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PREFAȚĂ 

 

Iată-ne ajunși la cea de-a treia editie a revistei, intitulată 

“Simfonia naturii”. Aceasta a fost gândită și realizată prin 

consecvența elevilor de gimnaziu, sub coordonarea profesorilor 

educatori: BIBOL ANCUTA, HODOR ANGELA, SZEIBERT 

DANIELA, ULICI ADINA. 

 

Tema acestui numar este anotimpul primavara, datorită faptului 

că este cea mai îndrăgită şi mai aşteptată periodă a anului. 

 

Sperăm să fi surprins cu succes în paginile următoare, măcar o 

parte din magia acestui anotimp şi să vă simţiţi purtaţi din nou 

prin lumea jucăuşă a copilăriei, prin textele literare, poeziile şi 

celelate articole. 

 

Vă aşteptăm cu inimile deschise, atât aprecierile cât şi criticile, 

pentru a putea creşte de la o ediţie la alta! 

 

 

 

 

 



 

Arta ORIGAMI - PESTE 

 

 

 

 

Profesor educator SZEIBERT DANIELA 

 

 

Un dar pentru o persoana draga 

 

Profesor educator SZEIBERT DANIELA 

 



 

Un buchet de ghiocei 

 

Profesor educator SZEIBERT DANIELA 

 

 

 

FLORI DIN AMPRENTE DE FRUNZA 

 

De ce avem nevoie: 
1. Frunze 

2. Acuarele 

3. Hârtie creponată 

4. Lipici 

5. Gel cu sclipici 

 

Instrucţiuni: 

 

Pasul 1: Alegeţi 1-2 frunze intacte, cu nervurile cât mai   

vizibile. 

Pasul 2: Desenaţi pe o coală albă de hârtie 1-2 cerculeţe mici. 

Pasul 3: Alegeţi culorile / acuarelele cu care vreţi să pictaţi 

floarea şi apoi acoperiţi frunza cu acea culoare pe partea 

interioară. 

Pasul 4: Aşezaţi frunza pe foaie lângă cerculeţ. Repetaţi această 

operaţie de jur-împrejurul cercului desenat, până obţineţi o 

floricică. Puteţi alterna culorile sau suprapune amprentele unei 

frunze mai mari cu cele a unor frunze mai mici. 

Pasul 5: Faceţi ghemotoace de hârtie creponată şi lipiţi-le pe 

marginea florii, în mijlocul ei, sau pur şi simplu decoraţi cum vă 

place foaia printre flori.  

Pasul 6: Opţional – Puteţi realiza un contur cu sclipici pentru a 

pune în evidenţă mai bine floricelele. 

         

Profesor educator BIBOL ANCUTA



Desene cu resturi de creion 

De ce avem nevoie; 

1. creioane colorate 

2. ascuţitoare 

3. lipici sau aracet 

4. coli cu desene tipărite 

Instructiuni: 

       Cred că toţi am avut parte în copilărie, la ora de lucru 

manual, de experienţa floricelelor făcute din resturile de la 

creioanele colorate. Ideea e că putem face foarte multe desene cu 

acestea, important e să fim cât mai creativi. Alegeţi câteva 

modele de desene, printaţi-le sau desenaţi-le (în funcţie de 

talentul fiecăruia). Sortaţi culorile pe care doriţi să le folosiţi şi la 

treabă. Noi am făcut un copac tomnatic, un leu, o casă, un struţ, 

două balerine, un nor de ploaie, o libelulă şi un balon multicolor. 

      

     Aşa că ascuţiţi creioanele şi jucaţi-vă cu resturile de la creion! 

Profesor educator BIBOL ANCUTA 

 

 

 

 

FLORI DIN HARTIE COLORATA 

De ce avem nevoie: 

1. hârtie colorată, cu imprimeuri,         

2.  foarfece 

3.   panglică 

Instrucţiuni: 

Pasul 1: Tăiaţi o fâşie de hârtie de 2 cm cu o lungime de cel 

puţin 15 cm. Dimensiunile pot varia în funcţie de mărimea florii 

pe care doriţi să o obţineţi. 

