fac, cu colţul sapei,
rânduri de brazde mici (sau cuiburi), pe care se vor
semăna seminţele de plante sau se va planta răsadul
crescut în răsadniţă (sau cumpărat). Între rândurile pe
care vor fi plantate legume se lasă un spaţiu suficient
pentru creşterea lor. După semănat, seminţele se acoperă cu pământ. Straturile însămânţate sau plantate
cu răsad se stropesc cu apă.

B. Plantarea răsadului. Îngrijirea culturilor
legumicole (roşii, varză)

Fig. 7.21. Plantele floricole
ne bucură de cu primăvară
până toamna târziu
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Aproximativ jumătate din culturile legumicole se
cresc prin pregătirea în prealabil a răsadului. Printre
aceste culturi sunt: varza, roşiile, ardeii, vinetele, ţelina

etc. De calitatea răsadului depinde, în mare parte, recolta viitoare. Un răsad sănătos, cu rădăcini puternice,
ramificate, se prinde bine, mai repede dă rod.
Este bine să ştim cum se cultivă şi cum cresc
legumele pe care le folosim în alimentaţie şi care ne
asigură sănătatea. Puteţi începe prin cultivarea roşiilor
şi a verzei.

Folosiţi cu atenţie uneltele de
lucrare a pământului (sapa, hârleţul). Ele nu trebuie lăsate cu partea
ascuţită în sus. Grebla se lasă doar
cu dinţii în jos.

Roşiile. Răsadul este plantat când are 7-8 frunze.

Fig. 7.22. Răsadul de roşii peste o săptămână
de la plantare

Fig. 7.23. Plantele mari de roşii se leagă de
araci, ca să nu se „culce” la pământ

Fig. 7.25. Roşiile se coc pe
rând: toată vara şi până toamna târziu
Fig. 7.24. Planta sănătoasă de roşii
are frunze puternice şi înfloreşte
treptat

Fig. 7.26. Vara ne place să
culegem roşiile coapte

O zi de primăvară hrăneşte un an. (Proverb)
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Răsadul de varză nu trebuie să
fie sădit des.

Varza se seamănă în sol deschis la sfârşit de aprilie –
început de mai. Se plantează afară la început de iunie.

Fig. 7.27. Răsadul de varză trebuie udat regulat

Fig. 7.28. Varza sănătoasă are frunzele lucioase, fără pete albe sau
brune

Vreau să pot face mai multe
Lucru în grup
1. Elaboraţi un proiect de plantare a roşiilor.
2. *Realizaţi proiectul.
3. Elaboraţi un proiect de plantare a plantelor decorative de grădină sau a unor
copaci.
4. *Realizaţi proiectul.

Evaluare
1.	Enumeraţi lucrările care se fac primăvara în grădină.
2.	Cum trebuie să fie seminţele pregătite pentru semănat? Dar răsadul?
3.	Evaluaţi proiectele de plantare realizate.
4.	Plasaţi în ordinea corectă „lucrările” pe care le facem în grădină: plivim, recol5.

tăm, răsădim, prăşim, udăm…

Completaţi grila şi veţi descoperi trei factori necesari pentru dezvoltarea plantelor:

ă
ă
A

ă

L
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C

ă

Extindere • Extindere • Extindere • Extindere

Să ne distrăm, să repetăm, să învăţăm şi ...
să vedem ce ştim şi ce putem
Elevii din clasa a 4-a ştiu multe lucruri interesante despre
plante. Iată ce le-a povestit colegilor Ionuţ.
Undeva în America de Sud creşte o specie de cactus
care „merge”, pentru că are un fel de „picioare” în loc de
rădăcini. Dar „picioarele” îl fac să „alerge”, când bate un
vânt puternic. Acest cactus îşi ia hrana şi apa din aer.
Sarcină. Voi ce lucruri curioase ştiţi despre plante?

Ghic i

Am doisprezece fraţi
Într-o cămaşă îmbrăcaţi.

Frunzele-i vara, când cresc,
Una-n alta se-nvelesc.

Cine stă vara-n cămară,
Dar cosiţele afară?

Dezlegaţi rebusul şi comentaţi proverbul care se ascunde în el.

