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clasa a - a55
1. TEHNOLOGII DE PRELUCRARE 

A LEMNULUI. PRELUCRAREA
ARTISTICÃ A LEMNULUI

veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

speciile lemnoase ºi proprietãþile lor fizice ºi cele mecanice;
utilajul, instrumentele ºi diverse tehnologii de prelucrare
artisticã a lemnului;
normele de igienã ºi protecþie a muncii în timpul prelucrãrii
lemnului;

Dupã studierea acestui capitol,

sã elaboraþi proiecte de confecþionare a obiectelor din
lemn;
sã confecþionaþi articole conform proiectelor elaborate;
sã utilizaþi articolele confecþionate la activitãþile transdiscipli-
nare;

1.1. Materialele lemnoase
A. Originea ºi producerea materialelor lemnoase

În toate perioadele istorice, lemnul a constituit pen-
tru om un material accesibil ºi uºor de prelucrat, pe care
el l-a putut folosi nu doar pentru foc, ci ºi pentru con-
strucþii, pentru confecþionarea diverselor unelte ºi obiec-
te utile.

Arborii din pãdure sunt tãiaþi cu ferãstraie speciale.
Trunchiul arborelui se taie în buºteni, pentru a fi mai
uºor de prelucrat. Lemnul este transportat la întreprin-
derile de prelucrare (fig. 1.2). Prin tãierea în lungime a
buºtenilor, se obþine cheresteaua — scânduri, lãtunoaie,

buºtean
cherestea
gater
plãci aglomerate laminate
furnir
placaj

1

meseriile legate de prelucrarea lemnului;
resursele forestiere ca factor ecologic;
aspectul estetic al obiectelor din lemn.

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:
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bare (leaþuri), dulapi (fig. 1.3) — folositã la lucrãrile de
construcþie, pentru confecþionarea mobilei etc. Acest
proces tehnologic se efectueazã cu ajutorul unor ferãs-
traie mecanice speciale, numite gatere (fig. 1.4).

La întreprinderile de prelucrare a lemnului, din che-
restea se fac semifabricate din lemn. Semifabricatul este
un produs din care, în urma prelucrãrii cu ajutorul
unor instrumente ºi instalaþii speciale, vor fi executate
diferite obiecte (piese). Pentru obþinerea semifabricate-
lor, sunt folosite, de regulã, scândura ºi dulapii (fig. 1.5).

Placajul este un material lemnos artificial, obþinut
prin încleierea foilor subþiri de lemn, numite furnir.
Foile de furnir se taie din buºtean cu o maºinã-unealtã
specialã. Placajul se fabricã din lemn de mesteacãn, de
fag, de pin: foile de furnir, acoperite cu clei, se aºazã una
peste alta ºi se preseazã. Întrucât posedã o mare durita-
te, placajul se foloseºte pe larg în construcþii, la confecþi-
onarea mobilei. El se supune uºor prelucrãrii, dar se de-
terioreazã la umezealã.

Pentru a obþine lemn de calitate, se folosesc doar
arbori ajunºi la vârsta de tãiere. Are importanþã ºi tim-

Fig. 1.1. Pãdurea, o sursã de materie primã lemnoasã.

!
Totalitatea metodelor ºi
procedeelor de prelucra-
re a unui material, inclu-
siv a lemnului, se nu-
meºte tehnologie.  

lãtunoi scândurã
netivitã

barã
(leaþ)

dulapscândurã tivitã

Fig. 1.4. Gater.

Observaþi deosebirea
dintre varietãþile de

cherestea ºi modalitatea 
de tãiere a buºtenilor 

la gater. 

Cu un copac nu faci
pãdure.
Copacul tãiat iar odrãs-
leºte.

(Proverbe)

Fig. 1.2. Transportarea buºtenilor.

Fig. 1.3. Varietãþi de cherestea.

Buºtean



5C L A S A

7

Fig. 1.5. Semifabricate 
din lemn:
a — scândurã; b — dulap.

Observaþi cum se nu-
mesc pãrþile semifabri-
catului din lemn.

Completaþi grilele ºi veþi citi pe grila evidenþiatã cuvân-
tul care denumeºte sursa de materie primã lemnoasã.

Orizont cognitiv

Pãdurile reprezintã apro-
ximativ 30% din supra-
faþa de uscat a globului
terestru. Cele mai mari
suprafeþe forestiere sunt
în Canada, Brazilia, SUA,
Rusia, în statele din
Scandinavia.

1
2

3
4

5 6

faþã muchie

ºtroþ

flanc

a b

B. Speciile lemnoase
Lemnul este un produs natural foarte preþios. Pentru

obþinerea lui sunt tãiaþi arbori, iar uneori sunt defriºate
mari suprafeþe de pãdure. Pãdurea însã este o bogãþie
naþionalã, care trebuie protejatã.

În industria forestierã, speciile de arbori ºi lemnul
lor se numesc specii lemnoase sau esenþe lemnoase. Spe-
ciile lemnoase sunt împãrþite în douã clase mari:
conifere ºi foioase (schema 1.1).

specii lemnoase
specii de foioase 
specii de conifere
esenþe lemnoase
texturã lemnoasã

pul de tãiere a arborilor. Astfel, arborii trebuie sã fie tã-
iaþi numai în perioada rece a anului.

La fabricile de cherestea, buºtenii sunt tãiaþi, sunt
atenuate sau înlãturate unele defecte ale lor. Dacã
defectele sunt multe, o parte din volumul lemnului se va
pierde. Deºeurile de lemn se utilizeazã pentru produ-
cerea plãcilor aglomerate laminate (PAL), a hârtiei ºi a
cartonului. Plãcile aglomerate laminate, folosite azi pe
larg în industria mobilei ºi în construcþii, se obþin prin
mãrunþirea, lipirea ºi presarea, cu maºini speciale, a de-
ºeurilor lemnoase.

!
Nu lãsaþi gunoi în locul un-
de v-aþi odihnit în pãdure;
stingeþi focul, acoperindu-l
cu pãmânt.  

1-4. Varietãþi de cherestea.
5. Maºinã de tãiat buºtenii.
6. Trunchi de arbore tãiat.
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Din clasa speciilor de foioase fac parte: stejarul,
fagul, carpenul, ulmul, frasinul, teiul, salcia, plopul etc.
Frunzele acestor specii sunt late ºi cãzãtoare. Seminþele
de foioase sunt închise în fructe.

Din clasa speciilor de conifere fac parte: bradul, mo-
lidul, pinul, tisa, zada etc. Aceºti arbori au frunzele aci-
culare sau solzoase, persistente, în general necãzãtoare.
Lemnul lor are canale secretoare de rãºinã, de aceea
aceste specii se mai numesc rãºinoase.

Fiecare esenþã lemnoasã are o texturã specificã
(fig. 1.6). Textura (desenul) esenþelor lemnoase poate
fi observatã pe secþiunea transversalã ºi pe cea longitu-
dinalã ale tulpinii arborelui (fig. 1.8).

Lemnul este un material de construcþie destul de trai-
nic, care poate fi prelucrat bine cu diverse scule tãietoare.
Spre deosebire de piatrã, lemnul se preteazã mai uºor
prelucrãrii. Dupã gradul de uºurinþã la prelucrare, esen-
þele lemnoase pot fi: moi (plop, tei, pin, brad), tari (stejar,
mesteacãn, fag, carpen), foarte tari (salcâm, corn, tisã).

Piesele de lemn se asambleazã uºor, iar articolele
obþinute au un aspect frumos, nobil. În acelaºi timp,
lemnul are ºi neajunsuri: nu este rezistent la umezealã —
se umflã, se deformeazã la uscare, este uºor inflamabil. De
asemenea, lemnul poate avea defecte în textura lui:
noduri, gãuri, crãpãturi, devieri ale fibrelor etc.

Desenaþi în caiete o schemã similarã, completând-o cu alte denumiri de arbori.

SPECII LEMNOASE

de foioasede conifere

bradpin molid carpenulm stejar frasin fag

Schema 1.1. Clasele speciilor lemnoase ºi reprezentanþii acestora

stejar tei fag molid pin zadã

Fig. 1.6. Mostre de texturi
lemnoase.

Observaþi din ce esenþã
lemnoasã sunt fãcute

obiectele de mobilier din
clasa sau din casa voastrã.

Dacã anumite obiecte nu
sunt din lemn natural, indi-
caþi ce esenþã imitã placajul

(sau furnirul) de pe
suprafaþa lor.

!
Înainte de a fi prelucrat,
lemnul trebuie sã fie uscat
pe un loc drept ºi în con-
diþii de temperaturã ºi de
umiditate adecvate.

cedru tisã
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1. Elaboraþi, pe o coalã de hârtie, o schemã care ar ilustra calea parcursã de buº-
teni pânã la obþinerea unor articole din semifabricatele lemnoase.

2. Gãsiþi „notele muzicale“ din denumirile unor specii lemnoase: stejar, frasin, mo-
lid, fag, mesteacãn, larice, salcie, cireº.

scoarþã

frunze

lemn

fructe

Fiºã tehnologicã Studierea speciilor lemnoase

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Sugestii

1. Se analizeazã imaginile de mai jos
ºi se identificã speciile lemnoase
reprezentate:

Un panou (sau planºã) cu
mostre de lemn de foioase ºi
de conifere, baghete din
diverse specii lemnoase;
frunze de diferiþi arbori.

Fiecare elev va avea o
baghetã din lemn de esenþã
moale (brad, molid, pin,
cedru) ºi una din lemn de
esenþã tare (fag, stejar, arþar,
nuc, cireº etc.).

Cãutaþi în internet informaþii
despre prelucrarea ºi uti-
lizarea unor specii lemnoase.

Scrieþi în caiete concluziile
lucrãrii.

2. Dupã baghetele pregãtite, se identificã cel
puþin trei esenþe lemnoase.

1. Ce varietãþi de cherestea cunoaºteþi? Specificaþi deosebirile dintre acestea.
2. Numiþi 3-4 specii lemnoase de foioase ºi 3-4 de conifere.
3. Ce specii lemnoase credeþi cã sunt mai potrivite pentru confecþionarea

mobilei? Argumentaþi de ce.
4. Descrieþi calitãþile ºi neajunsurile materialului lemnos.
5. Formulaþi o concluzie referitor la tãierea abuzivã a copacilor ºi la impactul

acesteia asupra mediului.

E
v

a
lu

a
r

e
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1.2. Proprietãþile fizice ºi cele
mecanice ale materialelor
lemnoase

Caracteristicile lemnului, de regulã, sunt în funcþie
de sãnãtatea, de condiþiile de creºtere a arborelui, pre-
cum ºi de vârsta acestuia. Trunchiul arborelui se îngroa-
ºã prin formarea, în fiecare an, a unui nou strat lemnos.
Structura lemnului aratã straturile trunchiului unui
copac (fig. 1.7). La prelucrarea materialului lemnos,
vom þine cont de proprietãþile fizice ºi mecanice ale lui.
Proprietãþile fizice ale lemnului 

Umiditatea lemnului reprezintã cantitatea de apã
conþinutã în el. Un lemn verde conþine mai multã
apã, iar un lemn uscat conþine foarte puþinã apã.
Umflarea este proprietatea lemnului de a-ºi mãri
dimensiunile datoritã absorbþiei apei în cazul în care
acesta este depozitat într-un loc umed.
Contragerea este proprietatea lemnului de a-ºi mic-
ºora dimensiunile în procesul uscãrii.
Densitatea lemnului depinde de specia lemnoasã ºi de
umiditate. Astfel, lemnul uscat are o densitate mai mi-
cã decât lemnul umed. Dupã densitate, lemnul poate
fi de câteva tipuri: greu (stejar, salcâm), semigreu (nuc,
fag), foarte greu (corn), uºor, foarte uºor (brad, plop).

Proprietãþile mecanice ale lemnului
Elasticitatea este proprietatea lemnului de a se defor-
ma sub acþiunea unor forþe exterioare ºi de a reveni la
forma iniþialã dupã încetarea acþiunii acestora. Din
lemn elastic (de exemplu din frasin, mesteacãn, fag)
se fabricã schiuri, lambriuri, plinte, suliþe.
Rezistenþa este proprietatea lemnului de a se opune
acþiunii forþelor exterioare care produc deformaþii
permanente sau chiar ruperi.
Duritatea este proprietatea lemnului de a rezista la
pãtrunderea în interiorul sãu a unui corp mai tare,
care i-ar putea deforma suprafaþa.
Durabilitatea (trãinicia) este proprietatea lemnului
de a-ºi pãstra mult timp însuºirile naturale. Aceastã
proprietate depinde de structura ºi de substanþele chi-
mice pe care le conþine specia lemnoasã respectivã.

raze

alburn

scoarþã

duramen
(inimã)

cambiu

floem

a

b

Lemnul are culoare, gust,
miros ºi greutate, calitãþi
care depind de specia
lemnoasã.
Proprietãþi electrice
Lemnul umed este un
bun conducãtor de elec-
tricitate, iar lemnul uscat
nu conduce curentul
electric.
Proprietãþi termice
Lemnul se dilatã sub in-
fluenþa cãldurii, se aprin-
de ºi arde.
Proprietãþi acustice
Lemnul poate conduce
sau poate amplifica sune-
tul, de aceea se utilizeazã
la fabricarea unor instru-
mente muzicale. 

Fig. 1.7. Structura lemnului.

Fig. 1.8. Secþionarea unui
trunchi de arbore:
a — secþionare transversalã;
b — secþionare longitudinalã.
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e Orientându-vã dupã imaginile de mai jos, comentaþi ce proprietãþi ale lemnului
au fost luate în calcul la realizarea obiectelor reprezentate.

Observaþi duritatea ºi rezistenþa diverselor specii lemnoase prin baterea cuielor,
prin fixarea unui ºurub, prin încercarea de a scoate un strat de lemn cu ajutorul
dãlþii sau al cuþitului. Formulaþi concluzii.

masã de tâmplãrie
menghinã
tâmplar
dulgher
dogar
scule

Fig. 1.9. Aranjarea sculelor pe masa de tâmplãrie.

Observaþi modalitatea de dispunere a sculelor pe
masa de tâmplãrie.

a
b c d

e

1.3. Locul de muncã
Materialele lemnoase se prelucreazã la masa de tâm-

plãrie (numitã ºi tejghea). Mesele de tâmplãrie se pro-
duc de câteva feluri, în funcþie de necesitãþile utiliza-
torului (fig. 1.9 ºi fig. 1.10).

Pe masa de tâmplãrie uneltele trebuie aranjate astfel,
încât lemnarul sã le poatã folosi fãrã dificultate. Cu aju-
torul menghinelor ºi al penelor, semifabricatul se fi-
xeazã pe tãblia mesei de tâmplãrie, apoi se prelucreazã
cu sculele potrivite. ªuruburile menghinelor nu trebuie
strânse prea tare.

Fig. 1.10. Masã de tâmplãrie:
a — spaþiu pentru scule; b — tãblie pentru lucru;
c — cuiburi pentru pene; d — menghina din
spate; e — menghina din faþã.
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a

b

e h

f

c

i
g

Fig. 1.11. Instrumente necesare la prelucrarea materialelor lemnoase: a — colþar; b — daltã de tâm-
plãrie; c — ciocan de lemn; d — trasator paralel (ac de trasat sau zgârieci); e — menghinã;
f — cleºte de scos cuie; g — coarbã; h — rindea; j — ciocan; i — compas; k — ferãstrãu.

Aranjarea corectã a sculelor pe masa de lucru va in-
fluenþa pozitiv productivitatea muncii. Sculele trebuie
plasate în spaþiul rezervat, pentru a ne asigura cã nu vor
cãdea, nu se vor rostogoli etc. Instrumentele nu se pun
unul peste altul.

Pentru montarea penelor în cuiburile mesei de tâm-
plãrie, se foloseºte ciocanul de lemn.

LEMNAR
se ocupã cu prelucrarea lemnului

Nimeni nu se naºte
meºter.

(Proverb)

d

j
k

Schema 1.2. Meseriaºi care se ocupã cu prelucrarea materialelor lemnoase

Dogar sau butnar
face doage ºi diverse
obiecte din doage (de
exemplu, butoaie)

Dulgher
executã elementele din
lemn la construcþia case-
lor, monteazã ºi ajusteazã
obiectele confecþionate de
tâmplar

Tâmplar
confecþioneazã din orice
material lemnos diverse
obiecte (de obicei, piese
de mobilier, uºi, geamuri
etc.)
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1. Pregãtiþi locul de muncã, aranjaþi pe masa tâmplarului instrumentele conform
cerinþelor tehnologice.

2. Explicaþi pentru ce sunt utilizate instrumentele reprezentate în fig. 1.11.
3. Specificaþi asemãnãrile ºi deosebirile dintre meseriaºii numiþi prin termenul

generic „lemnar“ (examinaþi schema 1.2). 

1. Numiþi sculele principale folosite la prelucrarea materialelor lemnoase.
2. Argumentaþi care sunt avantajele aranjãrii corecte a sculelor pe masa de

tâmplãrie.
3. Amintiþi-vã ce este un semifabricat de lemn.
4. Arãtaþi locul de plasare a semifabricatului pe masa de tâmplãrie.
5. Numiþi meseriaºul care a executat urmãtoarele obiecte:

E
v

a
lu
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r

e

1.4. Desenul tehnic al pieselor 
din lemn

A. Reprezentãrile grafice. Desenul de asamblare
Desenul tehnic este un limbaj internaþional de repre-

zentare graficã a obiectelor. El se elaboreazã dupã reguli
unice, pentru a fi înþeles de tehnicieni, indiferent de þara
în care locuiesc ºi de limba pe care o vorbesc aceºtia. Re-
gulile unice de executare a desenelor tehnice sunt numi-
te standarde (Standarde de Stat sau, prescurtat, STAS).
Desenul tehnic reprezintã obiectul (piesa) privit din câ-
teva pãrþi: din faþã, de sus sau din partea lateralã; pe el se
indicã forma, dimensiunile (cotele) ºi condiþiile tehnice
(fig. 1.12).

