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CLASA: a IV-a 
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice 

NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1  
PROGRAMA ȘCOLARĂ: OMEN 5003/02.12.2014 
RESURSE EDUCAȚIONALE:  

Arte vizuale și abilități practice, manual pentru clasa a IV-a, Editura LITERA  
Arte vizuale și abilități practice, Caiet de lucru, clasa a IV-a,  Editura LITERA  
 

 
 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALᾸ 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

tematică 

Competențe 

specifice 

Conținuturi vizate/ activate Perioada Nr. 

ore. 

Observații 

SEMESTRUL I 

1. În zbor 2.1; 2.2; 2.3 Recapitulare: materiale și instrumente  

Recapitulare: elemente de limbaj plastic-punctul, linia, pata 

de culoare, forma 

Recapitulare: tehnici de lucru învățate în clasa a III-a 

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma 

Tehnici de lucru mixte: colaj 3D, tangram 

Recapitulare și evaluare  

I-III 

 

 

 

 

3  

2. Povești de 

toamnă 

1.1; 1.2; 2.2; 

2.4 

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea 

(nuanțe), forma 

Tehnici de lucru mixte: decupare după contur 

Recapitulare și evaluare  

IV-VI 

 

 

3  

3. Noi, în 

diversitatea 

lumii 

2.1; 2.2; 2.3, 

2.4 

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea (culori 

calde, culori reci), forma 

Tehnici de lucru mixte: trasare, hașurare, portretul 

Fotografia ca limbaj 

Recapitulare și evaluare 

VII-IX 

 

 

3  



2 

 

4. Povești de 

iarnă 

1.1; 2.1; 2.2; 

2.4 

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma 

Tehnici de lucru mixte: decupare după contur, colaj 

Fotografia ca limbaj 

Recapitulare și evaluare 

X-XIII 4  

5. Simboluri 1.1; 2.1; 2.2; 

2.4 

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma 

Recapitulare și evaluare 

XIV-XVIII 5  

SEMESTRUL II 

6. Meseriile 

pământului 

1.1; 2.2; 2.3; 

2.4 

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma 

Fotografia ca limbaj 

Recapitulare și evaluare 

I-III 3  

7. Lumea florilor 1.1; 2.1; 2.3; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma 

Tehnici de lucru mixte: îndoire, kirigami, decupare după 

contur 

Tehnici de lucru: tehnica acuarelei, fuzionării, hașurii 

Recapitulare și evaluare 

IV-VI 3  

8. În lumea celor 

care nu 

cuvântă 

1.1; 2.1; 2.2; 

2.3; 2.4 

Fotografia ca limbaj 

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma 

Tehnici de lucru mixte: decupare după contur, rupere și 

lipire, îndoire, țesere cu benzi de hârtie 

Recapitulare și evaluare 

VII-X 4  

9. Inventează/ 

Reinventează 

2.1; 2.3; 2.4 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma 

Tehnici de lucru mixte: lucru cu fâșii de hârtie, îndoire, 

lipire, răsucire, quilling, decupare după contur 

Recapitulare și evaluare 

 

XI-XIII 3  

10. Trecut, 

prezent, viitor 

1.1; 2.3; 2.4 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma 

(texturi) 

Tehnici de lucru mixte: îndoire, lipire, decupare după 

contur, colaj 

Recapitulare și evaluare 

XIV-XVI 3  

 