Pasul 2: Îndoiţi fâşia pe toată lungimea ei. Aşezaţi-o pe 

orizontală şi îndoiţi un capăt la 90 de grade în jos. Aceasta va fi 

codiţa florii. Continuaţi apoi învârtind restul fâşiei în jurul 

vârfului obţinut de câteva ori, îndoind-o repetat. 

Pasul 3: Faceţi trei astfel de flori. Puteţi combina culorile şi tipul 

de hârtie după propia imaginaţie. Prindeţi florile cu o panglică 

subţire şi e gata. 

Le puteţi utiliza ca mărţişoare, broşe, mici aranjamente florale 

pentru coşuleţe sau vaze ori pur şi simplu ca decor pentru alte 

obiecte handmade. 

Profesor educator BIBOL ANCUTA 

 

 

 

 



Flori din hârtie plisată 

 

De ce avem nevoie:  

1. hârtie colorată: simplă, imprimată, resturi de hârtie de 

împachetat etc. 

2.  foarfece 

3.  Lipici 

4. florice ştanţate 

Cum procedăm: 

Desenaţi trei cercuri şi decupaţi-le. Îndoiţi un cerc pe jumătate şi 

apoi plisaţi hârtia. Faceţi la fel şi cu celelalte. Îndoiţi hârtia 

plisată la jumătate, Lipiţi cele trei hârtii plisate la mijloc. Lipiţi şi 

o floricică pe mijloc şi gata. Puteţi folosi hârtie de culori diferite 

pentru fiecare cerc sau face orice combinaţii coloristice care vă 

plac. 

Utilizând aceeaşi metodă puteţi face şi fluturaşi prin unirea a 

două cercuri plisate! 

Profesor educator BIBOL ANCUTA 

 

 

 

 

 

 

FLUTURI COLORATI 

De ce avem nevoie: 
1.  Coli colorate/imprimate 

2.  Sârmă colorată sau aţă 

3.  Mărgele 

4.  Foarfecă 

5. Sclipici 

6. Elemente pentru decorat: flori, steluţe, paiete, etc. 

 

Instrucţiuni: 

 

Pasul 1: Alegeţi 2 coli colorate. Pot fii simple, imprimate sau 

puteti alege una simplă şi una imprimată. Decupaţi 2 pătrate cu 

latura de 10, respectiv  15 cm, sau în funcţie de dimentiunea 

finală pe care doriţi să o aibă fluturele. 

Pasul 2: Pliaţi pătratul pe diagonală şi împăturiţi foaia începând 

de la unul dintre capete, cât mic şi egal posibil. 

Pasul 3: După ce aţi pliat-o, strângeţi coala pe mijloc şi prindeţi-

o cu o sârmă colorată. Desfaceţi aripile cât mai larg. Puteţi 

adăuga un buton în formă de floare, nasturi haioşi sau orice alt 

element de decor aflat la îndemână. 

Pasul 4: Adăugaţi cea de-a doua coală pliată, strângeţi sârma şi 

îndoiţi capetele. 

Pasul 5: Prindeţi  câte o mărgea colorată de capătul sârmuliţei. 

Pasul 6: Decoraţi aripile cu flori ştanţate, sclipici, paiete sau 

orice alte materiale pe care le aveţi la dispoziţie. Aţi terminat! 

Puteţi prinde sau agăţa fluturii unde doriţi! 

 

 

Profesor educator BIBOL ANCUTA 
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MASTI DE CARNAVAL 

De ce avem nevoie: 

1. Carton colorat mat şi/sau lucios, de diferite culori 

2. Lipici / scoci dublu 

3. Foarfeca 

4. Pene colorate 

5. Sclipici de diferite culori 

6. Flori decupate/ştantate din diferite material 

7. Paiete de diferite mărimi, forme şi culori 

8. Beţisoare pentru frigărui 

Instrucţiuni: 

 

Pasul 1:Decupaţi o formă de mască utilizând un carton colorat şi 

mai tare. Pentru ca modelele sunt simple puteti sa desenati pe o 

coala modele cu care sa decorati  sau sa modificati forma 

initiala. De exemplu realizati modele in jurul ochilor si in partea 

superioara a mastii. 