+i

se
Pentru a avea mereu
plante sănătoase, trebuie să ştim şi cum se
înmulţesc ele. Obser
vaţi în imaginile alăturate câteva modalităţi
prin bulbi
prin drajoni
prin tuberculi
prin rizomi
de înmulţire a plan
(tulpini subterane) telor prin părţi ale lor
(nu prin seminţe).
Sarcină. Ce plante aţi înmulţit voi? Cum aţi procedat (reveniţi la

fig. 7.5)? Cum au crescut plantele pe care le-aţi semănat/plantat
voi? Cum le-aţi îngrijit?
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TEST

Oră de sinteză
şi de evaluare finală

1. Numiţi plantele pe care le aveţi în clasă.
2.	Comparaţi plantele care cresc în cameră

cu cele care cresc afară, în grădină,
arătând asemănările şi deosebirile dintre ele.
3.	Care sunt factorii principali de creştere a plantelor? Ce se întâmplă cu planta,
dacă nu are lumină suficientă?
4.	Indicaţi care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) şi care sunt false (F).
Plantele îşi iau hrana necesară din sol.
Plantele de cameră se ţin iarna lângă calorifer (sobă).
Legumele proaspete sunt mai folositoare decât cele conservate.
Răsadul de varză şi de roşii se plantează când solul e îngheţat.
5.	Numiţi legumele care pot fi plantate toamna. Încercaţi să explicaţi de ce.
6.	Ce plante decorative aţi plantat (sau aveţi) pe lotul şcolar sau în grădina de
acasă?
7.	Descrieţi în ce mod îngrijiţi plantele de cameră. Dar pe cele din grădină?
8.	Numiţi câte trei legume de la care folosim în alimentaţie:
		 a. frunzele		
b. rădăcina		
c. fructul
9.	Observaţi serele din imaginile de mai jos şi numiţi ce lucrări se efectuează aici
pentru a creşte plantele.

7
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PĂMÂNTUL, CÂT DE BUN,
FĂRĂ LUCRĂTORI SĂLBATIC RĂMÂNE.
Proverb

Glosar ilustrat
M o d u l u l 1 . Arta culinară
		
şi sănătatea
Aliment – produs comestibil, în stare naturală
sau prelucrată, care conţine substanţe nutritive
(organice sau minerale) necesare organismului
pentru întreţinerea activităţii vitale.
Ambalaj – material sau obiect în care se împachetează un produs, având rolul de a-i asigura
integritatea, de la fabricare până la utilizare, şi de
a contribui la menţinerea calităţii acestuia pentru
o perioadă, numită de garanţie; poate fi din hârtie, lemn, sticlă, metal, mase plastice etc.
Artă culinară – activitate în scopul obţinerii
unor produse alimentare cu valoare gustativă
şi estetică; în arta culinară este importantă grija
pentru pregătirea bucatelor benefice pentru
sănătate.
Calorie – unitate de măsură care indică valoarea
energetică a unui aliment.
Compot – produs alimentar preparat din fructe,
proaspete sau uscate, fierte în apă, la care se
adaugă zahăr după gust.
Congela – a face să îngheţe; a supune un aliment
acţiunii frigului pentru a-l conserva.
Congelare – acţiunea de a congela şi rezultatul ei.
Congelat – (despre alimente) conservat prin
congelare.
Conserva – a menţine un aliment în stare nealterată, efectuând operaţia de conservare; a
păstra.
Conservare – tratament la care sunt supuse
unele produse alimentare pentru a le feri de
alterare; se efectuează prin uscare, sterilizare,
congelare etc.
Conservă – produs alimentar fabricat în aşa fel
încât, păstrat în cutii de tinichea sau în borcane
ermetic închise, îşi menţine calităţile.
Electrocutare – trecerea printr-un organism
viu a unui curent electric de o intensitate care îi
poate produce vătămarea sau moartea.

Energie – forţă, putere, vigoare.
Glucid – substanţă cu un rol important în alimentaţie.
Gripă aviară – boală infecţioasă a păsărilor;
de la păsările bolnave se poate infecta şi omul.
(Carnea şi ouăle de pasăre trebuie spălate şi
prelucrate bine termic. Simptomele gripei aviare: febră de până la 39 grade Celsius, dureri de
cap, de gât, musculare, tuse, conjunctivită, în
cazuri grave – pneumonie. Pericolul survenirii
morţii este foarte mare.)
Igienă – ansamblu de reguli şi de măsuri orientate spre păstrarea sănătăţii şi prevenirea
bolilor.
Nutritiv – bogat în substanţe hrănitoare.
Proteină – substanţă care îndeplineşte în organism variate funcţii; component esenţial al
celulelor vii.
Tacâm – totalitatea obiectelor (cuţit, furculiţă,
lingură, farfurii) aşezate în dreptul fiecărui
mesean.
Tartină – felie de pâine unsă, de regulă cu unt,
pe care se pune caşcaval, şuncă, salam etc.
Termen de valabilitate – data până la care un
produs poate fi consumat.
Ustensilă – obiect care serveşte la efectuarea
unor operaţii curente în bucătărie.
Vitamină – nume dat unor substanţe indispensabile creşterii şi funcţionării organismului.