Pentru confecþionarea unui articol din lemn, trebuie
sã cunoaºtem construcþia, forma ºi dimensiunile, mate-

desen tehnic
desen de asamblare
schiþã
crochiu
standard
cotã



1 TEHNOLOGII DE PRELUCRARE A LEMNULUI. 
PRELUCRAREA ARTISTICÃ A LEMNULUI

14

Linia Denumirea Destinaþia

Linie continuã groasã Redã conturul obiectului (piesei)

Linie continuã subþire Este ajutãtoare, de cotã

Linie întreruptã Indicã pãrþile invizibile (gãuri)

Linie punct Aratã linia de simetrie, de mijloc

.. .. .. .. Linie douã puncte Indicã locul de îndoire a desfãºuratei piesei

rialul din care urmeazã a fi fãcute piesele acestuia, pre-
cum ºi procedeele de asamblare a lor.

Existã desene tehnice care conþin informaþii despre
forma, dimensiunile ºi numãrul pieselor necesare pen-
tru asamblarea unui obiect. Astfel de desene se numesc
de asamblare (fig. 1.15).

Desenul este executat dupã anumite reguli, cu ajuto-
rul creionului, riglei, compasului. Dupã duritatea grafi-
tului, creioanele pot fi tari (F, 2F, T, 2T, 3T); moi (B,
2B, 3B, M, 2M, 3M); de duritate medie (HB, TM).
Desenele tehnice se executã cu creioane moi, marcate cu
M, 2M ºi 3M.

Desenele trebuie sã fie executate cu cea mai mare
acurateþe ºi cu maximã exactitate. Pe un desen tehnic,
orice tip de linie are o destinaþie concretã (tabelul 1.1).

Scara desenului aratã de câte ori sunt mãrite sau
micºorate dimensiunile reale ale unui obiect pe desen.
De exemplu, pentru mãrire, scara poate fi de 2:1, 4:1, iar
pentru micºorare — de 1:2, 1:4. Mãrimea naturalã  se
indicã prin raportul 1:1.

Tabelul 1.1. Tipuri de linii utilizate la elaborarea unui desen tehnic

A

B

C

150

70

30
0

A B

C

Barã dreptunghiularã
Scara 1:2

Vederea 
barei:
A – din faþã
B – din stânga
C – de sus

Fig. 1.12. Desenul tehnic al
unei piese de confecþionat.

a

b

Fig. 1.13. Crochiul (a) 
ºi schiþa (b) unei piese.

100

140

10
40

20
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Crochiul este reprezentarea graficã, doar în câteva
linii, a trãsãturilor principale ale obiectului de realizat
(fig. 1.13, a). Schiþa este reprezentarea graficã a obiectu-
lui doar cu creionul, fãrã alte instrumente. Schiþele se
folosesc în procesul de producere a pieselor ºi a obiectu-
lui propriu-zis (fig. 1.13, b).

Desenele pot fi executate, în programe speciale, ºi pe
calculator.

!
Pe desenele tehnice, toate
dimensiunile sunt expri-
mate în milimetri. 
Abrevierea mm nu se
scrie alãturi de cifra care
indicã dimensiunea.

R 40

400

23
0

360

80

20

140
200

10
0

25
0

300

380

30

ø10 60 17
0

25

Fig. 1.15. Desenul de asamblare a unui scãunel.

Fig. 1.14. Desenul tehnic de confecþionare a unui fundiºor de bucãtãrie.

Examinaþi ºi citiþi desenul tehnic din fig. 1.15 ºi rãspundeþi la urmãtoarele între-
bãri: 

1. Din câte piese este format obiectul reprezentat? 
2. Din ce material poate fi confecþionat acest obiect? 
3. Care sunt dimensiunile de bazã ale obiectului? 
4. Ce tipuri de linii sunt folosite la executarea desenului? 

Grosimea pieselor – 20 mm

Razele neindicate – R20

80

Multe poþi lua omului
cu de-a sila, dar învãþã-
tura ºi meseria – ba.

(Proverb)

!
La nivel industrial, dese-
nele tehnice sunt elabo-
rate conform standardelor
naþionale ºi internaþionale
(STAS).  Standardele inter-
naþionale sunt emise de
Organizaþia Mondialã pen-
tru Standardizare (ISO), cu
sediul la Paris.
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B. Instrumente de trasare ºi de mãsurare
Conturul sau liniile de margine ale pieselor de con-

fecþionat se traseazã pe lemn cu un creion moale (M,
2M, 3M), folosind rigla, echerul sau ºablonul (fig. 1.16,
fig. 1.17). Liniile paralele se traseazã cu trasatorul para-
lel (fig. 1.18), iar cele curbe — cu florarul sau compasul.

Dimensiunile exterioare ale pieselor rotunde se
mãsoarã cu compasul de grosime ºi cu rigla (fig. 1.19,
fig. 1.20) sau cu alte instrumente. La trasarea liniilor de
contur cu ajutorul riglei ºi ºablonului, creionul trebuie
þinut puþin înclinat în partea miºcãrii lui ºi lipit strâns
de partea lateralã a riglei sau a ºablonului. La mãsurare,
e mai bine sã folosim o riglã metalicã, subþire, iar la tra-
sare — o riglã groasã de lemn.

La trasarea unghiurilor drepte pe lemn, se foloseºte
echerul (colþarul) pentru tâmplãrie (fig. 1.17).

De regulã, obiectele se executã dupã aºa-numita fiºã
tehnologicã. Fiºa tehnologicã este un formular în care
sunt indicate operaþiile necesare, etapele de lucru, mate-

Fig. 1.17. Trasarea unei linii 
cu ajutorul echerului.

Fig. 1.18. Trasarea liniilor
paralele cu trasatorul
paralel.

Fig. 1.19. Mãsurarea dimensi-
unilor exterioare ale unei piese
rotunde.

Fig. 1.20. Citirea rezultatelor
mãsurãrii.

Fiºã tehnologicã Pregãtirea materialelor pentru confecþionarea unei
lãdiþe

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Sugestii

1. Se pregãteºte o scândurã rindeluitã pentru trasa-
rea pieselor.

2. Scândura se ºlefuieºte.
3. Se traseazã pe ea piesele conform dimensiunilor

indicate de profesor.

Scândurã cu
grosimea de 10 mm,
hârtie abrazivã,
creion, riglã, echer.

Rezerva dintre piese –
15 mm.

Fig. 1.16. Trasarea unei linii
cu rigla.
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1. Explicaþi ce este un desen tehnic, specificând importanþa acestuia.
2. Executaþi desenul (schiþa) unei lãdiþe din lemn pentru obiecte mici: 

L = 200 mm, l = 140 mm, g(h) = 60 mm.
3. Relevaþi deosebirile dintre un desen tehnic ºi o schiþã, un crochiu.

E
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e

Completaþi grilele ºi veþi citi pe grila verticalã
evidenþiatã denumirea unui instrument
modern de elaborare a desenelor tehnice:

1. Element al unui desen tehnic, care
indicã mãrirea sau micºorarea dimen-
siunilor reale ale unui obiect. 2. Model
(tipar) folosit la trasarea liniilor de con-
tur ale unei piese de formã compli-
catã. 3. Una dintre dimensiunile unui
obiect. 4. Reprezentare graficã a
obiectului  doar cu creionul, fãrã a
folosi alte instrumente. 5. Mãrime care
poate fi mãsuratã cu rigla. 6. Instru-
ment folosit la trasarea liniilor drepte.
7. Duritate a creionului pentru trasarea
liniilor pe materialul lemnos. 8. Proce-
deu de marcare a liniilor. 9. Instru-
ment folosit la trasarea liniilor curbe.
10. Set de reguli stabilite într-un anu-
mit domeniu.

1
2

3
4

5
6 

7
8

9
10

1. Pregãtiþi 4 scânduri pentru confecþionarea unei lãdiþe. Alegeþi instrumentele
necesare pentru executarea operaþiei de trasare.

2. Trasaþi 4 scânduri pentru confecþionarea lãdiþei conform Fiºei tehnologice.

!
Precizia trasãrii liniilor de-
pinde ºi de felul în care
este ascuþit creionul: cu
cât acesta e mai ascuþit,
cu atât trasarea e mai pre-
cisã.

rialele, uneltele necesare, precum ºi unele date vizând
confecþionarea obiectului respectiv. În calitate de fiºã
tehnologicã, pot fi utilizate schiþele, crochiurile,
desenele tehnice ale articolului de realizat.

În atelierele ºcolare, un obiect se executã dupã de-
senul tehnic, dupã schiþã sau crochiu. De regulã, dimen-
siunile obiectului sunt indicate pe desen. Calitatea arti-
colului confecþionat depinde de respectarea întocmai a
dimensiunilor ºi a altor indicaþii de pe desen.

S
ª

E

S

S

L

E

S

S

S D

Controleazã, cu ajutorul riglei ºi al echerului, precizia trasãrii scândurilor pentru
lãdiþã. Încearcã sã lichidezi greºelile pe care le-ai observat.
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burghiu
ferãstrãu de traforaj
ferãstrãu de tâmplãrie
ferãstrãu cu coardã
ceaprãzuire
mandrinã

Fig. 1.21. Modele de
ferãstraie ºi varietãþi de
dinþi de ferãstraie:
a — coadã de vulpe; b — coa-
dã de ºoarece; c — cu lamã
latã; d — de ajustat; e — cu
coardã; f — pentru tãiere
longitudinalã; g — pentru
tãiere transversalã;
h — pentru tãiere mixtã.

a

c

1.5. Operaþii de prelucrare 
a lemnului

A. Tãierea
Tãierea este forma cea mai rãspânditã de prelucrare

a lemnului. Existã tãierea manualã, care se efectueazã cu
ferãstrãul de tâmplãrie, ºi tãierea mecanicã, efectuatã cu
ferãstrãul electric.

Ferãstraiele de tâmplãrie, dupã construcþia ºi desti-
naþia lor, sunt de mai multe feluri. Cele mai simple sunt
ferãstraiele de mânã (fig. 1.21, a, b, c, d) ºi cele cu coardã
(fig. 1.21, e). Dinþii ferãstraielor trebuie sã fie bine ascu-
þiþi ºi ceaprãzuiþi.

Modalitãþi de tãiere a unei scânduri (fig. 1.23, b).
Lipim pânza ferãstrãului de scândura care trebuie tãiatã
ºi tragem încet ferãstrãul spre noi. În timpul tãierii
transversale, pânza ferãstrãului trebuie þinutã într-un
plan perpendicular pe faþa scândurii; linia dupã care se
taie trebuie sã se afle în partea stângã a pânzei. Þinem
scândura cu mâna stângã, iar cu dreapta apãsãm uni-
form pe ferãstrãu. Pentru a facilita procesul de tãiere,
folosim: cutia (dispozitivul) de tãiat, scândura de suport,
o bucatã de barã (fig. 1.23).

Partea care se taie a materialului se þine cu mâna
stângã, la o anumitã distanþã de pânza ferãstrãului. Se-
mifabricatul trebuie aºezat corect pe masa de tâmplãrie.
Se lucreazã fãrã a smuci ferãstrãul, pentru a nu îndoi
pânza lui.

Pentru tãierea pieselor subþiri din lemn sau din placaj
de diferite forme, se foloseºte ferãstrãul de traforaj, ma-
nual sau electric. Ferãstrãul de traforaj manual (fig. 1.22)

Fig. 1.23. Metode
care faciliteazã

tãierea scândurii:
a — cu scândurã

de suport;
b — cu o bucatã

de barã;
c — cu ajutorul
cutiei de tãiat.

a b

c

ramã de metal

pânzã

dispozitive cu ºurub

mâner

Fig. 1.22. Ferãstrãu de
traforaj manual.

d

e

f

g

h

b
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Tipuri de burghie Denumirea Destinaþia

Elicoidal Pentru gãuri mici, în lemn

De centrare Pentru gãuri cu diametrul mare, în lemn

Spiral, cu caneluri Pentru gãuri de diferite dimensiuni, în lemn ºi metal

Tabelul 1.2. Tipuri de burghie ºi destinaþia lor

B. Gãurirea 
Gãurirea este o operaþie tehnologicã, prin interme-

diul cãreia, într-o piesã, cu ajutorul burghielor de dife-
rite forme ºi dimensiuni, se fac gãuri cilindrice care strã-
pung sau care nu strãpung piesa (tabelul 1.2).

Burghiele se fixeazã în mandrina coarbei sau a maºi-
nii de gãurit (fig. 1.25 — fig. 1.27).

Înainte de a face o gaurã în semifabricat, se mar-
cheazã, cu un creion sau cu sula, centrul viitoarei gãuri.

Pentru ca marginile gãurii sã fie drepte ºi pentru a nu
deteriora masa de tâmplãrie, sub semifabricatul de pre-
lucrat se pune o scândurã. În ultimul timp, pentru ope-
raþia de gãurire, se utilizeazã bormaºina (maºina de gãu-
rit electricã) (fig. 1.27).

reprezintã o ramã de metal, la capetele cãreia este fixat
câte un dispozitiv cu ºurub. În aceste dispozitive se prin-
de pânza ferãstrãului, dinþii cãreia trebuie sã fie îndrep-
taþi înspre mâner. În procesul lucrului cu ferãstrãul de
traforaj, se foloseºte ca suport o scândurã cu grosimea de
15-20 mm ºi un dispozitiv de strângere, cu ajutorul cã-
ruia scândura se fixeazã pe masa de lucru (fig. 1.24).

Pentru a tãia conturul interior al desenului, un capãt
al pânzei ferãstrãului se fixeazã în dispozitivul de jos, iar
celãlalt capãt se trece prin gaura perforatã la mijlocul
conturului ºi apoi se fixeazã în dispozitivul de sus.

Executaþi operaþia de tãiere a scândurelelor pentru
confecþionarea unei lãdiþe.

Fig. 1.24. Lucrul cu ferãs-
trãul de traforaj manual.

!
Coarba ºi maºina de gãurit
nu se þin niciodatã cu vâr-
ful burghiului îndreptat
spre sine. 

Orizont cognitiv

Primele mecanisme de
gãurire au apãrut încã în
vechiul Egipt. Bormaºi-
na electricã a fost inven-
tatã în 1889. Prima bor-
maºinã în formã de pis-
tol a fost inventatã în
1917. Ulterior, au apãrut
ºi alte tipuri de borma-
ºini electrice.
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a

b

c

d

Executaþi operaþii de gãurire cu ajutorul coarbei sau al
maºinii de gãurit (faceþi douã gãuri care strãpung piesa
ºi douã – care nu o strãpung).

Fig. 1.25. Coarbã pentru
gãurirea manualã ºi proce-
deu de lucru cu ea:
a — pieptar;
b — tijã;
c — manivelã;
d — mandrinã.

Fig. 1.27. Maºinã de gãurit
electricã.

1.6. Metode simple de îmbinare 
a pieselor din lemn

De regulã, articolele din lemn sunt confecþionate
din mai multe piese care se îmbinã cu ajutorul cuielor,
ºuruburilor sau prin încleiere. Procedeul de îmbinare a
pieselor pentru obþinerea unui articol finit se numeºte
asamblare.

A. Îmbinarea pieselor din lemn prin cuie
Cea mai simplã metodã de asamblare a pieselor din

lemn este îmbinarea prin cuie. Cuiele sunt de diferite
grosimi ºi lungimi ºi cu floare diferitã (fig. 1.28). Cuiele
lungi ºi groase fac îmbinarea mai rezistentã. În acelaºi
timp, ele ar putea sã despice piesa, în special atunci când

Fig. 1.28. Varietãþi
de cuie.

1. Descrieþi succint modalitatea de tãiere transver-
salã a unei scânduri cu ferãstrãul de mânã.

2. Ce dispozitive se utilizeazã pentru facilitarea pro-
cesului de tãiere cu ferãstrãul?

3. Explicaþi cum poate fi prevenitã deteriorarea mar-
ginii gãurii la ieºirea burghiului din lemn.
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Fig. 1.26. Maºinã de gãurit
manualã.
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Fig. 1.29. Îmbinare prin cuie.

sunt bãtute aproape de marginea acesteia. Cele mai
rezistente îmbinãri ale pieselor se obþin atunci când
cuiele se bat de-a curmeziºul inelelor anuale ale lemnu-
lui, adicã perpendicular pe fibre (fig. 1.29). Îmbinarea
prin cuie este nedemontabilã.

B. Îmbinarea pieselor din lemn prin ºuruburi

Fig. 1.30. Îmbinare prin
ºuruburi: a — cu ºliþ în
cruce („plus“); b — cu ºliþ
drept („minus“).

Fig. 1.31. Varietãþi 
de ºuruburi ºi elemente 
de fixare a lor.

La obiectele demontabile (de exemplu, la
obiectele de mobilier) îmbinarea pieselor se face
cu ºuruburi (fig. 1.30). ªuruburile se deosebesc
dupã forma capului (semirotund, ascuns sau se-
miascuns) ºi dupã lungime. Pe capul ºurubului
este fãcut un ºliþ (o crestãturã) pentru ºurubelniþa
„minus“ (—) sau „plus“ (+).

Locul pentru fixarea ºurubului se marcheazã cu
creionul sau cu sula, apoi în acest loc se face un
cuib (cu dimensiunea de aproximativ 2/3 din
lungimea ºi din grosimea tijei ºurubului).

ªurubul se roteºte în sensul acelor de ceasor-
nic cu o ºurubelniþã, care trebuie sã aibã vârful de
forma crestãturii de pe capul ºurubului (fig. 1.30).
Utilizarea unei ºurubelniþe electrice faciliteazã
îmbinarea pieselor prin ºuruburi.