Pasul 3:Decupati formele desenate din carton colorat de nuanta 

asortata, ca in exemplu din imaginile alaturate. Apoi lipiţi-le pe 

rând pe masca, utilizând un lipici puternic. 

Pasul 5:Păstraţi ochii pe care i-ati decupat şi lipiţi-I la mijloc. 

Adăugaţi un nasture sau o mărgea. Pe marginea superioară lipiţi 

câteva steluţe aurii. Urmează câteva flori. Puteţi folosi flori din 

material gumat sau ştantate, de mărimi diferite.  

Profesor educator HODOR ANGELA 

 

                        Modele de fulgi de nea 

De ce aveti nevoie: 
1. coli albe, bleu etc. 

2. carton simplu, imprimat, sau cu rizuri 

3. fetru, material gumat, pânză etc 

4. hârtie de împachetat cu modele de iarnă 

5. foarfece 

6. lipici 

Câteva sugestii: 

Le puteţi folosi pentru a decora camera copilului sau sala de 

clasă. Îi puteţi folosi doar pe ei simpli sau îi puteţi suprapune şi 

lipi câte 2-3 de mărimi şi culori diferite. Noi am făcut câţiva şi i-

am fotografiat înainte de înşira peste tot în tot felul de moduri. 

De exemplu: 

- înşiraţi-le pe aţe colorate ca pe o ghirlandă sau pe o panglică ; 

lipiţi panglica între 2 fulgi ( fie ei simpli sau realizaţi din mai 

mulţi fulgi şi steluţe) şi faceţi şi câte o fundiţă între ei; 

- desenaţi 2 cercuri de mărimi diferite dar apropiate pe un 

carton, decupaţi  cartonul, apoi lipiţi fulgii cât mai diferiţi pe 

cercul de carton pentru a face o coroniţă; Faceţi decoraţiuni 

pentru bradul de Crăciun: decupaţi fulgii din carton, fetru etc. 

suprapuneţi-i câte 2-3 din texturi diferite. Lipiţi pe mijloc câte 

o mărgea, fundiţă sau un nasture mai haios. Apoi, alegeţi 2 

dintre aceşti fulgi suprapuşi şi lipiţii spate în spate. Nu uitaţi 

înainte de ai lipi să puneţi între ei o bucăţică de pangligă sau 

un fir mai gros pentru a putea fi folosit pe post de agăţătoare. 

Profesor educator HODOR ANGELA 



Ouă de Paşte cu ornamente din hârtie 

 

De ce avem nevoie: 

1. hârtie colorată; 

2. foarfece; 

3. lipici, aracet sau prenandez; 

4. ouă din  polistiren; 

5. beţişoare de figărui; 

6. hârtie de ambalaj lucioasă; 

7. şiret sau panglică subţire colorată. 

 

Cum procedăm: 

 

1. Faceţi mai întâi floricelele. 

Tăiaţi hârtia colorată în fâşii lungi de 2 dimensiuni: una mai îngustă, 

iar cealaltă dublul ei. Alegeţi o fîşie îngustă şi rulaţi-o strâns, apoi 

lipiţi capatul ei.  Luaţi o fîşie mai lată  şi tăiaţi cu foarfeca pe una din 

marginile ei la 2-3 mm distanţă, fără să depăşiţi mijlocul fâşiei. Pentru 

a vă uşura munca puteţi îndoi înainte fâşia de hârtie pe mijloc, uşor, pe 

lungimea ei. Tăiaţi până la mijloc unde a fost îndoită. Apoi rulaţi 

hârtia strâns  în jurul celeilalte realizate anterior şi lipiţi-o la capăt cu 

lipici sau aracet. Îndoiţi capetele tăiate şi vă va ieşi o floricică. Utilizaţi 

culori în contrast pentru un efect deosebit. Procedaţi la fel până când 

aveţi un munăr mai mare de floricele dar şi de rulouri mici simple de 

diferite culori. 