M odulul 2. Sărbători
		
calendaristice de iarnă

Buhai – instrument muzical popular, format dintr-o putinică cu fundul de piele, prin care trece
un smoc de păr de cal, care se trage cu degetele
umezite, producând astfel un sunet asemănător
cu mugetul unui taur.
Colind – cântec tradiţional interpretat de cete
de copii, de flăcăi sau de adulţi cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi de Anul Nou; colindă.
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Pluguşor – datina uratului de Anul Nou, precum
şi versurile care se rostesc cu această ocazie.
Sorcovă – beţişor sau rămurică împodobită cu
flori artificiale de diferite culori, cu care copiii
lovesc uşor pe umăr rudele şi cunoscuţii lor
în dimineaţa zilei de Anul Nou, urându-le, în
versuri speciale, sănătate şi noroc.
Stea – obiect simbolizând o stea, alcătuit dintr-un
disc făcut din lemn, carton etc., cu numeroase
colţuri, fixat într-o coadă de lemn şi frumos
împodobit, cu care umblă colindătorii cu ocazia
sărbătorii de Crăciun.
Traistă – sac de dimensiuni mici, din ţesătură
groasă (de obicei, ornamentată), prevăzut cu
sfoară sau curea şi folosit pentru transportarea
sau păstrarea diferitor lucruri, în special alimente.

M o d u lu l 3 . Arta acului

Antropomorf – obiect de artă sau reprezentare
ornamentală care are forma figurii umane.

Avimorf – obiect de artă sau reprezentare ornamentală care are forma unei păsări.
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Borangic – fir depănat de pe gogoşile viermilor
de mătase; ţesătură făcută din acest fir în industria casnică.
Bumbac – plantă textilă cu flori gălbui sau
roşiatice şi cu fructele-capsule, care conţin
numeroase seminţe acoperite cu peri pufoşi;
fibră textilă obţinută din bumbac; fir răsucit de
bumbac, folosit la ţesut, cusut, croşetat.

Compoziţie ornamentală – reprezentare ornamentală, constituită din două sau mai multe
motive ornamentale, fără ca acestea să fie în mod
necesar din aceeaşi grupă tematică (de exemplu,
căliţă ocolită cu flori, formată dintr-o linie şerpuită, împodobită cu motive fitomorfe).

Cânepă – plantă erbacee folosită în industria
textilă pentru fabricarea pânzelor foarte rezistente, a frânghiilor.

Decor – ceea ce serveşte pentru a decora ceva;
ornament, podoabă (v. şi ornament).
Degetar – căpăcel din metal sau din material
plastic, care se poartă, la cusut, pe degetul cu
care se împinge acul, pentru a-l feri de înţepături.

Element ornamental – partea indivizibilă (cea
mai simplă) a unui decor, care poate fi folosită
în mod detaşat de celelalte în scopuri decorative;
parte din care se formează motivul ornamental
(v. şi motiv ornamental).
Etnografic – care se referă la etnografie.
Etnografie – ştiinţa care studiază evoluţia culturii materiale şi spirituale a unui popor, particularităţile modului lui de viaţă etc.
Fitomorf – obiect de artă sau reprezentare ornamentală care are forma unei plante sau a unor
părţi de plantă (flori, frunze, rămurele etc.).

Gherghef – cadru de lemn sau de metal pe care
se întinde o ţesătură pentru a fi brodată sau firele
de urzeală pentru ţeserea covoarelor.
Ie – bluză femeiască specifică portului naţional
românesc.
In – plantă, din ale cărei tulpini se obţin fire
textile; fir obţinut prin prelucrarea inului; pânză
ţesută din astfel de fire.