Orizont cognitiv

Sculptorul Constantin Brâncuºi a
configurat multe dintre lucrãrile
sale mai întâi în lemn, utilizând
scule necesare oricãrui tâmplar.

a b

Ulterior, unele lu-
crãri au fost trans-
puse în materiale
mai rezistente, cum
sunt metalele, beto-
nul. Astfel s-a în-
tâmplat ºi cu vestita
Coloanã fãrã sfârºit.
Talentul excepþio-
nal, dar ºi mãiestria
prelucrãrii lemnu-
lui, i-au adus lui
Brâncuºi celebri-
tatea.
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finisare
raºpel
pilã
hârtie abrazivã

1.7. Finisarea articolelor din lemn
Articolele din lemn vor avea aspect estetic ºi vor fi

mai trainice, mai rezistente, dacã vor fi bine finisate.
Dupã confecþionare, piesele se netezesc cu raºpelul,

cu pila ºi se ºlefuiesc cu hârtie abrazivã.
Pila este o unealtã din oþel, având una sau mai

multe feþe, cu dinþi mãrunþi ºi ascuþiþi (fig. 1.32, a).
Raºpelul este o pilã de oþel cu una sau cu mai multe
feþe, cu dinþi rari (fig. 1.32, b).

Hârtia abrazivã este confecþionatã din granule de
sticlã sau de mineral dur, lipite pe suport de hârtie ori
pe pânzã de bumbac. În funcþie de mãrimea granulelor,
hârtia abrazivã poate avea grad diferit de asperitate
(asprime). Pentru comoditate, în timpul lucrului, hârtia
abrazivã se aplicã pe o bucatã de scândurã (fig. 1.33).
Finisarea cu hârtie abrazivã se face, de obicei, de-a lun-

1. Efectuaþi îmbinarea prin cuie a pieselor unei lãdiþe.
2. Cu douã ºuruburi, fixaþi pe lãdiþa confecþionatã un mâner.
3. Asamblaþi prin încleiere un obiect la alegerea voastrã (utilizaþi menghina).

Fig. 1.32. Pilã (a) ºi raºpel (b).

C. Îmbinarea pieselor din lemn prin încleiere
Pentru ca obiectul sã fie mai trainic, îmbinarea pie-

selor lui se face prin încleiere. Cleiurile de tâmplãrie
sunt naturale (granule ºi plãci de culoare brunã, obþinu-
te din oase ºi grãsimi animale) sau artificiale (sintetice,
universale — PVA, BF etc.).

Etapele procesului de încleiere sunt urmãtoarele:
1) cleiul se aplicã în strat subþire ºi uniform pe suprafe-
þele pieselor cu ajutorul pensulei, conform instrucþiu-
nii; 2) piesele se suprapun, apoi se strâng cu un dispoz-
itiv special, numit menghinã (fig. 1.11, e); dupã încleie-
re, piesele se elibereazã din menghinã, iar cleiul (adezi-
vul) ieºit dintre piese se înlãturã cu multã atenþie.

1. Prin ce se deosebesc îmbinarea pieselor din lemn prin cuie ºi cea prin
încleiere de îmbinarea prin ºuruburi?

2. Cum poate fi facilitatã îmbinarea pieselor din lemn prin ºuruburi?E
va

lu
ar

e

a b
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Fig. 1.33. ªlefuirea cu hârtie
abrazivã.

1. Efectuaþi operaþiile de finisare a unui obiect pe care
l-aþi confecþionat (lãdiþa pentru obiecte mici).

2. Examinaþi calitatea operaþiilor de finisare.

gul fibrelor texturii lemnoase, pentru a nu deteriora
piesa sau obiectul confecþionat. Dupã netezire ºi ºlefui-
re, piesele se vopsesc sau se lãcuiesc.

În timpul finisãrii suprafeþelor lemnoase (ºlefuire,
vopsire), se adunã praf ºi gaze, de aceea încãperea în care
se lucreazã trebuie sã fie bine aerisitã permanent.

Amintiþi-vã ce aþi în-
vãþat despre speci-
ile lemnoase ºi des-
pre finisarea obiec-
telor confecþionate
din lemn.

ansã
pirogravurã ºtanþatã
pirogravurã desenatã
ºtanþã

Fig. 1.34. Ustensilele necesare pentru executarea unei pirogravuri: a — pirograf simplu; b — ciocan de
lipit; c — ciocan electric de lipit; d — ºtanþe de figuri geometrice; e — ºtanþe fasonate; f — ºtanþã-rulou.

a c

d

e

f

b

1.8. Pirogravarea
Pirogravarea este arta de a decora prin ardere su-

prafaþa unor obiecte de lemn, de piele, de os, de fildeº.

A. Materiale ºi ustensile necesare 
pentru pirogravare

Speciile lemnoase cele mai potrivite pentru executa-
rea pirogravurilor sunt: teiul, plopul, fagul, paltinul. Pi-
rogravurile pot fi executate ºi pe alte materiale: placaje,
piele, fildeº. Ustensilele necesare pentru executarea unei
pirogravuri sunt prezentate în fig. 1.34 ºi 1.35.

B. Procedee de pirogravare

Sunt cunoscute câteva procedee de pirogravare, cele
mai importante fiind pirogravarea prin ºtanþare ºi pi-
rogravarea prin desenarea ornamentului cu acul (ansa).
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Fig. 1.35. Pirograf electric:
a — ac (sau ansã);

b — mâner; c — ºtecãr;
d — lucrul cu pirograful.

a

c b
d

a

b

Fig. 1.36. Pirogravarea 
prin ºtanþare:
a — cu ºtanþã circularã;
b — înfierbântarea ºtanþei la
flacãra plitei de gaz.

!
Când terminaþi de trasat li-
nia, desprindeþi brusc pi-
rograful de pe suprafaþa
de lemn.

a b c d e f g

Fig. 1.37. Diverse obiecte care pot fi folosite în calitate de ºtanþe:
a — ºurubelniþã „plus“ (+); b — ºurubelniþã „minus“ (—); c — peniþã;
d — tub metalic de la un pix; e — clamã; f — diblu; g — cui.

Pirogravarea prin ºtanþare (fig. 1.36) constã în apli-
carea ºi presarea unor corpuri metalice incandescente,
de diverse forme, pe suprafaþa aleasã pentru pirograva-
re. Existã mai multe modalitãþi de executare a acestei
tehnici: geometricã sau profilatã. Pirogravarea geome-
tricã se face cu ºtanþe metalice de forme geometrice re-
gulate (fig. 1.34, d, e). Suprafaþa aleasã pentru pirogra-
vare mai întâi se rindeluieºte ºi se ºlefuieºte, apoi, cu un
creion tare, bine ascuþit, se traseazã pe ea ornamentul
dorit. Se aleg ºtanþele, se înfierbântã pânã la roºu, apoi
cu ele se executã arderea materialului dupã liniile orna-
mentului. Pentru pirogravarea prin ºtanþare pot fi utili-
zate: ciocanul de lipit (fig. 1.34, b), ciocanul electric de
lipit (fig. 1.34, c), pirograful electric (fig. 1.35), andrelele
de tricotat de diferite diametre. În calitate de ºtanþe, pot
fi folosite diferite obiecte: peniþe, ºaibe, cuie cu floare
mare (fig. 1.37). Acestea se înfierbântã pânã la roºu la
flacãra lãmpii de spirt sau a plitei de gaz, apoi se aplicã
pe suprafaþa lemnului.
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Fig. 1.38. Obiect decorat cu
pirogravurã geometricã
ºtanþatã.

Norme de igienã ºi protecþie 
a muncii în timpul pirogravãrii:

conectaþi pirograful electric la reþea numai cu permisiunea profesorului;

masa de lucru se aºazã aproape de geam, atât pentru a avea mai multã lumi-
nã, cât ºi pentru a putea împrospãta continuu aerul;

feriþi-vã mâinile ºi hainele de obiectele fierbinþi;

aerisiþi permanent sau cât mai des încãperea în care efectuaþi lucrãri de
pirogravare;

nu puneþi obiectele fierbinþi pe suprafeþe care se pot aprinde sau se pot topi;

obiectele uºor inflamabile trebuie îndepãrtate de la locul executãrii
pirogravurii;

dupã terminarea lucrului, pirograful electric trebuie deconectat de la reþea.

1. Deseneazã sau alege un ornament ºi pirograveazã-l pe o suprafaþã de lemn.
2. Completeazã-þi portofoliul cu modele de ornamente pentru pirogravare.

Pirogravarea prin ºtanþare poate fi aplicatã la orna-
mentarea diverselor obiecte utilitare (fig. 1.38).

La pirogravarea prin desenare, modelul (peisaj, por-
tret, frunze sau flori stilizate etc.) (fig. 1.39) se deseneazã
cu un creion tare, bine ascuþit, sau se transpune prin
hârtie indigo pe materialul lemnos, urmând apoi a trece
cu acul incandescent al pirografului peste acest desen.
Pentru a obþine linii subþiri, acul pirografului trebuie
miºcat repede pe suprafaþa lemnoasã, iar pentru a
obþine linii groase, miºcarea acului va fi lentã.

Observaþi grosimea liniilor
ornamentului pirogravat.

Fig. 1.39. Model de
pirogravurã.
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Lemnul strâmb focul
îl îndreaptã.

(Proverb)

E
v

a
lu

a
re 1. Numiþi modalitãþile de pirogravare pe care le cunoaºteþi.

2. Explicaþi cum se executã pirogravarea prin ºtanþare.
3. Explicaþi cum se executã pirogravarea prin desenare cu pirograful cu ac.
4. Din ce ºi cum se poate confecþiona o ºtanþã sau o ansã pentru pirogravare?

Gãsiþi cheia rebusului,
completaþi spaþiile
goale ºi veþi citi cuvîn-
tul care denumeºte
procedeul de decorare
prin ardere a
suprafeþei unor
obiecte.

G

Orizont cognitiv

În industria lemnului,
pirogravarea se executã
cu un cilindru metalic
având imprimat pe el un
ornament. Cilindrul se
înfierbântã pânã la roºu
ºi, prin rulare, în contact
strâns cu piesa, orna-
mentul se imprimã pe
suprafaþa lemnului.

1. Proiectaþi sau alegeþi împreunã un model de orna-
ment cu elemente geometrice (cercuri, triunghiuri,
pãtrate etc.). Pirogravaþi câteva elemente ale acestui
model.

2. Confecþionaþi, din sârmã de cromnichel cu diametrul
de 0,5-0,8 mm, diverse anse pentru pirograf ºi uti-
lizaþi-le la gravarea unor ornamente.

3. Descrieþi valoarea esteticã a pirogravurii obþinute.

Fiºã tehnologicã Elaborarea proiectului unei pirogravuri

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Sugestii

1. Se proiecteazã sau se alege un model de orna-
ment pentru pirogravurã.    

2. Se alege materialul sau obiectul pe care se va
aplica pirogravura. 

3. Se ºlefuieºte suprafaþa de pirogravat. 

4. Se traseazã modelul pe suprafaþa de pirogravat. 

5. Se executã pirogravarea prin metoda desenãrii ºi/
sau ºtanþãrii. 

6. Piesa se lãcuieºte.

Ornamentele pot fi cre-
aþii proprii sau preluate
din cãrþi, reviste.

Placaj, obiect din lemn.

Hârtie abrazivã. 

Creion, hârtie indigo,
piuneze, calc, ºablon. 

Pirograf, anse, ºtanþe. 

Lac, pensulã. 
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pânzã de traforaj
mãsuþã pentru traforaj
ferãstrãu de traforaj
piese conjugate

1.9. Traforajul
Traforajul este procedeul de tãiere (traforare) cu fe-

rãstrãul de traforaj a ornamentelor în placaj sau plãci
din alte materiale.

A. Materiale ºi ustensile pentru traforaj

Pentru executarea traforajelor se utilizeazã: placaj,
plãci subþiri din lemn, plexiglas, metale moi, oase etc. Us-
tensilele necesare pentru traforaj sunt arãtate în fig. 1.40.

Tãierea în placaj a contururilor, exterioare ºi interi-
oare, ale ornamentului se executã cu ferãstrãul de trafo-
raj manual (fig. 1.22, fig. 1.40, a). El reprezintã un cadru
de metal în formã de „U“, la capetele cãruia sunt niºte
dispozitive cu ºurub. În aceste dispozitive se fixeazã
pânza de traforaj. Aceasta reprezintã o fâºie de metal
subþire ºi îngustã, care are pe o laturã dinþi mãrunþi.
Pentru facilitarea traforãrii, se utilizeazã ferãstrãul elec-
tric pendular (fig. 1.41) ºi ferãstrãul electric staþionar de
traforaj (fig. 1.42).

Fig. 1.40. Ustensile necesare pentru traforarea artisticã a lemnului: a — ferãstrãu de traforaj;
b — mãsuþã de traforaj; c — compas; d — vrilã; e — ciocan mic; f — piliºoare; g — cleºte patent;
h — ferãstrãu cu danturã finã; i — ciocan de lemn; î — sfredel; j — sulã cu vârf plat;
k — coarbã; l — rezervor pentru clei (adeziv).

a
b

c

d
e

f

g

h

i
î

j

k

l

Amintiþi-vã cum se
obþine furnirul ºi cum
se fabricã din el pla-
cajul (vedeþi para-
graful 1.1).



1 TEHNOLOGII DE PRELUCRARE A LEMNULUI. 
PRELUCRAREA ARTISTICÃ A LEMNULUI

28

Fig. 1.43. Desenul pe placaj 
al unei jumãtãþi de orna-
ment transpus de pe
model.

B. Trasarea ornamentului, tãierea, finisarea 
ºi asamblarea articolului

Placajul pentru executarea unui ornament trebuie
sã fie curat. Dacã este nevoie, el se curãþã de-a lungul
fibrelor cu hârtie abrazivã. Trasarea modelului de orna-
ment pe placaj se executã în modul urmãtor. Hârtia in-
digo se aºazã cu partea lucioasã spre placaj, apoi se su-
prapune pe ea modelul de ornament (fig. 1.43) ºi se fixea-
zã cu piuneze sau cu ace. Cu un creion moale, bine ascu-
þit, se traseazã liniile de contur ale ornamentului, apoi se
haºureazã porþiunile care vor fi decupate. Modelele de
ornamente le putem alcãtui singuri sau le vom lua din
diverse reviste ºi cãrþi. Existã însã ºi ºabloane cu orna-
mente. Pentru asamblarea pieselor într-un articol, la
una din ele se lasã cepuri, iar în piesa conjugatã se fac
gãuri în care se vor fixa aceste cepuri. Marcarea gãurilor
se face prin alãturarea pieselor de conjugat.

Tãierea conturului interior al ornamentului se exe-
cutã în modul urmãtor. Cu un burghiu mic (sau cu su-
la), se executã câteva gãuri pe porþiunile ornamentului
care trebuie decupate. Gãurirea se face aºezând materi-
alul pentru traforaj pe o bucatã de scândurã din specii
moi (brad, tei). Mãsuþa de traforaj se fixeazã de masa
tâmplarului sau de o masã obiºnuitã. Mai întâi se exe-
cutã tãieturile pe conturul interior al ornamentului ales.
În acest scop, un capãt al pânzei se fixeazã în dispozi-
tivul de lângã mânerul ferãstrãului de traforaj; celãlalt
capãt se trece prin una dintre gãurile perforate în porþi-

Fig. 1.41. Ferãstrãu electric
pendular.

Fig. 1.42. Ferãstrãu electric
staþionar de traforaj.
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b

Fig. 1.44. Modalitatea de fixare a pânzei în ferãstrãul de traforaj:
a — prin strângerea lui cu pieptul de masa de tâmplãrie; b — cu ºurubul de extensie.

a

unea care trebuie decupatã. Tensionând rama ferãstrã-
ului prin împingerea acestuia cu pieptul spre masã (fig.
1.44, a), se fixeazã capãtul celãlalt al pânzei. În acest
timp pânza este în poziþie orizontalã, iar bucata de pla-
caj va atârna pe pânza ferãstrãului în poziþie verticalã.

Placajul împreunã cu ferãstrãul se aºazã pe mãsuþa
de traforaj (fig. 1.45, a). Ferãstrãul cu pânza montatã se
þine în mâna dreaptã, cu rama rezematã de aceasta. Ma-
terialul se þine fix cu mâna stângã pe mãsuþa de traforaj.
Ferãstrãul de traforaj trebuie þinut perpendicular pe su-
prafaþa placajului (fig. 1.45, b). În timpul tãierii, pânza
lui trebuie sã se situeze aproximativ în mijlocul deschi-
zãturii unghiulare a mãsuþei de traforaj sau în gaura lui
circularã. Tãierea se face prin miºcãri uniforme pendu-

Fig. 1.45. Procedeu de tãiere
a unui ornament cu
ferãstrãul de traforaj.

Observaþi modalitatea de tã-
iere cu ferãstrãul de traforaj.

a b
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Norme de igienã ºi protecþie a muncii în timpul
lucrului cu ferãstrãul de traforaj:

nu þineþi degetele în faþa dinþilor pânzei ferãstrãu-
lui de traforaj; pânza poate sã se rupã ºi sã vã
rãneascã;
din când în când permiteþi-vã o pauzã; faceþi câte-
va miºcãri de gimnasticã;

!
Când se lucreazã un timp
îndelungat cu ferãstrãul
de traforaj, pânza lui se
supraîncãlzeºte ºi poate
sã se rupã. Pentru a pre-
veni aceste cazuri, în tim-
pul lucrului, trebuie fãcute
pauze.

lare pe verticalã, miºcând mâna de la cot în sus ºi în jos,
urmând linia conturului ornamentului.

Ajungând cu tãietura la unghiuri, miºcarea ferãstrã-
ului încetineºte, iar pânza va pendula de câteva ori în
diferite direcþii. Aceastã miºcare a pânzei mãreºte gaura
în placaj. În acest moment, piesa traforatã va fi rotitã în
jurul axei pânzei, în plan orizontal. Tãierea se va conti-
nua de la unghi mai departe, pânã va fi tãiat tot conturul
porþiunii de decupat din placaj. Apoi aceastã porþiune
se va decupa cu atenþie. Se va slãbi dispozitivul de fixare
de sus al ferãstrãului ºi se va scoate din el capãtul pânzei.

Dupã terminarea traforãrii contururilor interioare,
se trece la traforarea contururilor exterioare ale orna-
mentului.