2. Înţepaţi un ou de polistiren cu un băţ de frigărui. Băţul de 

frigărui poate rămâne simplu sau poate fi decorat un o hârtie 

colorată înfăşurată în jurul ei. 

3. Lipiţi floricelele şi rulourile pe ou. E preferabil să utilizaţi 

prenadez pentru a le fixa mai bine.                                                                  

 

Profesor educator HODOR ANGELA 

 

 

                        Tablou cu flori de iris 

 

De ce avem nevoie: 
1. hîrtie colorată:  nuanţe diverse de mov, verde , roz, 

albastru, simple şi imprimate 

2.  foarfecă 

3.  lipici/aracet 

4. carton A4 

5. foarfecă cu model 

6. cutter 

Instrucţiuni: 

Pasul 1: 
Desenaţi un iris pe o foaie albă sau una colorată într-o nuanţă 

pastelată. Decupaţi floarea cu un cutter, fără a lăsa urme 

neregulate pe margini. 

Pasul 2: 
Alegeti 3 culori asortate de mov/albastru şi una galbenă ( hârtie subţire 

sau hârtie creponată). Tăiaţi fâşii de 1,5cm. Alegeţi o fâşie, tăiaţi o 

bucată de 2cm, îndoiţi-o pe jumătate şi aşezaţi-o pe spatele cartonului, 

pe una dintre petalele irisului, astfel încât să acopere doar vârful 

acesteia. Lipiţi cu scoci marginile. Din aceeaşi fâşie tăiaţi o altă bucată 

un pic mai mare decât prima, aşezaţi-o în continuare peste prima şi 

lipiţi-o la capete. Procedeul se repetă până se umple o petală întreagă. 

Treceţi apoi la altă petală folosind altă culoare, apoi faceţi tulpina şi 

frunza folosind aceeaşi metodă. 

 Pasul 3: 
Tăiaţi  cu foarfeca cu model marginile cartonului pe care aţi 

realizat floarea. 

 Pasul 4: 
Rupeţi bucăţele de hârtie colorată simplă sau cu diferite imprimeuri. 

Pentru un effect mai plăcut puteţi folosi nuanţe diferite sau culori 

asortate. Alegeţi un carton şi lipiţi cu lipici sau aracet hârtiuţele 

colorate astfel încât să rezulte o ramă. 

Profesor educator HODOR ANGELA 



Quilling - Elemente de baza 

          Quilling este o veche forma de arta ale carei inceputuri 

dateaza din secolul 15. Quilling-ul este folosit pentru a decora 

felicitari, rame foto, tablouri, cutii, suporturi pentrulumanari, tavi 

etc. Uneori, alaturi de formele rulate din hartie sunt folosite si 

alte materiale,cum ar fi: sarma rasucita, flori de ceara, cochilii, 

fundite din material textil. 

Materiale necesare 

1. fasii de hartie, latimea 3,  

2. acul special,  

3. foarfeca, ace lungi cu gamalie pentru a fixa provizoriu pe bucata 

de pluta, pana la lipire,   

4. carton din care sa faci suportul pe care vei lipi modelul,  

5. aracet,  

6. penseta. 

 

Profesor educator HODOR ANGELA 

                                      Picture pe sticla 

Elemente de baza 

1. Aegerea modelului 

2. Alegerea materialului 

Suportul este sticla. Cel mai potrivit este safolosim sticla de 2-3 

milimetri grosime farareflexe, incolora. Grosimea suportului vainfluenta in 

mare parte rezultatulfinal. Intotdeauna un rosu puternic pe 

paletanoastra de culori va aparea pe fata icoanei putin estompat. 