Motiv ornamental – reprezentare decorativă,
constituită din două sau mai multe elemente
ornamentale din aceeaşi grupă tematică, de
exemplu, o floare (formată din petale, frunze
etc.); parte decorativă de bază, din care se creează o compoziţie ornamentală (v. şi element
ornamental, compoziţie ornamentală).
Mulina – a răsuci două sau mai multe fire de
mătase, pentru a obţine un fir mai uniform, cu
aspect mai frumos şi cu rezistenţă mai mare.
Mulineu – fir de mătase, de bumbac sau de
lână obţinut prin mulinare şi folosit la cusături
artistice, la broderii.
Ornament – detaliu sau obiect adăugat la un
ansamblu pentru a-l înfrumuseţa; accesoriu,
element decorativ folosit în artele plastice,
în arhitectură, în tipografie pentru a întregi o
compoziţie şi a-i scoate în relief semnificaţia
(v. şi decor).
Pânză – ţesătură din fire de bumbac, de in, de
cânepă etc., din care se confecţionează piese
vestimentare, albituri de corp, de pat etc.
Punct de broderie sau de cusătură – fel de a
coase, a broda, a tricota, a croşeta; model de cusătură, de broderie, de tricotare, de croşetare.
Şezătoare – adunare a femeilor şi fetelor (uneori cu participarea flăcăilor), la sate, în serile
de iarnă, la care participanţii lucrau şi totodată
petreceau, cântau, spuneau poveşti, glume,
ghicitori.
Zoomorf – obiect de artă sau reprezentare ornamentală care are forma unor animale.

Însăila – a prinde provizoriu cu o cusătură
rară locurile pe unde se va executa cusătura
definitivă.
Jurubiţă – scul mic din fire textile înfăşurate în
spire de o anumită lungime.
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M o d ulu l 4. Arta croşetării
Notă. O serie de termeni ce ţin de arta croşetării pot fi găsiţi la modulul Arta acului din
acest Glosar.

Croşetă – ac lung de metal, de os, de material
plastic etc. cu vârful îndoit ca un cârlig, utilizat
la împletirea manuală.
Dantelă – împletitură fină cu găurele, având
diverse modele, executată manual sau mecanic
din fire subţiri de aţă de bumbac, de mătase sau
de fibre sintetice.

M odulul 5. Arta modelării din lut
Angobă (sau engobă) – vopsea naturală obţinută prin mărunţire şi diluare cu apă a rocilor
speciale de culoare albă, roşie, cafenie, galbenă
ş.a., folosită la finisarea produselor ceramice.
Blid – vas de formă întinsă, destinat servirii
bucatelor la masă.
Burlui – vas de argilă (ulcior), de formă sferică
sau ovoidală, cu gâtul înalt şi strâmt.
Corn – instrument vechi utilizat pentru înfrumuseţarea vaselor cu vopsele naturale (angobă):
corn de vită, având în vârf o pană de gâscă prin
care culoarea se scurge ca pe o peniţă.
Cuţitaş – instrument din lemn ori metal, destinat
netezirii pereţilor externi ai vasului în procesul
modelării la roată; fichiaş.
Eboşoar – spatulă din lemn, fier sau os, folosită
de olari la modelarea argilei.

Merceriza – a efectua operaţia de finisare a
firelor sau ţesăturilor de bumbac prin tratarea lor
cu o soluţie specială, pentru a le mări rezistenţa
şi a le face mai netede.
Milieu – obiect din pânză (brodat) sau din
dantelă (croşetat), care se aşază pe o mobilă,
pentru a o decora.

Ochi – buclă formată prin îndoirea unei sfori, a
unei aţe; laţ; fiecare dintre golurile (simetrice)
aflate între firele unei împletituri, ale unor ţesături, plase etc.; golul împreună cu firele care îl
mărginesc.
Punct de croşetare – fel de a croşeta; model
de croşetare.
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Fluierici – piesă (figurină) din argilă, în formă
de păsări sau animale, cu dispozitiv de fluierat;
ţuruiac.
Horn – sobă (cuptor) pentru arderea produselor din argilă.
Lut – rocă sedimentară, galbenă sau cafenie,
folosită în olărie, în construcţii şi sculptură; materialul de lucru al olarului; argilă, hlei, humă.
Smalţ – substanţă sticloasă monocromă sau
policromă, utilizată pentru a acoperi suprafeţele
vaselor; glazură.
Solniţă – vas din argilă de diferite forme şi
mărimi cu destinaţia de păstrare a sării; sloică,
sărăriţă.