Finisarea pieselor se face prin ºlefuirea lor cu hârtie
abrazivã ºi cu piliºoare. Se vor ºlefui cu atenþie perime-
trele tãieturilor în placaj. Apoi piesele se asambleazã cu
clei, se reteazã cepurile care ies în afara materialului. La
dorinþã, piesele se vor da cu baiþ, apoi cu lac sau se vor
lustrui.

!
Dinþii pânzei trebuie sã fie
îndreptaþi spre mânerul
ferãstrãului.

Fig. 1.46. Modele de obiecte
cu traforaj.

!
Elevii pot finisa articolul la
orele de educaþia plas-
ticã, vopsindu-l. La lecþi-
ile de limba românã, se
vor alcãtui câteva versuri
sau un eseu, inspirate de
articolul confecþionat.
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Traseazã pe o bucatã de placaj linii curbe închise, apoi
taie cu ferãstrãul de traforaj porþiunile din interiorul aces-
tor curbe. 

1. Elaboraþi, fiecare dintre voi, câte un model de orna-
ment pentru traforaj. Alegeþi 1-2 ornamente care vi
se par mai frumoase ºi mai simple.

2. Executaþi desenul unui articol pe care îl veþi împo-
dobi cu aceste ornamente. 

3. Confecþionaþi, fiecare dintre voi, câte o piesã pentru
acest articol ºi apoi, împreunã, asamblaþi-l. 

!
Þineþi placajul fixat în tim-
pul tãierii rectilinii, iar în
timpul tãierii contururilor
curbe, rotiþi cu atenþie,
puþin câte puþin, placajul în
jurul axei pânzei.
Linia trasatã cu creionul
trebuie sã se afle mereu în
partea stângã a pânzei fe-
rãstrãului, foarte aproape
de ea, pentru a fi vãzutã
permanent. Tãietura va fi
perpendicularã pe faþa
materialului numai dacã
rama ferãstrãului se va þine
aproape de braþ, iar mâ-
nerul lui – în poziþie verti-
calã.

pentru montarea ºi demontarea pânzei, folosiþi
cleºtele de traforaj;
dacã s-a rupt pânza, fragmentele acesteia se scot cu
cleºtele de traforaj;
nu apãsaþi prea tare pe pânza ferãstrãului de tra-
foraj;
aveþi grijã cum mânuiþi burghiul sau sula când fa-
ceþi gãurile în placaj, fiþi atenþi sã nu vã rãniþi
mâinile.

Fiºã tehnologicã Elaborarea proiectului unei poliþe

Poziþia Denumirea Numãrul Material
piesei pieselor 

1 Spatele poliþei 1 Placaj cu 
grosimea de 3-4 mm  

2 Fundul poliþei 1 Placaj cu 
grosimea de 3-4 mm  

vezi continuarea pe pag. 32
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Masã de tâmplãrie.
Ferãstrãu de traforaj,
pânzã, mãsuþã de
traforaj.

Pilã rotundã, pilã
semirotundã; pânzã
abrazivã, clei (adeziv).

4. Se traforeazã
conturul exterior.

5. Piesele se
finiseazã, se
asambleazã.

Succesiunea 
operaþiilor

Reprezentarea graficã Materiale 
ºi ustensile

1. Se marcheazã ºi
se taie fundul
poliþei.

2. Se marcheazã
spatele poliþei.

3. Se traforeazã
conturul interior 
ºi gãurile pentru
cepuri.

Masã de tâmplãrie 
sau masã obiºnuitã.
Placaj, ferãstrãu de
traforaj, mãsuþã de
traforaj, riglã, compas,
creion, echer.

Burghiu mic, sulã,
scândurã de suport,
coarbã.

Gaurã pentru
pânza
ferãstrãului

Continuare

Nucul este supranumit regele pomilor. Încearcã sã argumentezi motivul apariþiei
acestui supranume (cautã informaþii în cãrþi, în internet etc.).
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6. Relevaþi deosebirea dintre pirogravarea prin ºtanþare ºi pirogravarea prin
desenare.

7. Explicaþi prin ce se deosebeºte tãierea pe conturul interior al ornamentului de
tãierea pe conturul exterior al acestuia.

8. Arborele preferat al lui Mihai Eminescu a fost teiul, pe care l-a evocat deseori în
creaþia sa. Dar ce arbori sunt evocaþi în Amintiri din copilãrie de Ion Creangã?

1. În spaþiul rezervat, marcaþi cu creionul rãspunsul pe care îl consideraþi corect.

1. Esenþele lemnoase pot fi:

moi      foarte tari      tari      moi, tari ºi foarte tari. 

2. Finisarea asperitãþilor pe semifabricat se face cu:

rindeaua      hârtia abrazivã      raºpelul     raºpelul ºi pila asprã.

2. Clasificaþi cuvintele de mai jos în douã grupe:

a) proprietãþi fizice ale lemnului; b) proprietãþi mecanice ale lemnului.

Umiditatea, elasticitatea, umflarea, densitatea, duritatea, contragerea, rezistenþa,
durabilitatea.

3. Stabiliþi relaþia dintre speciile lemnoase ºi duritatea lor (marcaþi liniile cu un cre-
ion simplu):

stejar brad
salcâm Moi mesteacãn
tei Tari corn
fag Foarte tari plop
carpen pin

4. Numiþi metodele simple de îmbinare a pieselor din lemn. 

5. Explicaþi relaþia dintre obiectele reprezentate în imaginile de mai jos:
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2. CUSUTUL ªI BRODATUL
TRADIÞIONAL

Dupã studierea acestui capitol,

2.1. Articole de port popular ºi
obiecte de uz casnic ºi de 
ritual, decorate cu broderii

La majoritatea popoarelor lumii, inclusiv la români,
cusutul ºi brodatul manual au tradiþii seculare. Iniþial,
broderiile erau folosite numai la înfrumuseþarea vesti-
mentaþiei. Mai târziu, cu broderie se ornau atât obiecte-
le de uz casnic, numite ºi utilitare (feþe de pernã, feþe de
masã, perdele, ºerveþele) ºi piesele de port popular (cã-
mãºi, bundiþe, nãframe, batiste în trei colþuri de împo-
dobit capul), cât ºi obiectele de ritual (în special, pro-
soape), adicã cele legate de obiceiurile ºi datinile popo-
rului referitoare la naºtere ºi botez, logodnã, nuntã, în-
mormântare.

Arta broderiei ºi portul popular în þara noastrã au
fost influenþate de cultura mai multor etnii stabilite aici
(greci, ucraineni, turci, tãtari, armeni, ruºi etc.). Spre
exemplu, în zona de sud a republicii, de la bulgari ºi
gãgãuzi, au venit piesele de culoare neagrã (pantaloni,
basmale, bluze); în zona transnistreanã, de la ruºi, au
parvenit sarafanele, ºorþurile, cãmãºile cu platcã; de la
bulgari ºi ucraineni — opincile, pantalonii de iarnã, din
stofã groasã, de culoare gri (nãdragii) etc.

Amintiþi-vã ce aþi în-
vãþat la Educaþia teh-
nologicã în clasele a
3-a ºi a 4-a despre
cusutul ºi brodatul
tradiþional.

obiecte utilitare
obiecte de ritual
piese de port popular

2 veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

diverse articole cu decor brodat;
normele de igienã ºi protecþie a muncii în timpul brodatului;

sã elaboraþi proiecte de confecþionare a articolelor ornate cu
decor brodat;
sã confecþionaþi articole cu decor brodat conform proiectelor;
sã folosiþi articolele confecþionate la diferite activitãþi;

valoarea esteticã ºi istoricã a portului popular.

Gãsiþi în poezia lui
George Coºbuc „La
oglinda“ câteva de-
numiri de piese din
portul popular.
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2.2. Ornamentica ºi cromatica
tradiþionalã

Din cele mai vechi timpuri, oamenii ºi-au împodo-
bit obiectele cu diverse ornamente. În trecutul îndepãr-
tat, se credea cã ornamentele au un rol, o destinaþie ma-
gicã. De exemplu, omul credea în mitul despre tinereþea
fãrã bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moarte. Aceastã credinþã
era reprezentatã prin imaginea unui copac, a unei vaze
cu flori, a unui brad, care era numit arbore sau pom al
vieþii. De-a lungul timpului, ornamentele ºi-au pierdut
sensul magic, rãmânând doar ca simple elemente deco-
rative. Motivele ornamentale reflectã natura (motive
vegetale), uneltele de lucru (motive scheomorfe),
omul (motive antropomorfe), figuri geometrice etc.

35

Fig. 2.1. Aspectul portului tradiþional din zonele Republicii Moldova:
a — Centru, b — Sud, c — Nord, d — Transnistreanã.

ornament
element ornamental
motiv ornamental
compoziþie ornamentalã

1. Copiazã în caiet ºi completeazã tabelul de mai jos cu
denumiri de obiecte ornate cu broderii:

Obiecte Piese de Obiecte
utilitare port popular                  de ritual  

2. Completeazã portofoliul cu informaþii, imagini ale
articolelor de port popular din diferite zone ale re-
publicii. 

Amintiþi-vã ce aþi învã-
þat în clasa a 4-a, la
Educaþia tehnologicã
ºi la Educaþia plas-
ticã, despre culori ºi
despre ornamente.

Amintiþi-vã ce aþi învãþat la
ªtiinþe ºi observaþi particu-
laritãþile portului popular
în diferite zone ale repu-
blicii.

a b c d
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Ornamentul are o anumitã structurã (schema 2.1).
Principiile de bazã care trebuie respectate la alcãtuirea
ornamentului pentru ornarea unui articol sunt: sime-
tria, alternanþa ºi repetarea periodicã a elementelor
ornamentale.

Compoziþia ornamentalã reprezintã decorul unei lu-
crãri executate într-un anumit ritm, adicã repetat peri-
odic. Partea ornamentului care se repetã la un anumit
interval se numeºte raport.

Culorile utilizate în broderii, ca, de altfel, ºi în alte
genuri de artã popularã decorativã, în trecut aveau anu-
mite semnificaþii simbolice (de exemplu: culoarea roºie

Element ornamental (reprezintã un pãtrat, un triunghi, un
romb, un cerc, o floare, o frunzã etc.)

Motiv ornamental (este alcãtuit din douã sau mai multe
elemente – douã sau câteva triunghiuri opuse la vârf, o
stea, o floare cu frunze, cu petale, o pasãre etc.)

Compoziþie ornamentalã (este formatã din douã sau mai
multe motive ornamentale)

Schema 2.1. Structura unui ornament

Ornament

calde neutrereci

roºu, oranj, galben (amintesc de
culoarea focului); se mai numesc
culori active, deoarece stimuleazã

activitatea, energia, buna dispoziþie

alb, gri; 
se mai numesc 

non-culori

albastru, albastru-verzui
(amintesc de apã, gheaþã,
rãcoare); se mai numesc

culori pasive

CULORI

Cuvântul ornament vi-
ne din limba latinã ºi
înseamnã „decor, po-
doabã, împodobire“.

Fig. 2.3. Modele ale
motivului ornamental
cãliþã ocolitã.

Observaþi structura
ornamentelor 

ºi identificaþi raportul.

Fig. 2.2. Motivul ornamen-
tal pomul vieþii.

Schema 2.2. Spectrul de culori 



5C L A S A

37

!
Pânza pe care urmeazã sã fie
aplicatã broderia trebuie mai
întâi spãlatã ºi cãlcatã. În caz
contrar, þesãtura brodatã poate
sã se deformeze dupã prima
spãlare.

simboliza bucuria, fericirea, sãnãtatea; culoarea neagrã —
pãmântul; culoarea galbenã-aurie — roada, grâul).

În trecutul îndepãrtat, pentru broderie erau între-
buinþate fire (lânã, borangic etc.) de culoare naturalã
(alb, negru, maro, gri). Treptat, ele au început sã fie vop-
site cu coloranþi vegetali, obþinuþi din diverse plante sau
din scoarþa unor copaci. La începutul secolululi al XX-
lea, tot mai mult sunt utilizaþi în acest scop coloranþii
chimici, produºi pe cale industrialã. Dacã culorile de
bazã (roºu, albastru, galben) sunt combinate în diferite
proporþii, se obþin culorile complementare (verde, porto-
caliu, violet).

!
Cele mai vechi ºi mai fru-
moase broderii executate
de femeile din Moldova au
culori de nuanþe fine. Culo-
rile aprinse erau utilizate
pe suprafeþe mici.

Materiale ºi ustensile utilizate în broderie
Materialele cel mai frecvent folosite în calitate de

suport pentru broderii sunt: pânza groasã, canavaua
(o pânzã de bumbac sau de mãtase, cu o împletiturã
rarã), batistul, borangicul, marchizetul (þesãturi natu-
rale, subþiri ºi transparente), pânza de in ºi cea de

1. Numiþi pãrþile componente ale unui ornament.
2. Desenaþi pe o foaie de caiet de matematicã un motiv ornamental (la alegere).
3. Culorile pot fi calde sau reci. Amintiþi-vã ce aþi învãþat despre aceasta în

clasa a 4-a. (Orientaþi-vã dupã schema 2.2).
4. Care culori se numesc de bazã ºi care se numesc complementare? De ce?

E
v

a
lu

a
r

e

Fig. 2.4. Motive ornamentale pentru decorul unui serveþel.

Fig. 2.5. Culori de bazã (b) ºi
culori complementare (c).

Combinaþi culorile date în
diferite proporþii (2:1, 3:1
etc.). (Puteþi folosi acua-
rele.) Notaþi în caiete rezul-
tatele obþinute.

a b
b

b b

c c

c

Observaþi în imagini asemã-
nãrile cu motivele „coarnele
berbecului“ ºi „vârtelniþa“.
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cânepã, care au o þesãturã rarã. Broderiile se mai pot exe-
cuta ºi pe þesãturi din fire sintetice, cu condiþia ca pânza
sã fie rarã, pentru a putea numãra firele. Þesãturile de in
ºi cele de bumbac sunt foarte cãutate pentru proprie-
tãþile lor (schema 2.3). În trecut, pentru broderii se folo-
seau firele de lânã, fibrele de cânepã ºi cele de in.

Observaþi ºi descrieþi asemã-
narea ºi diferenþa dintre

materialele pentru broderie.

sunt trainice, elastice (se întind dupã firele de bãtã-
turã); firele sunt pufoase, uºoare, moi; se ºifoneazã
uºor, se calcã repede; produc o senzaþie de cãldurã

Þesãturile de in

Þesãturile de bumbac

sunt mai rezistente decât cele de bumbac; sunt puþin
elastice, la întinderea bruscã se aude un sunet; sunt
aspre, grele, groase, netede, cu luciu; se ºifoneazã
uºor, dar se calcã fãrã dificultãþi; produc o senzaþie
de rãcoare

a b c

Fig. 2.6. Materiale folosite
pentru broderii: a — pânzã
de in; b — pânzã de bumbac
cu firul plin; c — canava.

Norme de igienã ºi protecþie a muncii 
în timpul lucrului cu foarfecile, acele ºi boldurile:

pãstraþi acele în pernuþe sau în cutioare speciale;
când puneþi foarfeca pe masã, aveþi grijã sã fie cu la-
mele închise; transmiteþi-o altei persoane cu lamele
închise ºi cu inelele înainte;
nu înfigeþi acele ºi boldurile în hainã, ci numai în
pernuþa specialã;
pãstraþi ordinea ºi curãþenia la locul de lucru.

!
Feþele de masã mari pot fi
înlocuite cu seturi de ºer-
veþele. ªerveþelele pot fi de
formã pãtratã sau drep-
tunghiularã. ªerveþelul de
formã dreptunghiularã, de-
corat cu broderie sau dan-
telã de jur împrejur poartã
denumirea popularã de
„drum“.

Schema 2.3. Proprietãþile þesãturilor de in ºi ale celor de bumbac

Orizont cognitiv

Cultivarea inului a înce-
put cu 9 mii de ani în ur-
mã. Primele þesãturi de in
au apãrut în regiunile
muntoase ale Indiei, iar
mai târziu — în Asia, Ba-
bilon ºi Egipt ºi erau con-
siderate obiecte de lux.
Doar faraonii egipteni ºi
oamenii de viþã nobilã
purtau veºminte din þesã-
turi de in. Mai târziu, gre-
cii ºi romanii au folosit
þesãturile de in la fabri-
carea pânzelor de corãbii.
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Materiale ºi ustensileSuccesiunea operaþiilor

1. Se testeazã aþa coloratã pentru broderie,
înmuind-o în apã fierbinte. Dacã apa se
coloreazã, aþa trebuie fiartã 5 minute într-o
soluþie de oþet (o lingurã de oþet la un pahar
de apã), dupã care aþa se clãteºte în soluþie
de oþet ºi sare (o lingurã de oþet ºi o lin-
guriþã de sare la un pahar de apã), pânã
apa va rãmâne curatã.

2. Se aleg acele pentru cusut ºi acele de
siguranþã necesare la croit, la însãilat.

3. Se alege degetarul potrivit pentru degetul
mijlociu al mâinii drepte.

4. Se pregãteºte o panglicã centimetricã cu
lungimea de 150 cm, care va servi la
mãsurarea þesãturii.

5. Þesãtura pentru brodat se întinde bine pe
gherghef.

6. Se pregãteºte ruleta, care este necesarã
pentru trecerea desenelor pe þesãturã.

7. Se pregãteºte fierul de cãlcat, care serveºte
pentru netezirea pânzei înainte de brodat ºi
pentru prelucrarea termicã a articolului finit.

8. Se aleg foarfecile, care se folosesc pentru
croirea stofei de dimensiunile necesare
pentru articolul pe care vrem sã-l brodãm ºi
pentru tãierea aþei în timpul brodãrii.  

Fiºã tehnologicã Alegerea materialelor ºi ustensilelor pentru brodat

într-un colþ în colþuri opuse în toate colþurile la mijloc

Fig. 2.7. Variante de amplasare a ornamentelor pe ºerveþele.

Desenaþi în caiete alte mo-
dalitãþi de amplasare a
ornamentului pe ºerveþele.



2 CUSUTUL ªI BRODATUL TRADIÞIONAL

40

Completaþi grilele ºi veþi citi pe grila verticalã evidenþiatã denumirea unei moda-
litãþi de împodobire a articolelor din pânzã.