Aceasta este o consecinta agrosimii sticlei. Nu se poate evita acest 

inconvenient si tocmai de aceea vom folosi culori cat mai vii. 

 

3. Pregatirea suportului  
Marginile sticlei trebuie finisate cu o piatra depolizor ca sa evitam 

accidentele. Nu avem nevoie da taieturi pe maini. Polizarea se face frecand 

marginile taioase dintr-un capat in celalalt da cateva ori cu piatra ajungand si 

pe colturi. Trebuie evitata frecarea in doua sensuri pentru a nu ciobi 

colturile sau marginile sticlei. Aceasta operatiune trebuie urmata de degresare. 

Sticla odata aleasa  trebuie curatata cu spirt sau alcool industrial pentru 

a fi complet degresata. Daca suportul nu este bine degresat nu vom 

putea picta uniform iar rezultatul va fi dezastruos 

 

4. Pregatirea modelului. 
Dupa ce am ales tema pe care vrem sa opictam vom face „negativul”. 

Acesta este fie ocopie xerox in alb-negru, fie o copie realizatacu 

ajutorul unei foi de calc.  

 Profesor educator HODOR ANGELA 



Floare din hartie 

Materiale necesare: 

1. hârtie origami verde,roşie si galbenă 

2. beţişoare de lemn de la îngheţată 

3. lipici 

4. foarfecă 

5. tempera 

6. pensulă 

Mod de realizare : 

Se taie din hârtie origami de culoare roşie diferite forme de flori, 

câte două de fiecare formă. Băţul de lemn se va colora cu 

tempera verde sau altă culoare 

 
 

 

Profesor educator HODOR ANGELA 

KIRIGAMI - arta plierii si decuparii hartiei 

         Kirigami este o variație de origami care implică atât plierea 

cat și tăierea hârtiei. Numele vine de la cuvintele japoneze 

"Kiru" ( a taia) și "kami" (hârtie). Uneori este denumit Kirie, 

care provine din cuvintele japoneze "Kiru" (a taia) și "e" 

(imagine). 

         Kirigami se bazează foarte mult pe simetrie pentru a crea 

proiecte. Una dintre cele mai comune exemple de Kirigami este 

fulgul de zăpadă din hârtie, realizat de copii pentru a 

decoratiunile de sarbatori de iarna. Pentru a realiza modele 

Kirigami hârtia trebuie sa fie subtire, sa permita taierea, mai ales 

dupa plierea sa, in functie de model, in 2, 4, 8 sau chiar 12 

straturi. Pentru decupare se folosesc diferite foarfeci si cutite 

speciale pentru decupaj.  Este o buna tehnica de exersare si 

formare a indemanarii, rabdarii atat pentru copi cat si pentru 

adulti de-o-potriva. 

 

                                       Profesor educator HODOR ANGELA 

    



Sah  

Reguli de baza 

Şahul este un joc care se dispută între doi parteneri, având 

fiecare la dispoziţie câte 16 piese (de culoare albă pentru unul şi 

de culoare neagră pentru celălalt). Se joacă pe o tablă de şah, 

alcătuită din 64 de pătrăţele, alternând în câmpuri de culoare 

deschisă (câmpuri albe) şi în câmpuri de culoare închisă 

(câmpuri negre). Scopul jocului este de a face mat regele advers. 

Jucătorul care a reuşit să facă mat regele advers câştigă totodată 

şi partida. Când câştigarea partidei se dovedeşte imposibilă 

pentru ambii adversari, atunci partida se declară remiză 

La începutul partidei, piesele trebuie aşezate pe tabla de şah. 

 Regii celor doi jucători se află pe aceeaşi coloană ("faţă-

în-faţă"), şi damele de asemenea. 

 Dama albă este situată pe un câmp alb, dama neagră pe 

unul negru ("dama pe culoarea proprie"). 