M o d u l u l 6 . Tricotarea

Andrea – fiecare dintre acele lungi şi groase cu
care se împletesc obiecte de lână, de bumbac.
Bobină – mosor de diverse forme, pe care se
înfăşoară aţă, sârmă, cablu electric.
Lână – părul lung şi moale care acoperă corpul
unor animale, mai ales al oilor, şi care se prelucrează pentru obţinerea de fibre; fibră naturală
de origine animală, cu proprietăţi textile, folosită la fabricarea şi confecţionarea ţesăturilor, a
tricotajelor şi a pâslelor.
Melanj – fir textil obţinut din amestecul diverselor sorturi de fibre de lână de culoare diferită sau
din amestecul fibrelor de lână cu fibre sintetice.
Punct de tricotare – fel de a tricota; model de
tricotare.
Scul – legătură de fire continue de lână, de
bumbac, de mătase etc., înfăşurate în spire în
formă de colac.
Tricot – împletitură obţinută prin tricotare; ţesătură făcută din fibre textile împletite în ochiuri.
Viscoză – fibră textilă rezistentă şi cu luciu
mătăsos, obţinută din celuloză.

M o d u l u l 7 . Plantele de lângă noi.
		
Activităţi agricole
Bulb – tulpină (subterană) a unor plante, alcătuită din frunze în formă de tunici sau solzi suprapuşi (în care se depun substanţele de rezervă),
cu un înveliş membranos uscat.
Butaş – porţiune de lăstar, de rădăcină sau de
frunză, detaşată de la planta-mamă şi sădită în
pământ, cu scopul de a se înrădăcina şi de a
forma o plantă nouă.
Butăşi – a înmulţi o plantă prin butaşi.
Cultiva – a lucra pământul spre a-l face să dea
roade; a semăna plante; a îngriji şi a recolta
plante agricole.
Drajon – lăstar al unei plante crescut din rădăcină, din care (prin separare) se poate dezvolta
o nouă plantă.
Floricol – care aparţine floriculturii; plantă care
are (face) flori.
Floricultură – domeniu al agriculturii care se
ocupă cu studiul culturii plantelor decorative.

Ghiveci – vas de pământ ars, de material plastic
etc., prevăzut cu o gaură la fund, folosit pentru
plantarea florilor (în încăperi).

Îngrăşământ – substanţă simplă sau compusă,
de natură minerală sau organică, care se administrează sub formă lichidă sau solidă în sol, pentru
a completa necesarul de elemente nutritive, în
scopul îmbunătăţirii condiţiilor de creştere şi
dezvoltare a culturilor agricole.
Legumicol – privitor la cultura legumelor.
Legumicultură – ramură a agriculturii care se referă la cultivarea legumelor; cultivarea legumelor.
Mediu – natura înconjurătoare în care se află
fiinţele şi lucrurile.
Nutritiv – bogat în substanţe hrănitoare.
Oxigen – element chimic gazos, incolor, inodor, insipid care este indispensabil în procesul
respiraţiei şi al arderii şi care în combinaţie cu
hidrogenul formează apa.
Polua – a face ca aerul, apa, mediul de viaţă să
devină nocive din cauza unor substanţe chimice,
a deşeurilor industriale, a gazelor de eşapament
etc.; a infecta; (despre aer, apă, mediu de viaţă)
a deveni nociv.
Răsad – plantă tânără (crescută din sămânţă în seră
sau în răsadniţă) care urmează să fie răsădită.
Răsadniţă – construcţie simplă din scânduri sau
din prefabricate, aşezată pe sol şi acoperită cu un
material transparent, în care creşte răsadul.
Seră – construcţie specială cu acoperiş şi pereţi
de sticlă sau din material plastic (transparent),
pentru adăpostirea şi cultivarea plantelor care
nu suportă frigul.
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Şcoala ...........................................................................................................................................
Manualul nr. .....................................................................................................................
Anul
de folosire
1

Numele şi prenumele elevului

Anul şcolar

Aspectul manualului
la primire
la restituire

2
3
4
5

• Dirigintele clasei trebuie să controleze dacă numele elevului este scris corect.
• Elevul nu va face niciun fel de însemnări în manual.
• Aspectul manualului (la primire şi la restituire) se va aprecia cu: nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător.
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