1. Plantã cu flori gãlbui sau roºiatice, prin prelucrarea cã-
reia se obþin fibre textile. 2. Fir depãnat de pe gogoºile
viermilor de mãtase. 3. Unealtã compusã din douã lame
tãioase suprapuse, având fiecare câte un mâner inelar ºi
fiind unite între ele la mijloc cu un ºurub. 4. Ornament, po-
doabã. 5. Cadru de lemn, de metal sau de masã plasticã
pe care se întinde o þesãturã pentru a fi brodatã. 6. ªter-
gar tradiþional, folosit la cele mai importante evenimente
din viaþa omului. 7. Plantã textilã cu tulpina înaltã ºi dreap-
tã cu flori mici, albãstrii sau albe, cultivatã pentru fibrele
care se scot din tulpinã ºi pentru uleiul care se extrage
din seminþe. 8. Produs textil obþinut din diverse fibre.

1
2

3
4

5
6 

7
8

1. Argumentaþi necesitatea respectãrii regulilor de protecþie a muncii în timpul
brodatului.

2. Numiþi tipurile de pânzã utilizate pentru broderie.
3. Descrieþi cum trebuie pregãtitã pânza pe care urmeazã sã fie aplicatã bro-

deria.
4. Enumeraþi câteva denumiri de motive ornamentale utilizate în broderie.

E
v

a
lu

a
r

e

C

B G

C

R

E F

O

Þ R

Orizont cognitiv

În patrimoniul Muzeului Naþional de Istorie a României se aflã o bro-
derie valoroasã: steagul liturgic din anul 1500, care îl reprezintã pe
Sfântul Gheorghe aºezat pe un tron de lemn. Aceastã broderie a fost
fãcutã, din porunca lui ªtefan cel Mare, la o mãnãstire din Moldova ºi
apoi a fost dãruitã Mãnãstirii Zografu de pe Muntele Athos.

2.3. Tehnici de cusut ºi de brodat. 
Broderii ºi cusãturi ornamentale*

Cusãturile cel mai frecvent utilizate sunt: punctul
înaintea acului, punctul tighel, punctul lãnþiºor, punctul
cruciuliþã, gãurelele simple ºi gãurelele duble etc.

A. Punctul înaintea acului
Punctul înaintea acului se utilizeazã în broderie pen-

tru a executa conturul unui ornament, dar ºi ca element
decorativ. Cu ajutorul acestei tehnici se obþin cusãturi
decorative.

punct înaintea acului
punct de însãilat
punct lãnþiºor
punct tighel
punct cruciuliþã
gãurele simple
gãurele duble
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1. Elaboraþi un proiect de batistã ornatã de jur împrejur, la distanþa de 2 cm de la
margine, cu:

punct înaintea acului, cu paºii ºi golurile dintre ei de aceeaºi lungime —
grupul I; 

punct înaintea acului, cu paºii mai mici decât golurile dintre ei — grupul al 
II-lea;

punct înaintea acului, cu paºii mai mari decât golurile dintre ei — grupul 
al III-lea.

2. Examinaþi lucrãrile proprii ºi cele ale colegilor ºi arãtaþi care sunt caracteristi-
cile pozitive, dar ºi neajunsurile lor.

!
Când brodãm, lumina tre-
buie sã cadã asupra obiec-
tului brodat din partea
stângã sau de sus.

1. Se mãsoarã 2 cm de la marginea
pânzei ºi se marcheazã, cu
creionul ºi rigla, o linie.

2. Se fixeazã aþa la începutul liniei.

3. Punctul înaintea acului se executã
de la dreapta spre stânga pe linia
de contur, atât pe orizontalã, cât ºi
pe configuraþie, dupã desen. Acul,
îndreptat mereu înainte, se înfige
de pe dos spre faþã cu ajutorul
degetarului.

Punctul înaintea acului poate fi lucrat
prin urmãtoarele metode:
– paºii 1-2, 3-4, 5-6 etc. ºi golurile dintre
ei 2-3; 4-5 etc. pot avea aceeaºi lungime;
– lungimea paºilor poate fi mai mare
decât cea a golurilor dintre ei; 
– lungimea paºilor poate fi mai micã
decât cea a golurilor dintre ei. 

B. Punctul de însãilare 
Punctul de însãilare este necesar la executarea oricã-

rui obiect, spre exemplu: pentru unirea a douã detalii,
pentru a forma creþi pe pânzã sau pentru marcarea lo-
cului viitoarei cusãturi. Punctul de însãilare este asemã-
nãtor cu punctul înaintea acului.

Ilustraþii
Sugestii

Succesiunea operaþiilor

Fiºã tehnologicã Punctul înaintea acului

6 5 4 3 2 1

Orneazã o porþiune de batistã cu punct înaintea acului, fãcând în acelaºi timp douã
sau patru împunsãturi consecutive cu acul, pentru a grãbi lucrul.

Modalitãþi
de fixare
a aþei.
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C. Punctul lãnþiºor (tambur) 
Punctul lãnþiºor se aseamãnã cu lãnþiºorul din ochiuri

libere executat cu croºeta. Cu punctul lãnþiºor se pot bro-
da petale de flori de diferite mãrimi, rãmurele, frunze.
Aceastã tehnicã este frecvent întrebuinþatã în motivele
de pe iile tradiþionale. Dacã punctul lãnþiºor este execu-
tat cu fir care imitã aurul sau argintul, articolul capãtã o
strãlucire deosebitã ºi o notã de bogãþie.

1. Se fixeazã aþa. 

2. La fiecare pas brodat se
formeazã o buclã.

3. Bucla se þine cu degetul mare al
mâinii stângi.

4. Acul se scoate deasupra aþei,
prin aceastã buclã.

5. Firul de aþã se trage astfel, ca
sã se obþinã o buclã rotundã.

!
În procesul brodãrii cu
punctul lãnþiºor, capãtul
aþei trebuie sã fie fixat
bine, deoarece altfel cu-
sãtura se desface. 

Buclele
trebuie sã fie
rotunde ºi
egale.

Succesiunea operaþiilor

Fiºã tehnologicã Punctul lãnþiºor

Ilustraþii
Sugestii

1. Se îndoaie de douã ori marginea batistei
(3-4 mm).

2. Se fixeazã aþa.

3. Se înfige acul pe marginea îndoitã ºi se
fac succesiv câte 2-3 împunsãturi pe
dos ºi pe faþã. 

Succesiunea operaþiilor

Fiºã tehnologicã Punctul de însãilare
Ilustraþii

Sugestii

Îndoaie de douã ori marginile batistei ºi fixeazã-le cu
punct de însãilare.

Paºii punctului de însãilare ºi go-
lurile dintre ei pot fi lucraþi asemã-
nãtor cu punctul înaintea acului.
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Fig. 2.8. Model de mono-
gramã executatã cu punct
lãnþiºor.

D. Punctul tighel
Cusãtura cu punct tighel pe faþa articolului se asea-

mãnã cu tighelul fãcut la maºina de cusut. În croitorie,
aceastã cusãturã se foloseºte pentru unirea detaliilor. În
broderie, punctul tighel este utilizat atât pentru a con-
tura modelul, pentru a separa douã culori din acelaºi
model, cât ºi pentru a broda ornamente fine numai cu
acest tip de cusãturã.

Punctul tighel se executã pe fire numãrate dintr-o
singurã miºcare.

1. Elaboraþi un model de ornare a unei piese vesti-
mentare cu punct lãnþiºor. Prezentaþi modelul în
culori deschise (galben, auriu, argintiu).

2. Examinaþi calitatea ºi acurateþea executãrii lucrã-
rilor proprii ºi ale colegilor.

3. Explicaþi de ce, în procesul brodãrii cu punct lãn-
þiºor, capãtul aþei trebuie sã fie fixat bine. 

E
v

a
lu

a
r

e

!
Nu folosiþi ace ruginite; ele
se pot rupe sau pot mur-
dãri obiectul lucrat.

1. Punctul tighel se executã de la dreapta
spre stânga.

2. Se fixeazã aþa ºi acul se scoate pe faþa
articolului.

3. Se iau câteva fire de þesãturã pe ac înapoi
ºi se obþine un pas al cusãturii.

4. Pe dosul articolului se împunge þesãtura la
o distanþã de douã ori mai mare decât
lungimea pasului executat ºi acul se
scoate pe faþa articolului.

5. Urmãtoarea împunsãturã cu acul se face
iarãºi în direcþie opusã, pânã la locul
primei împunsãturi. 

Paºii de tighel de pe faþa arti-
colului trebuie sã fie de mãrime
egalã.

Brodeazã cu punct tighel o porþiune (3-4 cm) de þesã-
turã sau un element ornamental pe batistã.

Succesiunea operaþiilor

Fiºã tehnologicã Punctul tighel
Ilustraþii

Sugestii

1. Alege sau alcãtuieºte un model de broderie ºi trece-l
de pe schiþã într-un colþ al batistei.

2. Brodeazã modelul cu punct lãnþiºor.
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Broderii pe fir
Punctul cruciuliþã
Punctul cruciuliþã este folosit foarte des în broderie

nu numai pentru cã permite obþinerea unui ornament
frumos, ci ºi pentru cã se executã simplu. Aceastã tehni-
cã poate fi aplicatã în douã feluri: punct cruciuliþã cu o
singurã faþã ºi punct cruciuliþã cu douã feþe. Cu punct
cruciuliþã se orneazã articole de vestimentaþie, obiecte
de uz casnic, suvenire etc.

Modelul pentru broderie se realizeazã uºor: pe o
foaie cu liniaturã în pãtrãþele se haºureazã, cu creioane
colorate sau cu o cariocã, pãtrãþelele care formeazã mo-
delul ales (fig. 2.9). Pentru ca broderia cu punct cruciu-
liþã sã fie executatã cu acurateþe, fiecare cruciuliþã tre-
buie sã acopere acelaºi numãr de fire ale þesãturii atât în
înãlþime, cât ºi în lãþime.

Fig. 2.9. Model de broderie
în cruciuliþã.

1. Se fixeazã aþa (vezi pag. 41).
2. Acul se scoate pe faþã cu 3-4 fire mai

spre stânga.
3. Se înfige apoi acul în jos, spre dreapta,

numãrând 3-4 fire în lungime ºi 3-4 în
lãþime.

4. Se scoate acul în sus, în direcþie verti-
calã ºi pe aceeaºi linie dreaptã pe care
se aflã prima împunsãturã.

5. Se lucreazã un rând de linii oblice de la
stânga spre dreapta.

6. Se lucreazã al doilea rând de linii oblice –
de la dreapta spre stânga. 

7. Acul se înfige în locul împunsãturilor
precedente ale liniilor oblice (5).

Succesiunea operaþiilor

Fiºã tehnologicã Punctul cruciuliþã cu o singurã faþã

Pentru a obþine o broderie cu
aspect frumos, este necesar ca, la
formarea paºilor, firele  de dea-
supra cruciuliþelor sã cadã în
aceeaºi direcþie, iar firul de aþã, de
fiecare datã, sã fie la fel de strâns.
Pe dosul lucrãrii apar linii verticale
paralele.

Ilustraþii
Sugestii

1. Deseneazã cu creioane colorate, în caiet, un model care poate fi brodat cu
punct cruciuliþã. Brodeazã acest model pe o batistã.

2. Completeazã-þi portofoliul cu scheme, modele ºi imagini de broderii lucrate cu
punct cruciuliþã.
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Broderii cu ajururi 
Gãurelele simple
Gãurelele se folosesc pentru decorarea feþelor de ma-

sã ºi a ºerveþelelor. Existã, de asemenea, foarte multe po-
sibilitãþi de decorare a obiectelor vestimentare (a bluzi-
þelor, pantalonilor, fustelor etc.), utilizând aceastã tehnicã.

Gãurelele fac parte din ajururile cele mai simple.
Ele se formeazã prin scoaterea a douã sau mai multe fire
din þesãturã ºi prin prinderea cu acul a grupurilor din
trei sau patru fire din cele rãmase.

Amintiþi-vã ce fel de
gãurele aþi învãþat sã
executaþi în clasele
precedente.

!
Gãurelele se executã întot-
deauna pe partea din dos a
obiectului, pentru ca pe faþã
sã nu se observe niciun
defect.

1. Se scot din pânzã câteva fire.
2. Se iau pe ac 3-5 fire, în direcþia acelor de

ceasornic, ºi se fixeazã.
3. Acul trece peste firul de aþã, formând nodul

cu care se strânge punctul gãuricã.
4. Se scoate acul pe faþã cu 1-2 fire mai jos de

marginea gãurelei.
5. La sfârºitul lucrului, aþa se aduce la marginea

gãurelelor ºi sub gãurele se fac câþiva paºi
cu punct înaintea acului. 

Succesiunea operaþiilor

Fiºã tehnologicã Gãurelele simple

Ilustraþii
Sugestii

1. Include în schiþa graficã a batistei o porþiune care va fi
lucratã cu gãurele.

2. Lucreazã aceastã porþiune a batistei cu gãurele simple.

1. Adunaþi lucrãrile executate, împãrþiþi-le în mod egal la trei grupuri. Arãtaþi care sunt
calitãþile ºi care sunt neajunsurile fiecãrei lucrãri. În final, în cadrul fiecãrui grup,
alegeþi câte o lucrare pe care o consideraþi cel mai bine executatã.

2. Alegeþi, pentru o expoziþie, lucrãri de broderie executate de bunicile, de mamele
voastre sau de voi.

3. Prezentaþi informaþia necesarã cu privire la fiecare lucrare, dupã modelul:

Autorul lucrãrii; Materialele folosite; Anul executãrii Adresa (localitatea;
denumirea lucrãrii punctele de cusãturã  ºcoala; clasa) autorului

Existã ºi alte metode 
de executare a gãurelelor.
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1. Numiþi articole utilitare, de port ºi de ritual care sunt ornate cu broderii.

2. Descrieþi materialele ºi ustensilele utilizate în broderie.

3. Determinaþi care este structura ornamentului din imaginea de mai jos:

4. Elaboraþi un proiect de confecþionare a unui milieu (sau drum) cu decor brodat: 
Stabiliþi aspectul, dimensiunile ºi forma (pãtratã sau dreptunghiularã) a arti-
colului.
Reprezentaþi grafic articolul, pe hârtie cu liniaturã în pãtrãþele.
Selectaþi ºi amplasaþi motivul ornamental pe schiþa graficã, pe toate cele patru
laturi ale articolului.
Alegeþi materialele ºi ustensilele pentru executarea articolului cu decor brodat:
pânzã, fire colorate, ace, foarfecã. Decideþi care vor fi tehnicile de lucru.
Confecþionaþi milieul (drumul). Prezentaþi proiectul.

4. La ce credeþi cã v-ar ajuta în viaþã cunoaºterea artei broderiei? Argumentaþi.

5. Examinaþi imaginile ºi explicaþi ce tehnici de cusut ºi de brodat au fost aplicate.

6. Indicaþi succesiunea corectã a etapelor de prezentare a unui proiect:
se argumenteazã aspectul estetic, tehnologic ºi utilitar al articolului;
se numesc materialele ºi ustensilele utilizate;
se enumerã etapele de lucru;
se argumenteazã alegerea ornamentelor, semnificaþia ºi amplasarea lor   
pe articol;
se numesc tehnicile de brodare utilizate.



Dupã studierea acestui capitol,

3. ARTA CULINARÃ ªI SÃNÃTATEA

Amintiþi-vã ce aþi în-
vãþat la orele de Edu-
caþie tehnologicã, în
clasa a 4-a, despre
alimentaþia corectã ºi
sãnãtoasã.

veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

valoarea nutritivã a alimentelor;
normele de igienã ºi protecþie a muncii în bucãtãrie;

sã elaboraþi proiecte de pregãtire a bucatelor care corespund
alimentaþiei echilibrate;
sã preparaþi diverse bucate, respectând tehnologiile culinare;

alimentaþia corectã;
bucãtãria naþionalã.
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3

3.1. Noþiuni despre o bunã bucãtã-
rie ºi o alimentaþie echilibratã

A. Valoarea nutritivã a alimentelor

Alimentele au o importanþã deosebitã pentru orga-
nismul omului. Ele constituie nu numai sursa de ener-
gie pentru organism, ci ºi materialul pentru creºterea ºi
restabilirea celulelor ºi þesuturilor. De aceea, trebuie sã
folosim în alimentaþie atât produse de origine animalã,
cât ºi produse de origine vegetalã.

Cantitatea de substanþe nutritive necesare unui or-
ganism variazã în funcþie de vârsta, de sexul persoanei,
de consumul de energie, de anotimp. Energia furnizatã
de alimente se mãsoarã în calorii ºi se numeºte valoare
caloricã.

La determinarea compoziþiei hranei, se va lua în
considerare nu numai valoarea caloricã, dar ºi canti-
tatea de proteine pe care o conþine hrana.

proteine (carne, peºte, ouã, caºcaval, fasole)
glucide (zahãr, cereale, pâine)
lipide (grãsimi) (unt, slãninã, ulei)
substanþe minerale (sare, ouã, fasole)
vitamine (legume, fructe, drojdii)
apã (legume, fructe, lapte, carne) 

Schema 3.1. Compoziþia hranei

Hrana conþine

!
Proteinele sunt numite cãrã-
mizi biologice din care este
clãdit corpul uman. Zilnic,
omul trebuie sã consume
80-100 g de proteine.
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Insuficienþa de proteine în organismul copilului în-
cetineºte procesul de dezvoltare a vorbirii ºi de creºtere
a oaselor. Deficitul de grãsimi în organism duce la ate-
rosclerozã ºi la boli de ficat. Insuficienþa de glucide în
organism provoacã dureri de cap, ameþeli, micºorarea
capacitãþii de muncã. Pentru lichidarea acestor simp-
tome, e destul sã mâncãm o linguriþã de miere sau câte-
va bucãþele de zahãr.

Fig. 3.1. Produsele lactate,
o sursã de calciu.

!
În orice anotimp, se reco-
mandã sã consumãm le-
gume ºi fructe.