Jocul decurge în felul următor: Fiecare partener mută pe rând şi numai 

câte o singură piesă de fiecare dată, albul începând întotdeauna jocul, 

adică făcând prima mutare a partidei. Prin mutare se înţelege 

deplasarea unei piese de pe un câmp pe altul; excepţie face rocada. În 

partidă, mutarea albului împreună cu răspunsul negrului se 

numerotează cu aceeaşi cifră, fiind considerate o mutare. 

     

Profesor educator HODOR ANGELA 

Omul negru 

 

Cati copii pot participa: minim 5 copii 

Cum se joaca? 

       Omul negru este un joc in care copiii se prind ca intr-o hora, 

se invart si unul dintre copii, care este omul negru canta: 

   ”Ora 1 a sosit, omul negru n-a venit, ora 2 a sosit omul negru 

n-a venit, ora 3 a sosit omul negru n-a venit.” 

       Si tot asa pana la ora stabilita de el. Cand zice "ora 9 a sosit" 

toti copiii fug si omul negru trebuie sa-l prinda pe unul dintre ei 

care devine si el "om negru" si alearga dupa alt copil si tot asa. 

Copilul ramas neprins devine om negu prima data la jocul 

urmator. 

 

 

                                                               Prof.ed. Szeibert Daniela 

 

 

 

 



9 pietre 

Cati copii pot participa: minim 5 copii 

Materiale necesare: 

 9 pietre late de marimi diferite 

 o minge 

Cum se joaca?  

          Se pun pietre mai late, una peste alta (si de marimi 

diferite), iar cineva trage cu mingea in ele sa le darame si cel 

care era tras la sorti are mingea si darama castelul apoi ii alearga 

pe ceilalti si arunca cu mingea sa-i atinga. Pe cine atinge stata pe 

tusa pana la sfarsitul jocului. In timp ce sunt alergati de cel cu 

mingea ceilalti copii trebuie sa aseze pietrele la loc. Jocul se 

termina fie cand toti copiii sunt eliminati cu mingea si se pune 

cel care a fost primul atins fie cand castelul e refacut si se pune 

tot acelasi copil ca si pana atunci. 

 

 

 

 

                                                              Prof.ed. Szeibert Daniela 

 

 

Flori, fete, filme si baieti 

 

 

Cati copii pot participa: minim 5 copii 

Cum se joaca? 

Se fac echipe, una alege un domeniu (de exemplu nume de 

filme) iar alta echipa trebuie sa ghiceasca despre ce film este 

vorba, dupa indiciile oferite de ceilalti. Se poate alege orice 

domeniu: nume de fete sau de baieti, de flori, de meserii, de 

fructe, orice. 

De asemenea, daca sunt multi copii se pot face mai mult de 2 

echipe, una alege domeniul iar celelalte trebuie sa ghiceasca; 

echipa care a ghicit alege urmatorul domeniu s.a.m.d. 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                              Prof.ed. Szeibert Daniela 

 

    

 

 



Jocul cu servetele 

 

 

Cati copii pot participa: minim 3 copii 

Materiale: 

 bucati de hartie sau servetele de hartie 

Cum se joaca?  

Servetelele - cate unul pentru fiecare concurent - sunt raspandite 

pe teren plat, in linie dreapta, la o distanta intre ele de 

aproximativ 1 m. (O bucata de franghie sau pietre mici pot fi 

folosite pentru a mentine servetele de hartie pe pamant in caz ca 

le imprastie vantul). Jucatorii se aseaza in linie dreapta, paralela 

cu servetele si la o distanta de aproximativ 20 m de ele. 

Copiii se intrec pana la servetele, iar cand ajung la ele se aseaza 

in genunchi si maini, iar cu dintii vor musca servetelele si vor 

fugi inapoi la linia de start. Orice copil atinge servetelul cu 

mainile vor fi descalificati. 

 

 

                                                   Prof.ed. Szeibert Daniela 

 

 

Tehnica servetelului 

Materialul necesar: 

 Servetel 

 Lac adeziv 

 Pensula 

 Obiect de infrumusetat 

 Pasul 1: 

Taie cu foarfeca sau rupe din servetel motivul dorit. 