Gãsiþi cheia de rezolvare a rebusului ºi veþi descoperi, în
ºiragul de mãrgele, denumirea unor substanþe absolut
necesare pentru sãnãtatea noastrã.

1‘

E

Vitaminele regleazã activitatea sistemului nervos,
mãresc rezistenþa organismului la bolile infecþioase. Ce-
le mai importante pentru sãnãtatea omului sunt vitami-
nele A, B, C, D ºi E.

Substanþele minerale cele mai importante pentru
dezvoltarea organismului sunt: calciul, fierul, iodul.

Calciul contribuie la formarea sistemului osos.
Fierul intrã în componenþa globulelor roºii din sânge.
Iodul este elementul fundamental pentru formarea

hormonilor.

!
Pentru creºterea oaselor,
copiii au nevoie zilnic de
calciu. Calciul se aflã în
produsele lactate, în alune,
fasole etc. Una dintre cele
mai bune surse de calciu
este peºtele.

calorie
valoare caloricã
glucide
lipide
vitamine
substanþe minerale
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!
Legumele care pot fi con-
sumate crude ºi fructele
sunt o sursã excelentã de
vitamine ºi de substanþe
minerale. 
Evitaþi consumul de ali-
mente prãjite. 

B. Alimentaþia corectã în funcþie de anotimp
Primãvara organismul resimte insuficienþa vita-

minelor. În acest anotimp se recomandã sã consumãm
lãmâi, murãturi, legume, verdeþuri (spanac, urzicã, cea-
pã, usturoi verde, mãrar, pãtrunjel, mãcriº).

Vara se recomandã sã consumãm, în special, pro-
duse lactate, legume ºi fructe, deoarece acestea sunt asi-
milate mai uºor de organism.

Toamna vom prepara bucate din carne, lapte, peºte,
paste fãinoase, ouã, brânzã, diverse legume.

Iarna alimentaþia trebuie sã conþinã o cantitate mai
mare de substanþe nutritive generatoare de cãldurã
(unt, smântânã, lapte, carne), produse care conþin vita-
mina C (fructe, legume, mãceº).

Proiectaþi schematic, pe un poster, câte o listã de alimente care conþin: a) pro-
teine, b) glucide, c) lipide, d) substanþe minerale. Prezentaþi posterele.

E
v

a
lu

a
re 1. Argumentaþi importanþa alimentelor pentru organismul omului.

2. Ce produse alimentare constituie sursa principalã de vitamine pentru orga-
nism? Cum credeþi, când trebuie consumate aceste produse?

3. De ce alimentaþia corectã este în funcþie ºi de anotimp?

bucãtãria ºi utilajul trebuie întreþinute în ordine ºi
curãþenie;
vasele spãlate cu detergent special se clãtesc foarte bi-
ne cu apã;
bucãtãria se aeriseºte periodic, având grijã sã nu se
creeze curent;
resturile alimentare se strâng într-o pungã de polieti-
lenã, care se þine într-un vas acoperit cu capac; punga
cu resturi se leagã, apoi se duce la locul rezervat pen-
tru gunoi;
înainte de a începe lucrul, îmbrãcaþi ºorþul (fig. 3.2, a),
strângeþi-vã pãrul sub o basma sau bonetã;
suflecaþi mânecile hainei, ca sã nu se atingã de pro-
dusele alimentare ºi de vase;
spãlaþi-vã pe mâini cu sãpun;

Norme de igienã ºi protecþie 
a muncii în bucãtãrie:

Fig. 3.2. ªorþ (a); mãnuºã pen-
tru a lua vasele fierbinþi (b).

a

b
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se interzice încheierea îmbrãcãmintei cu ace;
aparatele ºi dispozitivele electrocasnice se spalã nu-
mai fiind deconectate de la reþeaua electricã;
întrerupãtorul aparatelor electrocasnice se va atinge
numai cu mâna uscatã;
nu vom controla cu mâna dacã cuþitul este ascuþit
bine;
vasele fierbinþi nu se vor lua de pe foc cu mâna goalã,
ci cu o mãnuºã specialã (fig. 3.2, b);
toate aparatele, inclusiv maºina de gãtit (plita), vor fi
folosite conform regulilor de exploatare a lor.

Fig. 3.3. Aparate electrocas-
nice: a — mixer;
b — ceainic electric;
c — robot de bucãtãrie;
d — cuptor cu microunde.

a

b

c

d

C. Prevenirea contaminãrii alimentelor
În magazinele de astãzi, majoritatea produselor ali-

mentare se vând în ambalaje (fig. 3.4). Cel mai des în-
tâlnite sunt ambalajele de hârtie, de carton, tablã, mate-
riale plastice etc. Tipul de ambalaj este ales în funcþie de
produs. Informaþia scrisã pe ambalaj reprezintã un mod
de comunicare între producãtor ºi consumator. Ea in-
clude: data fabricãrii ºi data pânã la care produsul poate
fi consumat, valoarea nutritivã a produsului, ingredi-
entele, modul de preparare, indicaþii de pãstrare etc.
(fig. 3.5). Înainte de a procura un produs, vom citi cu
atenþie informaþia de pe ambalaj, în special data fabri-
cãrii ºi termenul de valabilitate al produsului respectiv.

Produsele alimentare sunt ambalate în scopul pãs-
trãrii cât mai îndelungate a calitãþii lor ºi pentru a pro-
teja consumatorul de intoxicaþii alimentare.

Prospeþimea conservelor de carne ºi a celor de peºte
ambalate în cutii de metal se va verifica dupã aspectul

Amintiþi-vã ce aþi în-
vãþat în clasele pre-
cedente, la orele de
Educaþie tehnologi-
cã, despre determi-
narea prospeþimii
produselor alimen-
tare dupã miros,
gust, culoare.

ambalaj
consumator
ingrediente
producãtor

Fig. 3.4. Produse alimentare
în diverse tipuri de ambalaje.
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!
Hrana poate deveni sursã
de intoxicaþie, dacã în ea va
nimeri un pic de detergent
pentru vase.

Fig. 3.5. Informaþii pe
diverse ambalaje.

cutiei. Aceasta nu trebuie sã aibã capacul bombat sau
ruginit. Pe capac trebuie sã fie imprimatã, în metal, data
fabricãrii/ expirãrii produsului. Conservele se pãstreazã
într-un loc rece ºi uscat. Conþinutul conservei se reco-
mandã a fi consumat imediat dupã deschiderea ei, iar
ceea ce a mai rãmas, se va pune în frigider, într-un vas
acoperit (de sticlã sau de faianþã).

Cerealele ºi pastele fãinoase trebuie pãstrate în sãcu-
leþe de pânzã, de hârtie sau în borcane de sticlã, într-o
încãpere uscatã.

Legumele ºi fructele, cea mai importantã sursã de vi-
tamine pentru organismul uman, sunt deosebit de folo-
sitoare în stare proaspãtã. Ele se pãstreazã la întuneric,
în locuri rãcoroase.

Observã acasã diverse tipuri de ambalaje ale produselor
alimentare. Citeºte indicaþiile de pe ambalaje. Ai gãsit
vreun produs cu termenul expirat? Dacã da, ce faci cu
el? De ce?

Completaþi spaþiile libere
ºi veþi descoperi:

1-3. Semnele care aratã
calitatea produselor
alimentare.

4. Obiect sau material în care
se împacheteazã ceva.

5. Material din care se fabricã
ambalaje.

6. Informaþie importantã
imprimatã pe ambalaje.

1

2 3

4

5
6

M

O
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S

T
A
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1. Care credeþi cã sunt cele mai importante informaþii
de pe ambalajul unui produs alimentar? De ce?

2. Explicaþi care este rolul calitãþii produselor în ali-
mentaþia omului.

3. Explicaþi modul de pãstrare a produselor alimen-
tare.

4. Comentaþi afirmaþia: Supraalimentarea dãuneazã
sãnãtãþii, provoacã diverse boli, scurteazã viaþa.

E
v

a
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a
r

e
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Amintiþi-vã ce reguli
de alimentaþie ºi de
nutriþie corectã cu-
noaºteþi.

3.2. Meniul
În afarã de respectarea normelor de igienã alimenta-

rã ºi de nutriþie corectã, o importanþã deosebitã pentru
sãnãtate are alcãtuirea meniului zilnic.

Un meniu conþine: denumirea felului de bucate,
produsele din care este preparat, masa (greutatea) pro-
dusului alimentar, valoarea caloricã a bucatelor.

Meniul se întocmeºte dupã anumite reguli. Astfel,
meniul trebuie:

sã asigure numãrul de calorii necesar fiecãrui
membru al familiei, în funcþie de vârsta acestuia,
de sexul, de munca pe care o depune, de anotimp;
sã conþinã mâncãruri cât se poate de variate ºi cât
mai atrãgãtor prezentate;
sã fie constituit din mâncãruri bine combinate; de
exemplu, dupã o supã sau o ciorbã, se poate servi
peºte sau carne de pasãre;
sã conþinã salate de orice fel.

O hranã calitativã se obþine atunci când este prepa-
ratã din alimente proaspete ºi de bunã calitate, fierte la
foc domol.

Hrana unui adolescent trebuie sã fie variatã ºi sã
conþinã, pe zi: 200 g de carne sau de peºte, 400-500 ml
de lapte, 40-50 g de brânzeturi, 1/2 ou, 30-40 g de unt,
20-30 g de ulei, 200-300 g de pâine, 350 g de cartofi, 400
g de alte legume, 250-300 g de fructe, 60 g de zahãr.

Fig. 3.6. Produse care trebuie incluse în meniu.

Vorba puþinã ºi mân-
carea puþinã niciodatã
nu stricã pe om.

(Proverb)

Numiþi produsele din imagine ºi completaþi lista cu alte alimente necesare pentru alcãtuirea meniu-
lui pentru o zi.

!
Hrana bogatã în proteine
trebuie consumatã în pri-
ma jumãtate a zilei. 
Cina se va lua cu 1,5-2 ore
înainte de culcare.
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3.3. Prelucrarea culinarã 
a produselor alimentare

Prelucrarea culinarã a produselor alimentare cuprin-
de douã metode principale: prelucrarea primarã ºi pre-
lucrarea termicã (schema 3.2).

Legumele conþin substanþe minerale, glucide ºi vita-
mine, care contribuie la creºterea ºi dezvoltarea organis-
mului, la formarea rezistenþei lui faþã de boli.

Deosebit de folositoare pentru sãnãtatea noastrã sunt
salatele din legume. La prepararea acestora se aplicã ambe-
le metode de prelucrare culinarã. Cel mai frecvent utiliza-
tã este prelucrarea primarã. Salatele se pot servi fie în cali-

prelucrare culinarã
prelucrare primarã
prelucrare termicã

1. Consultã cãrþi de bucate care conþin meniuri pentru dejun ºi rectificã greºelile
din meniul alcãtuit la lecþie.

2. Alcãtuieºte meniul pentru un dejun în familia ta.

E
v

a
lu

a
r

e 1. Explicaþi ce înþelegeþi prin noþiunea de meniu.
2. Numiþi regulile care trebuie respectate la întocmirea unui meniu.
3. Ce produse trebuie sã mãnânce un adolescent, pentru a creºte sãnãtos?
4. Enumeraþi câteva produse bogate în proteine. Când trebuie consumate aces-

te produse?

prelucrarea
primarã

se aleg (se înlãturã pãrþile stricate)
se sorteazã (dupã dimensiuni)
se curãþã (de coajã), se spalã 
se mãrunþesc (se taie, se rad, se omo-
genizeazã etc.)Metode de

prelucrare 
a produselor
alimentare

prelucrarea
termicã

se fierb în apã 
se fierb sub presiune în vase închise ermetic 
se fierb în aburi 
se frig pe grãtar 
se prãjesc în vase unse cu grãsime
se încãlzesc în cuptorul cu microunde

Schema 3.2. Metode de prelucrare a produselor alimentare

1. Alcãtuiþi meniul unui dejun pentru grupul vostru.
2. Repartizaþi sarcinile în grup, pentru a prepara la lecþia urmãtoare bucatele

incluse în meniu.
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tate de aperitive, fie în calitate de garniturã pentru diferi-
te feluri de mâncare. Unele salate se preparã cu 1-2 ore
înainte de a fi servite (salatele de morcovi, sfeclã, praz, fa-
sole, varzã, ciuperci), iar altele se preparã cu foarte puþin
timp înainte de masã (salatele de lãptuci, de roºii etc.).

Salatele se servesc, de regulã, cu un sos. Acesta poate
fi preparat în diferite variante. De exemplu:

I. 3-4 linguri de ulei, un vârf de cuþit de sare, puþin
piper negru, 1-2 linguri de oþet sau de suc de lãmâie;

II. 100 g de smântânã, un vârf de cuþit de sare, puþin
piper negru;

III. 100 g de smântânã, un vârf de cuþit de sare, o lin-
guriþã de muºtar.

Sosul îi conferã salatei un gust plãcut, pãstrându-i
mai bine vitaminele. Salatele pot fi preparate din legume
(crude sau fierte), din fructe, cu brânzã, smântânã,
carne, peºte, ouã etc.

Fig. 3.8. Legumele, o sursã
de vitamine pentru
organismul în creºtere.

Tabelul 3.1. Cantitatea de produse necesare pentru o salatã de legume

Salatã verde 
Frunze de salatã verde
Ridiche
Castraveþi 
Ceapã verde
Smântânã sau ulei 

Salatã de varzã
Varzã proaspãtã 
Morcovi 
Mere
Maionezã sau smântânã

Salatã de roºii 
Roºii
Castraveþi
Ceapã verde
Ulei sau smântânã 

Produsele alimentare            Norma

200 g
200 g
200 g
10-12 fire
100 g / 100 g

500 g
2 morcovi
2 mere (de culoare verde)
100 g

500 g
200 g
10-12 fire
100 g   

Salatã de legume fierte
Cartofi fierþi 500 g
Morcovi fierþi 2 morcovi
Mazãre conservatã 200 g
Sfeclã fiartã 2 sfecle
Castraveþi muraþi 2-3 castraveþi
Ceapã verde sau uscatã 100 g
Ulei 100 g

Fig. 3.7. Salatã ornatã.

!
Salata de legume fierte se
va altera repede, dacã
legumele vor fi tãiate cât
sunt calde.

!
Pentru prepararea buca-
telor, folosiþi numai pro-
duse proaspete, de cali-
tate bunã. 
La prepararea bucatelor,
nu folosiþi vase cu emai-
lul deteriorat sau cu mar-
ginile ºtirbite.
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Completaþi grilele. Pe grila evidenþiatã veþi citi cuvân-
tul care semnificã starea de bine a unui organism.

1. Preparat cu care se dreg salatele. 2. Plantã cu
frunzele mari, care se învelesc unele pe altele, for-
mând o cãpãþânã. 3. Aliment de origine animalã,
folosit ºi pentru a drege salatele. 4. Fruct care poate
fi utilizat pentru salatã. 5. Preparat culinar din legu-
me. 6. Plantã folositã la prepararea multor salate. 
7. Plantã cu rãdãcina cãrnoasã, folositã în alimen-
taþie. 8. Plante care asigurã organismul cu vitamine.

1
2

3
4

5
6 

7
8

1. Elaboraþi un proiect de preparare a unei salate pentru prânz.
2. Efectuaþi prelucrarea primarã a legumelor (pe care le aveþi la dispoziþie).
3. Preparaþi o salatã pentru prânz. Faceþi un sos pentru salatã.
4. Ornaþi salata preparatã.
5. Evaluaþi salata preparatã dupã: aspect, calitãþile nutritive, miros, gust.

Legumele pentru salata de legume fierte (cartofii,
morcovii, sfecla) se spalã în apã rece ºi se pun la fiert în
apã fierbinte. Astfel îºi vor pãstra mai bine substanþele
nutritive. Legumele fierte în coajã se vor curãþa mai uºor,
dacã, dupã fierbere, se vor pune sub un jet de apã rece.

La prepararea salatelor se ia o anumitã cantitate de
produse alimentare, respectând proporþiile necesare
(tabelul 3.1).

Pentru garnisirea unei salate, se pot folosi: pãtrunjel
sau mãrar verde, ceapã verde, felioare de ouã fierte tari,
ridiche, lãmâie etc. Salatele pot fi ornate cu „trandafiri“
executaþi din roºii. Roºiile se taie cu cuþitul sub formã de
spiralã, apoi se aranjeazã în formã de trandafir.

Orizont cognitiv

Roºiile aduse de europeni
din America erau cultiva-
te la început ca plante de-
corative. Primele soiuri
de roºii erau de culoare
galbenã, de aceea italienii
le-au numit pomo d’oro,
adicã „fructe de aur“.

!
Salatele se dreg ºi se or-
neazã înainte de a fi servi-
te. Salatele nu se preparã
ºi nu se pãstreazã în vase
de metal neemailate.

Câteva grupuri de elevi au pregãtit salate. Dupã
aspectul lor, salatele preparate au fost apreciate cu note
mari. Dar, la degustare, s-a  constatat cã salata preparatã
de grupul I era prea acrã, cea preparatã de grupul al II-lea
era prea sãratã, iar pe farfuria cu salata preparatã de
grupul al III-lea a rãmas mult ulei.

Cum credeþi, de ce s-au întâmplat aceste lucruri?

S

V

S

R

S T

P

T F

G
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3.4. Tehnologii culinare
Aperitivele sunt gustãri care se servesc înainte de

masã. Ele pot fi reci ºi calde.
În calitate de aperitive reci pot fi servite: tartine, san-

dviciuri, ouã umplute, salate etc.

În calitate de aperitive calde pot fi servite pateuri cu
diverse umpluturi (carne, brânzeturi, cartofi, ciuperci).
Aperitivele se servesc pe farfurii întinse sau pe platouri
de diverse forme.

A. Prepararea tartinelor
Tartinele pot fi servite nu numai la masa de fiecare

zi, dar ºi la mesele de sãrbãtoare. Pentru prepararea
tartinelor se pot folosi cele mai variate produse.

aperitiv
canapea
tartinã
sandvici

1. Numiþi principalele metode de prelucrare a produselor alimentare.
2. Daþi exemple de salate care pot fi preparate cu 1-2 ore înainte de a fi servite

la masã.
3. Explicaþi de ce se recomandã sã consumãm zilnic legume ºi fructe.
4. Din afirmaþia datã, excludeþi produsele indicate greºit: Pentru garnisirea unei

salate se pot folosi: pãtrunjel sau mãrar verde, ouã proaspete, ceapã verde,
fãinã de grâu, roºii, ridiche etc.

E
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Pâinea se taie în feli-
oare de dimensiuni

mici (3×3 cm), de di-
verse forme (pãtrate,

triunghiuri, cercuri
etc.) ºi se prãjeºte în
unt. Pe aceste felii se
pune salam, ºuncã
etc. În tartine pot fi

înfipte  furculiþe-sco-
bitori, pentru a le fixa
ºi a le servi mai uºor.

Schema 3.3. Clasificarea tartinelor

fierbinþi reci

Tartinele
se pun
pentru
câteva

minute în 
cuptorul
cu micro-

unde,
apoi se
servesc
la masã.

„deschise“ „închise“ în straturi canapea

simple
Felii de
pâine

cu
brânzã,
cu dul-
ceaþã.

combi-
nate 

Felii de
pâine cu
câteva

feluri de
produse

alimentare
(scrumbie,

ou fiert,
legume).

Douã felii de
pâine acoperã

produsele (san-
dviciuri – din

franzelã, cornuri
sau chifle, cu

brânzã, mezeluri,
decorate cu

felioare de ou
fiert, cu verdeaþã,

gogoºari).

Felii de
pâine

alternate
cu umplu-

turi de
brânzeturi,
mezeluri ºi
alte pro-
duse ali-
mentare.

TARTINE
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Principalul aliment necesar pentru tartine este pâi-
nea. Ea se asimileazã bine, este bogatã în vitamine, în
substanþe minerale foarte necesare creºterii ºi dezvoltã-
rii organismului.

Orizont cognitiv

În epoca de piatrã, oamenii mâncau boabele de cereale crude. De-a
lungul timpului, ei s-au învãþat sã le macine între pietre ºi sã le
amestece cu apã. Aºa au apãrut primele pietre de moarã, prima
fãinã ºi… prima pâine, care era în formã de terci lichid.

Fiºã tehnologicã Prepararea tartinelor

Succesiunea operaþiilor

A. Sandviciuri

1. Feliile de pâine se ung cu unt.

2. Pe una din feliile de pâine se pune felia de
brânzã. 

3. Deasupra se pune a doua felie de pâine.

B. Tartine combinate

1. Se pregãtesc legumele, ouãle ºi peºtele sãrat. 

2. Pâinea se unge cu unt. 

3. Pe felia de pâine se pun felioare de peºte
sãrat, de ou ºi de legume.

4. Tartinele se orneazã cu pãtrunjel sau cu mã-
rar verde, apoi se aranjeazã pe un platou.

C. Tartine în straturi

1. Feliile de pâine se ung cu unt.

2. Pe fiecare felie de pâine se pune o felie de
caºcaval. 

3. Tartinele simple obþinute se aºazã una peste
alta ºi se þin câteva minute sub o greutate.

4. Se taie în forma unor bastonaºe.

5. Tartinele obþinute se aºazã pe un platou, pe
frunze de salatã verde, în formã de evantai.

Produse necesare
Sugestii

Produsele necesare pentru 
o porþie: douã felii de pâine; 
o felie de brânzã (caºcaval); 
o bucãþicã de unt.

Produsele necesare pentru o por-
þie: o felie de pâine; o bucãþicã de
unt; o bucãþicã de peºte sãrat
(scrumbie, macrou etc.); o felie de
ou fiert tare; legume (felii de cas-
travete, de roºie sau de ridiche).

Produsele necesare le vom stabili
dupã dorinþã.
Se preparã din produse alimen-
tare de culori contrastante.

!
Produsele pentru tartine
trebuie sã fie proaspete ºi
sã se combine dupã gust.
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1. Elaboraþi proiecte de preparare a tartinelor: simple
„deschise“ — grupul I; combinate — grupul al II-lea;
sandviciuri — grupul al III-lea; canapele — grupul al
IV-lea.

2. Calculaþi de câte produse e nevoie la prepararea
tartinelor pentru un grup din 4 persoane.

Fig. 3.9. Modalitãþi de tãiere
a produselor alimentare
pentru tartine: a, b — tãierea
pâinii; c — tãierea salamului;
d — tãierea brânzeturilor.

E
v

a
lu

a
r

e 1. Prezentaþi tartinele preparate de fiecare grup ºi
apreciaþi-le dupã urmãtorul model:

Gustul Aspectul, Modalitatea
(potrivirea modalitatea de servire 

produselor) de ornare   

2. Spuneþi proverbe sau zicãtori în care sã fie prezent
cuvântul pâine.

Fig. 3.10. Prospeþimea ouã-
lor poate fi verificatã într-o
soluþie de apã cu sare.

proaspete 

alterate

mai puþin
proaspete

a

c d

b

1. Preparã tartine pentru o cinã în familie.
2. Completeazã-þi portofoliul cu reþete de tartine.
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Orizont cognitiv

Romanii foloseau expresia ab ovo („de la ou“) care înseamnã „s-o
luãm de la capãt, de la lucrurile elementare“. Aceastã expresie are
urmãtoarea explicaþie. La romani, prânzul începea întotdeauna cu
ouã, pe care ei le mâncau crude. Ouãle erau un fel de gustare, dupã
care urma prânzul propriu-zis. !

Ouãle trebuie cumpãrate
numai din magazine, unde
sunt aduse dupã un con-
trol sanitar corespunzãtor.
Oul fiert, dacã este învârtit
pe masã, se va roti repe-
de, iar oul crud va face 1-2
rotaþii ºi se va opri.

Fiºã tehnologicã Prepararea ouãlor umplute

Succesiunea operaþiilor

1. Ouãle se fierb tari.
2. Ouãle se curãþã de coajã ºi se taie în

jumãtate, de-a lungul.
3. Gãlbenuºurile se scot ºi se mãrunþesc cu

furculiþa.
4. Se adaugã pateul de ficat, 3 linguri de

maionezã, smântâna, sarea, piperul ºi se
amestecã bine, pânã se obþine o pastã.

5. Ouãle se umplu cu pasta obþinutã ºi se
orneazã cu maionezã, cu verdeaþã.

6. Ouãle umplute se aranjeazã pe un platou.

Produse necesare

Cantitatea de produse necesare
pentru 4 persoane: 8 ouã, 50 g de
pateu de ficat, 6 linguri de maionezã,
3 linguri de smântânã, sare, piper
negru, verdeaþã. 

B. Preparate din ouã. Ouã umplute
Ouãle conþin proteine ºi grãsimi. Gãlbenuºul este

bogat în substanþe absolut necesare sãnãtãþii noastre.
Nu se recomandã consumarea ouãlor crude, precum ºi
a ouãlor de pãsãri înotãtoare.

Organismul uman asimileazã mai uºor ouãle fierte
moi. Ouãle puse în apã clocotindã vor fi moi dacã le
vom lãsa sã fiarbã 3 minute. Dacã dorim ca ele sã fie tari,
le vom fierbe 6-8 minute. Dupã ce au fiert, ouãle trebuie
puse în apã rece, ca sã se cureþe mai uºor de coajã.

Calitatea oului poate fi verificatã prin introducerea
lui într-un pahar cu apã sãratã (se dizolvã o lingurã de
sare ºi apoi se scufundã oul). Dupã poziþia pe care o ocu-
pã în pahar, se poate constata prospeþimea lui (fig. 3.10).

!
Pentru prevenirea gripei
aviare ºi a salmonelozei,
se recomandã spãlarea
ouãlor cu apã caldã ºi
sãpun ºi fierberea lor timp
de 7-10 minute.

Consultã cãrþi ºi reviste de bucate ºi completeazã tabe-
lul de mai jos.

Bucate din ouã      Bucate din ouã           Bucate din ouã
pentru dejun pentru prânz        pentru o masã festivã
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C. Bãuturile fierbinþi. Ceaiul
Ceaiul se obþine din frunzele permanent verzi ale unor

arbuºti, cultivaþi în regiunile cu climã tropicalã ºi subtro-
picalã. El posedã calitãþi curative. Ceaiul se serveºte, de
cele mai multe ori, la dejun ºi la gustarea de dupã prânz.

Fiºã tehnologicã Prepararea ceaiului

Succesiunea operaþiilor

1. Apa se fierbe în ceainic; ceainicul pentru
infuzie se clãteºte cu apã clocotindã.

2. Se pun 2-3 linguriþe de frunze de ceai în
ceainicul pentru infuzie, apoi se toarnã în
el apa clocotitã.

3. Ceainicul pentru infuzie se acoperã cu un
ºerveþel ºi se lasã 5-8 minute.

4. Infuzia de ceai se toarnã în ceaºcã (1/4
din volum), apoi se adaugã apã fiartã,
zahãr dupã gust, o felie de lãmâie.

Ceaiul
poate fi
servit cu
dulceaþã,
bom-
boane,
biscuiþi,
tartine etc.,
cu sau fãrã
zahãr.

!
Infuzia de ceai va fi mai
aromatã, dacã în ceainicul
pentru infuzie vom adãuga
o bucãþicã de zahãr.

1. Elaboraþi o variantã de preparare ºi de servire a cea-
iului.

2. Calculaþi ce cantitate de produse sunt necesare la
prepararea ceaiului pentru un grup din 4 elevi.

3. Preparaþi ºi serviþi ceaiul, orientându-vã dupã fiºa
tehnologicã.

Ilustraþii
Sugestii

E
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Elaboraþi un proiect de preparare a mâncãrurilor din ouã fierte (ouã umplute,
coºuleþe din ouã cu salatã etc.). Preparaþi-le, ornaþi-le ºi serviþi-le la masã. Apreciaþi
calitatea mâncãrii preparate.

1. Desenaþi pe o coalã de hârtie o axã ºi fixaþi pe ea etapele preparãrii mâncãrii
din ouã:

Ouãle se fierb tari,   se ,  se       , se        , se            , apoi se servesc pe un platou.

2. Numiþi alte feluri de produse sau semifabricate care pot fi utilizate la prepa-
rarea mâncãrurilor din ouã.

3. Ce norme de igienã trebuie respectate la prepararea ouãlor umplute?
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e 1. Apreciaþi calitatea ceaiului preparat. Observaþi dacã au fost respectate
cerinþele faþã de servirea ceaiului:
a. ceaiul se serveºte în ceaºca pentru ceai, cu farfurioarã;
b. ceaiul turnat în ceaºcã trebuie sã fie limpede, fãrã firiºoare de
ceai;
c. ceaºca pentru ceai, cu farfurioarã, se pune în partea dreaptã a per-
soanei, cu toarta ceºtii în partea stângã (pentru a þine cu mâna stân-
gã ceaºca, iar cu mâna dreaptã – linguriþa, pentru a pune ºi a ames-
teca zahãrul); dupã ce a amestecat zahãrul cu linguriþa, persoana ser-
vitã va întoarce toarta ceºtii în partea dreaptã, iar linguriþa o va pune
pe farfurioarã.

2. Numiþi produsele care pot fi propuse oaspeþilor, familiei etc. la ceai.

Orizont cognitiv

Pe vremuri, zahãrul se producea numai din trestie-de-zahãr, care creºte în
India, China ºi în alte þãri a cãror climã este favorabilã pentru aceastã plantã.
Zahãrul era considerat un aliment rar, de aceea costa scump. În multe þãri,
pânã la apariþia zahãrului, se folosea mierea, sucul dulce de mesteacãn, de tei
ºi de arþar.

Abia la începutul secolului al XIX-lea, în Rusia ºi Germania, au fost constru-
ite primele fabrici care produceau zahãr din sfeclã-de-zahãr. Astãzi, aproape
jumãtate din cantitatea de zahãr din lume se obþine din sfeclã-de-zahãr.

3.5. Aranjarea ºi servirea mesei
Aranjarea unei mese de sãrbãtoare presupune mai

multe acþiuni, care se recomandã sã fie executate într-o
anumitã succesiune:

— se aºterne faþa de masã (marginile acesteia trebuie
sã fie lãsate în jos cu 25-35 cm de la marginea mesei);

Fig. 3.12. Aranjarea feþei de
masã.

25-35 cm 25-35 cm 25-35 cm

35
-4

0 
cm

Fig. 3.11. Model de servire a
mesei pentru micul dejun.
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— se pun farfuriile;
— se aranjeazã tacâmurile;
— se pun paharele;
— se aranjeazã ºerveþelele;
— se pun solniþele, suporturile pentru condimente,

pentru scobitori, coºuleþele cu pâine, fructierele, vasele
cu flori, suporturile pentru lumânãri.

Farfuriile se aºazã în dreptul fiecãrui scaun, la dis-
tanþe egale una de alta, la 2-3 cm de la marginea mesei.
Se recomandã sã fie pusã pe masã mai întâi o farfurie
întinsã, pentru a servi drept suprafaþã de aºezare a altor
farfurii (cea pentru gustãri, cea pentru supe). Tacâmurile
se aranjeazã într-o ordine anumitã (fig. 3.14).

În dreapta farfuriei se pun cuþitele ºi lingura. În
stânga farfuriei, pe un ºerveþel împãturit, se pun fur-
culiþele (furculiþa de peºte ºi cea de carne). Lingura se
recomandã sã fie pusã cu cavitatea în sus, în dreapta cu-
þitului; cuþitele — cu lama spre farfurie; furculiþele — cu
dinþii în sus.

Fig. 3.14. Model de aranjare a tacâmurilor.

Tacâmuri pentru desert

Furculiþã pentru
gustãri

Furculiþã pentru
felul doi

Pahare

ªerveþel

Cuþit pentru
gustãri

Cuþit pentru
felul doi

2-
3 

cm

Fig. 3.13. Modele de pliere
a ºerveþelelor.

!
La masã trebuie sã stãm
drept, fãrã a pune coatele
pe masã; nu vom vorbi ta-
re sau cu gura plinã; vom
folosi corect tacâmurile,
vom lua sarea cu vârful
cuþitului, vom mânca ºi
vom bea fãrã grabã.

!
Farfuriile, paharele ºi tacâ-
murile trebuie sã strãlu-
ceascã de curãþenie.

Vorbeºte cum þi-i vor-
ba ºi poartã-te cum þi-i
portul.

(Proverb)
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Tacâmurile pentru desert se aranjeazã în faþa far-
furiei, cãtre centrul mesei. Dacã la desert nu se vor servi
fructe, se renunþã la cuþitul ºi furculiþa pentru desert.

Paharele se aºazã în faþa farfuriei, cãtre centrul mesei.
Numãrul paharelor depinde de bãuturile servite. Fiecare
bãuturã se consumã dintr-un pahar adecvat acesteia.

La mesele festive, se recomandã sã fie folosite ºerve-
þele din pânzã. Ele pot fi aranjate direct pe farfurie sau în
stânga acesteia. Pentru mesele mai puþin pretenþioase,
se pot folosi ºerveþele din hârtie. Fig. 3.15. Model de servire a

unei mese festive.

Joc de rol Primirea oaspeþilor
Fiecare grup (din 3-4 elevi) elaboreazã un proiect de servire a unei mese fes-

tive.
Grupurile aranjeazã masa de sãrbãtoare pentru patru persoane. Rãmâne, pe

rând, „gospodina“ unui grup, ca sã primeascã oaspeþi din celelalte grupuri. Sugestie:
se vor servi numai tartine ºi suc, iar celelalte feluri de bucate ºi bãuturi doar se vor
presupune ca existente. 

Prezentaþi masa pregãtitã de fiecare grup. Arãtaþi ce element de aranjare a
mesei v-a plãcut mai mult. Autoevaluaþi-vã lucrul.

Orizont cognitiv

În Grecia anticã, în timpul mesei, sluga era obligatã sã-i ºteargã stãpânului gura cu frunze de
smochin. ªerveþelul a apãrut în Roma anticã. El era confecþionat din pânzã, iar într-un colþ avea
brodate monogramele stãpânului casei. Deseori oaspeþii îºi luau ca amintire aceste ºerveþele.
Uneori, oaspeþilor li se propunea sã vinã în vizitã cu ºerveþele proprii. În Evul Mediu, ºerveþelele au
cãpãtat o rãspândire largã ºi a dispãrut obiceiul de a veni în ospeþie cu ºerveþelul de acasã. Mai mult
ca atât, se permitea sã se ºteargã gura cu faþa de masã. Deseori oaspeþilor li se schimbau ºerveþelele
dupã servirea fiecãrui fel de mâncare.
La mesele romane, mâncarea era luatã din farfurie cu degetele.

1
2

3
4

5

Completaþi grilele ºi veþi citi, pe grila eviden-
þiatã, denumirea unui tacâm pe care îl þinem
în mâna dreaptã când mâncãm.

1. Se þine în mâna stângã când mâncãm. 2. Bu-
catele se servesc din ... . 3. Mâinile se ºterg cu
... . 4. Sarea se ia pe vârful cuþitului din ... . 
5. Persoana care vine în vizitã.

F

R

V

S

P
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1. Numiþi metodele de prelucrare a produselor alimentare ºi acþiunile pe care le
presupun aceste metode. 

2. Explicaþi importanþa indicaþiilor de pe ambalajele produselor alimentare.

3. Numiþi produsele reprezentate în imagine ºi explicaþi ce importanþã au ele
pentru sãnãtatea omului.

4. Marcaþi, în spaþiul rezervat, cu A – afirmaþiile pe care le consideraþi adevãrate
ºi cu F – cele false:

Meniul conþine produsele care trebuie consumate iarna.

Vasele spãlate cu detergent special se clãtesc foarte bine cu apã.

Organismul omului nu are nevoie de proteine.

Legumele ºi fructele sunt cea mai importantã sursã de vitamine pentru 
organism.