Prin rupere marginile nu sunt atat de evidente la aplicare.  

Pasul 2: 

Indeparteaza cele doua straturi albe ale servetelului, deoarece numai 

primul strat cu modelul dorit este necesar.  

Pasul 3: 

Plaseaza motivul pe obiectul de decorat si aplica cu atentie lacul 

adeziv cu ajutorul unei pensule fine din mijlocul motivului spre 

margini. 

 

  Profesor educator HODOR ANGELA 



TEHNICA 3D 

Mod de lucru: 

Se decupează desenele de pe foaia cu modele 3D (conţine o 

imagine şi secţiuni din imaginea respectivă) şi se lipesc unele 

peste altele de la cel mai mare la cel mai mic, cu ajutorul 

bureţilor dublu adezivi. 

Această tehnică poate fi folosită la decorarea felicitărilor, a 

obiectelor mici, a tablourilor sau la crearea magneţilor de 

frigider. 

Este o tehnică uşoară şi cu rezultate foarte frumoase! 

 

 

Profesor educator HODOR ANGELA 

 

BRATARA, INEL SI CERCEI DIN CARTON BURETAT 

1.Pentru bratara:  Taiati cartonul buretat in patratele de 

dimensiune 1×1 cm si introduceti o bucata de snur elastic 

folosind un ac, prin centrul bucatilor de burete.Atasati intre 

bucatile de burete, bile. 

2.Pentru inel:   Taiati o fasie de carton buretat, astfel incat ca fie 

de lungimea circumferintei degetului dumneavoastra. 

3.Introduceti un ac cu gamalie pentru margele in fiecare bucata 

de carton buretat si in margeluta pe care doriti sa o adaugati in 

mijloc.Capatul acului trebuie buclat pentru a forma o bucla. 

4. Pentru cercei: Taiati o fasie din carton buretat si atasati-o unui 

ac cu gamalie, creand valuri.Atasati de asemenea si margele 

intre fiecare val creat cu cartonul.Urmariti imaginea de mai jos. 

5.Pentru finisarea cerceilor , creati o bucla la capatul acului, in 

care veti introduce tortita pentru cercei. 
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CUTIE DE DEPOZITARE DECORATIVA 

Cutia a fost pictata cu vopsea acrilica de culoare maro, iar 

mozaicul din sticla a fost lipit cu un adeziv universal. Ulterior, 

aceasta a fost decorata pe manere cu snur de piele maro impletit 

si in interior cu 3 suporturi pentru lumanari din sticla. 

1. Pentru inceput se curata cutia din lemn cu ajutorul unei 

bucati de smirghel pentru a-i da o suprafata cat mai fina. 

2. La exterior, se acopera partea de sus cu banda adeziva. 

Se apasa ferm pentru a se lipi marginea bine. Se vopseste 

partea de jos a cutiei cu vopsea acrilica de culoare maro, 

de sus in jos. 

3. Se indeparteaza imediat banda adeziva.Se aplica un punct 

de adeziv pentru mozaic sau un adeziv universal pe 

bucatile de mozaic si se tine apasat ferm pe cutie. 

4.  In interiorul cutiei, langa maner, in partea superioara, se 

ataseaza o banda dublu-adeziva.Se aplica snurul din piele 

(aprox.75cm); se acopera tot manerul rasucind snurul. 

Capatul snurului se impinge dedesubt cu ajutorul unei 

foarfece ascutite sau se poate lipi cu un adeziv puternic. 
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TEHNICA PICTURII - SACOSA CU MACI 

Materiale necesare: sacosa de bumbac/in, placaj plastic sau 

carton de dimensiunea sacosei, creion 8b, markere textil (rosu, 

grena, vrede, negru). 

Pasul 1. Se introduce placajul in interiorul sacosei, pentru a 

proteja tesatura. 

Pasul 2. Se schiteaza conturul macilor cu ajutorul unui creion cu 

mina moale 

Pasul 3. Cu ajutorul unui marker textil , se traseaza conturul rosu 

deschis si verde, deasupra celui anterior( realizat in creion). 

Pasul 4. Se coloreaza macii cu rosu deschis in intregime, apoi se 

realizeaza umbrele cu grena , respectiv negru. Se traseaza 

conturul tulpinilor 

Pasul 5. Dupa aproximativ 6 ore, se fixeaza lucrarea cu 

ajutorul  fierului de calcat, fixat la o temperatura medie. 
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SCRAPBOOKING – ALBU DE VACANTA 

Acest album poate fi realizat dintr-un carnetel sau o agenda 

simpla imbracata intr-o coperta decorativa din carton sau 

material textil. Coperta este decorata cu scotch imprimat cu 

diverse modele, o fotografie printata tip portret si un text cu 

litere din carton buretat (moosgummi). 

1. Se taie o bucata din materialul cu care urmeaza a se 

imbraca copertile carnetelului; acesta trebuie sa fie cu 

3cm mai mare decat dimensiunea carnetelului pe fiecare 

latura. Este indicat sa se masoare cu carnetelul deschis, 

asezat cu fata in jos.  Se aplica un strat de lipici pe 

coperti, dupa care, cu carnetelul deschis, se lipeste 

materialul, se netezeste pentru a realiza o suprafata plana 

si se lasa sa se usuce cca. 5-7 min. 

2. Se intoarce carnetelul deschis cu fata in sus si se dau 

toate paginile pe o singura parte a carnetelului. Cu 

ajutorul unui creion se marcheaza pe partea interioara a 

copertii, conturul surplusului de material, dupa care se 

intoarce catre interior si se lipeste pentru a finaliza 

coperta. La fel se procedeaza si in partea opusa. 

3.  La fiecare colt marcati o linie la un unghi de 3mm pe 

materialul decorativ ce imbraca coperta. 

4. Se masoara latimea si lungimea cotorului carnetelului, 

atat sus cat si jos. In functie de aceasta se taie o fasie din 

materialul decorativ cu aproximativ 5mm mai lunga 

decat lungimea cotorului. Se aplica lipici cu ajutorul unei 

pensule pe cotorul cartii si lipiti coperta. Va puteti ajuta 

de capatul celalalt al pensulei pentru fixare. Se decoreaza 

coperta cu scotch decorativ, fotografie tip portret 

imprimata si figurine/litere din carton buretat.                                                     
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COLIER CU MARGELE 

1.Pune bilele pe un ac ochi si ataseaza-le pe o bucata de lant 

pentru margele prin rasucirea acului, pentru a face o bucla.(ca in 

fotografia urmatoare) 

2.Pentru a face un pandantiv, pune bilele pe un ac cu gamalie, 

rasuceste acul pentru a face o bucla, apoi rasuceste capatul 

acului in jurul lui insusi folosind clestele. 

3.Ataseaza pandantivul pe lant, folosind o za circulara. 

4.Ataseaza cate o za circulara la ambele capete ale lantului, iar la 

unul din capete se anexeaza si un clestisor pentru a putea inchide 

colierul. 
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CERCEI CU ARGELE SUB FOR A DE PESTE 

1.Ataseaza unui ac cu gamalie, un peste argintiu. 

Rasuceste capatul acului de bijuterii pentru a forma o bucla, 

folosind un cleste cu brate rotunde si rasuceste capatul acului in 

jurul buclei. 

2.Introdu un ac de bijuterii ochi prin bucla formata de acul cu 

gamalie al pestelui argintiu. Ulterior se pune o bila pe acul ochi 

si se rasuceste capatul in jurul sau. 

3.Ataseaza o tortita de cercel unui pandantiv peste, prin 

deschiderea buclei sale, iar apoi trebuie sa il inchideti cu ajutorul 

clestelui cu brate rotunde. 
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