5. Completaþi schema de mai jos cu denumirea unor produse folosite la gar-
nisirea bucatelor preparate.

Garnisirea bucatelor

6. Enumeraþi normele de igienã ºi protecþie a muncii în timpul lucrului cu cuþitul
de bucãtãrie.
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4. SÃRBÃTORI CALENDARISTICE 
DE PRIMÃVARÃ

4.1. Obiceiuri ºi datini de Florii, de
Paºte, în Sãptãmâna Luminatã

Sãrbãtorile creºtine de primãvarã la români încep
odatã cu Postul Mare ºi se terminã de Sfântul Gheorghe.
Aceasta este o perioadã bogatã în obiceiuri, diferite de la
o zonã la alta, legate de marile sãrbãtori creºtine. Cele
mai importante dintre acestea sunt: Paºtele, Floriile,
Sãptãmâna Mare, Sãptãmâna Luminatã, Paºtele Blajinilor.

A. Floriile
Duminica Floriilor este una dintre cele mai frumoa-

se sãrbãtori domneºti, care marcheazã Intrarea lui Iisus
Hristos în Ierusalim. În ziua de Florii, ramurile de salcie
(simbol al fertilitãþii ºi al renaºterii anuale a naturii)
sunt duse la bisericã, pentru a fi sfinþite. Aceste ramuri
se numesc în popor diferit: mâþiºori, motocei, motãnei
etc. (fig. 4.1). Se crede cã mâþiºorii sfinþiþi de Florii ajutã
la tratarea unor boli. De Florii, creºtinii îºi împodobesc
cu crenguþe înmugurite de salcie casa, uºile, ferestrele,
porþile, le pun la icoane ºi la mormintele celor apropiaþi,
pentru a le feri de rele.

Existã ºi alte tradiþii de Florii, respectate cu sfinþenie
de creºtini. Iatã câteva dintre ele:

sacrificiul ritual al peºtelui (numit dezlegarea la
peºte);

Dupã studierea acestui capitol,
veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

obiceiuri ºi datini legate de sãrbãtorile calendaristice de
primãvarã (Florii, Paºte, Sãptãmâna Luminatã);
simbolica obiectelor de ritual la sãrbãtorile de Paºte;

sã elaboraþi un proiect de ornare sau de încondeiere a
ouãlor pentru sãrbãtorile de Paºte;
sã selectaþi ºi sã pregãtiþi materiale, ustensile;
sã urmaþi etapele tehnologice de ornare/ încondeiere ºi
vopsire a ouãlor de Paºte;

obiectele simbolice de ritual (cozonac, pascã, ouã vopsite
sau încondeiate).

4

obiecte de ritual
pascã
cozonac
ouã încondeiate
semne-simbol

Fig. 4.1. Ramuri de salcie,
un simbol al Floriilor.

!
De Florii îºi sãrbãtoresc
ziua numelui (onomasti-
ca) cei care poartã nume
ce ne amintesc de flori:
Florin, Viorica, Lilian, Nar-
cisa, Romaniþa, Violeta,
Brânduºa, Crin, Mugur,
Bujor, Viorel, Camelia etc.
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spãlatul ritualic cu apã, cu rouã, aerisirea ºi curã-
þarea hainelor, a zestrei;
prinderea mãrþiºorului de un ram al unui pom
fructifer (înflorit); obicei valabil în funcþie de data
când se sãrbãtoreºte paºtele;
îngrijirea mormintelor, plantarea florilor.

B. Pregãtirile pentru sãrbãtoarea Paºtelui
Sãptãmâna Mare, care urmeazã dupã Duminica

Floriilor, fiind numitã în popor Sãptãmâna patimilor,
este comemoratã de toþi creºtinii. În Sãptãmâna Mare
se fac cele mai multe ºi mai intense pregãtiri pentru
sãrbãtorirea Paºtelui. În Joia Mare începe prepararea
bucatelor ritualice importante: pasca ºi cozonacul. Sunt
pregãtite pentru Paºte ºi alte copturi, precum babe, moºi
sau moºnegi, cozonaci rotunzi sau lungãreþi, învârtite,
colaci rotunzi etc. Tot în Joia Mare sunt vopsite ºi încon-
deiate ouãle de Paºte. Printre bucatele pascale simbolice
sunt ºi grâul fiert, friptura de miel.

Pentru întreaga perioadã a Sãptãmânii Mari erau
caracteristice urmãtoarele tradiþii:

pãstrarea liniºtii, respectarea strictã a postului;
aprinderea focurilor ritualice de Joia Mare dedicate
protecþiei celor morþi de spiritele rele;
interdicþia unor lucrãri casnice (torsul, þesutul etc.);
îngrijirea locuinþelor ºi a grãdinilor (pânã la Joia Mare);
aprinderea focurilor la marginea satului în noaptea
de Vinerea Mare (pentru a îndepãrta nenorocirile);
sacrificarea pãsãrilor ºi a vitelor pentru masa de sãr-
bãtoare;
iertarea reciprocã a oamenilor etc.

C. Sãrbãtoarea Învierii Domnului
Paºtele este cea mai însemnatã, mai mare ºi îmbu-

curãtoare sãrbãtoare creºtinã, care este marcatã timp de
trei zile, în amintirea patimilor, morþii ºi Învierii lui
Iisus Hristos. În fiecare an, în noaptea de la sfârºitul Sãp-
tãmânii Mari, dangãtul clopotelor vesteºte Învierea.
Atunci creºtinii rostesc cu bucurie: Hristos a înviat! 

La slujba Învierii, oficiatã în noaptea de sâmbãtã
spre duminicã, la miezul nopþii, preotul iese din altar cu
lumânarea aprinsã, rostind: „Veniþi de luaþi luminã!“

Orizont cognitiv

Un loc aparte în tradiþiile
prepascale îl ocupã ritua-
lurile cu focul ºi apa. Se
crede cã focul ºi apa pose-
dã forþe curative, de puri-
ficare. Scãldatul ritualic în
preajma Paºtelui s-a tran-
sformat, cu timpul, în
obiceiul numit udatul cu
apã.

Fig. 4.2. Ouã vopsite ºi
încondeiate, cozonaci —
simboluri ale Paºtelui.

!
Luna martie are o simbolis-
ticã importantã la români. Pe
lângã legendele legate de sãr-
bãtoarea Mãrþiºorului (1 mar-
tie) ºi Dragobete, pânã în ziua
de azi s-a pãstrat ºi legenda
Babei Dochia.
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Lumânarea adusã de la bisericã se pãstreazã pe parcur-
sul anului ºi este aprinsã în caz de nenorociri, ploi mari,
grindinã, secetã.

Una dintre tradiþiile principale ale Învierii este sfin-
þirea pascãi ºi a bucatelor, care apoi sunt servite la masa
de Paºte. În trecut, copiii mai mari îºi cereau iertare de
la pãrinþi pentru greºelile sãvârºite anterior.

În unele localitãþi, în prima zi a Paºtelui, tineretul fã-
cea joc (horã), la care lua parte tot satul. În dupã-amiaza
zilei de Paºte, unii sãteni îºi viziteazã rudele apropiate.

Prima sãptãmânã de dupã Paºte se numeºte Sãp-
tãmâna Luminatã — o perioadã de purificare ºi de înãl-
þare sufleteascã.

!
Tradiþia vizitelor de Paºte
dateazã din timpul Învierii
lui Iisus Hristos. Precum
mergeau atunci creºtinii ºi
vesteau cã Iisus a Înviat,
aºa se obiºnuieºte ºi as-
tãzi a umbla cu pasca a
doua ºi a treia zi de Paºte
ºi a vesti Învierea. 

E
v

a
lu

a
r

e 1. Descrieþi obiceiuri ºi datini ce þin de sãrbãtorile ca-
lendaristice de primãvarã: Florii, Paºte etc.

2. Ce semnificã sãrbãtoarea de Paºte?
3. Povestiþi cum decurg pregãtirile pentru sãrbãtorile

de Paºte în localitatea voastrã, în casa voastrã.

Completeazã-þi portofoliul cu informaþii ºi ilustraþii referi-
toare la sãrbãtorile calendaristice de primãvarã, inclusiv
Mãrþiºorul, Dragobetele, Lãzãrelul, Sf. Gheorghe, dar ºi...
8 Martie.

Orizont cognitiv

Spãlatul ritualic în dimi-
neaþa Învierii. În casele în
care sunt fete mari, anu-
me ele aduc apã de la fân-
tânã. Gospodina toarnã
apã într-un vas, pune un
ou roºu, unul alb, o mo-
nedã, un fir de busuioc ºi
un pic de agheasmã. Din
aceastã apã se spalã toþi
membrii familiei, îºi ating
faþa cu toate cele puse în
apã ºi spun: „Sã fiu frumos
ºi rumen tot anul; sã fiu
curat ºi drag tuturor, pre-
cum acest ouºor; sã creascã
roadã în grãdina noastrã;
precum e coaja  de ou, aºa
sã fie curat sufletul meu, sã
ies curat din orice greutãþi
mereu!” Dupã spãlat, fe-
tele ºi flãcãii se dau pe faþã
cu ouã roºii, ca sã le fie
obrajii rumeni.

Elaboraþi un proiect pentru masa de sãrbãtoare din ziua
de Paºte, conform tradiþiilor familiei voastre.

4.2. Obiectele simbolice de ritual 
ºi semnificaþia lor

Pasca (din lat. Pascha) este o prãjiturã tradiþionalã
care se sfinþeºte la bisericã ºi se mãnâncã de creºtinii
ortdocºi în zilele Paºtelui. Pasca este specificã, în special,
pentru Moldova. În celelalte provincii româneºti se
coace cozonacul. Basarabenii au împrumutat forma
cilindricã, înaltã a pascãi de la slavii orientali. Spre deo-
sebire de pasca ruseascã, cea moldoveneascã are formã
rotundã (simbolizeazã Soarele) ºi este relativ joasã. Pe
margini pasca este împodobitã cu cosiþe împletite din

Unde e pace ºi lui
Dumnezeu îi place.

(Proverb)
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E
v

a
lu

a
r

e 1. Ce obiecte simbolice de ritual specifice sãrbãto-
rilor de Paºte cunoaºteþi?

2. Explicaþi simbolica pâinii de ritual.
3. Analizaþi semnificaþia ouãlor vopsite sau încon-

deiate pentru sãrbãtorile de Paºte.

4.3. Motive populare folosite 
la încondeierea ouãlor

Geometrice (deseori
simboluri religioase)

Fitomorfe
(vegetale)

Zoomorfe
(animale)

Antropo-
morfe

Scheo-
morfe

Linii, cercuri, romburi,
pãtrate, cruci etc.

Ramuri, frun-
ze, flori, spi-
ce, cereale,
seminþe etc.

Animale,
pãsãri,
insecte etc.

Reprezen-
tãri ale
omului

Unelte de
muncã,
obiecte de
uz curent

aluat (fig. 4.3). Deasupra se pune brânzã de vaci
(amestecatã cu gãlbenuº de ou ºi cu zahãr), peste care se
face o cruce de aluat, care aminteºte de crucea pe care a
fost rãstignit Iisus. O astfel de pascã se mai numeºte
Pasca Paºtilor, care, de regulã, se duce la bisericã pentru
a fi sfinþitã. În afarã de aceastã pascã, se coace ºi pascã
dulce.

În gândirea tuturor popoarelor, oul este un simbol
al vieþii. El reprezintã începutul lumii, imaginând prin
forma ºi conþinutul sãu Universul. Oul, prin tradiþie,
este un obiect de sacrificiu. Îl foloseau în ritualurile lor
perºii, romanii, slavii ºi alte popoare. Culoarea roºie a
oului de Paºte evocã sãnãtatea, viaþa, fertilitatea, fiind
simbolul biruinþei vieþii asupra morþii, al sângelui
Mântuitorului prin care au fost spãlate pãcatele lumii.
Numeroase legende explicã semnificaþia oului roºu
anume prin acest ultim aspect.

Amintiþi-vã despre sãr-
bãtorirea Paºtelui în
familie sau la bunici.
Descrieþi bucatele de
la masa de sãrbã-
toare.

Fig. 4.3. Pascã ºi ouã roºii —
simboluri ale Paºtelui.

Fig. 4.4. Ouã încondeiate.

La sãrbãtorile pascale nu pot sã lipseascã ouãle vop-
site ºi cele încondeiate. De obicei, ouãle vopsite au di-
verse nuanþe de roºu. Uneori ouãle sunt colorate în gal-
ben, verde, albastru.

Procedeul de vopsire a ouãlor este relativ simplu, pe
când cel de încondeiere este destul de complicat. Orna-
mentele aplicate pe ouãle încondeiate pot fi cele mai di-
verse (tabelul 4.1).

Tabelul 4.1. Tipuri de ornamente folosite la încondeierea ouãlor
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Soarele – simbol al centrului lumii, al vieþii, al primãverii,
al triumfului binelui asupra rãului.

Semnificaþia simbolicã a elementelor folosite la încondeierea ouãlor
Cele mai frecvente elemente-simbol sunt:

Linia ondulatã – simbol al apei, al purificãrii.

Linia dreaptã – simbol al destinului.

Punctele – simbol al bogãþiei, al fericirii, al stelelor, seminþelor, albinelor.

Triunghiul – simbol al echilibrului emoþional.

Pãtratul – simbol al inteligenþei.

Rombul – simbol al înþelepciunii.

Spirala – simbol al timpului, al eternitãþii, al infinitului.

Crucea – simbol al creºtinãtãþii, al celor patru anotimpuri.

Cercul – simbol al universului, al infinitului, al dezvol-
tãrii ciclice a naturii.

Fig. 4.5. Elemente-simbol aplicate la încondeierea ouãlor.

Identificaþi elementele-simbol
aplicate pe ouãle încondeiate.
Numiþi tipul de ornament din
care fac parte motivele folosite
pentru decor (a se vedea ºi
tabelul 4.1).

Elaboraþi un proiect de încondeiere a ouãlor, aplicând
diverse tipuri de elemente-simbol.

Orizont cognitiv

În trecut, în unele zone
româneºti, exista obiceiul
ca fetele sã le dãruiascã ouã
roºii flãcãilor care le jucau
la horã. Din dorinþa fetelor
de a oferi flãcãilor ouã cât
mai frumoase a apãrut, cu
timpul, adevãrata artã a
încondeierii ouãlor.

4.4. Decorarea, vopsirea ouãlor
Decorarea ouãlor este un meºteºug popular de un

deosebit rafinament artistic, care îmbinã numeroase
obiceiuri ºi credinþe creºtine. Ouãle pentru Paºte pot fi
doar vopsite sau vopsite ºi încondeiate. La români, arta
încondeierii ouãlor este ºi azi destul de dezvoltatã. Cele
mai frumoase ouã încondeiate le întâlnim în Bucovina.
În Muntenia ºi Oltenia, pentru decorarea ouãlor sunt
folosite mai multe culori. În Moldova, cu cât mai mult
ne deplasãm spre nordul republicii, cu atât motivele ºi
culorile sunt mai complicate (fig. 4.6).



4 SÃRBÃTORI CALENDARISTICE DE PRIMÃVARÃ

70

Materiale ºi ustensile utilizate la vopsirea 
ºi încondeierea ouãlor

Pentru vopsire ºi încondeiere, se folosesc, de obicei,
ouã de gãinã ºi de raþã, mai rar de gâscã sau de curcã.
Ouãle trebuie sã fie proaspete, cu coaja netedã, curatã.
Ele trebuie spãlate cu apã caldã ºi cu oþet. Ouãle pregã-
tite pentru încondeiere pot fi fierte sau pot fi golite de
albuº ºi gãlbenuº cu ajutorul unei seringi.

Instrumentul tradiþional pentru încondeiere este chi-
ºiþa sau condeiul (fig. 4.7). Chiºiþa reprezintã o þeavã scur-
tã de alamã sau de tablã, cu un diametru foarte mic (cam
cât un ac), prin interiorul cãreia trece un fir de pãr de porc.
Þeava este fixatã perpendicular de un mâner de lemn.

Ouãle pot fi vopsite cu coloranþi obþinuþi din plante:
roºu-deschis — din coajã de ceapã roºie, din sfeclã roºie;
albastru — din frunze de varzã roºie; maro — din frunze
de nuc, ceai negru sau cafea; galben — din morcov, din
coajã de portocale sau de lãmâie.

La prepararea coloranþilor, în special a celor de ori-
gine chimicã, trebuie sã fie respectate cerinþele indicate
pe ambalajul respectiv.

Fig. 4.7. Chiºiþa,
un instrument pentru

încondeierea ouãlor.

Fig. 4.6. Modele de ouã
încondeiate din Moldova.

Completeazã-þi portofoliul cu informaþii (ºi din internet) despre tradiþiile încondeierii
ouãlor în alte þãri.

Fiºã tehnologicã Vopsirea ºi încondeierea ouãlor

Vopsirea ouãlor cu coji de ceapã roºie
1. Oul se spalã bine cu apã caldã, sãpun ºi oþet.
2. Pentru 15 ouã e nevoie de cojile de la 5 cepe roºii mari.

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile

vezi continuarea pe
pag. 71

Norme de igienã ºi protecþie a muncii:

îmbrãcaþi ºorþul pentru protejarea hainelor;
respectaþi regulile de folosire a plitei electrice sau a
celei de gaz;
nu umpleþi cu apã mai mult de 2/3 din volumul cratiþei;
folosiþi mãnuºi de bucãtãrie, pentru a putea apuca
vasele fierbinþi;
respectaþi cu stricteþe regulile indicate pe plic cu
privire la prepararea vopselelor chimice.
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3. Ouãle se fierb 15 min. la foc mic, ca sã nu crape.
4. Ouãle se scot pe farfurie ºi se lasã sã se rãceascã.

Vopsirea ouãlor monocrome
1. În cazul folosirii coloranþilor chimici, se procedeazã

conform indicaþiilor de pe plic.
2. Înainte de vopsire, pe ouã pot fi aplicate „modele“

naturale, cum ar fi frunze de pãtrunjel sau flori. Frunza se
pune pe ou ºi se fixeazã îmbrãcând oul într-un ciorap de
mãtase, care se leagã strâns, apoi oul se introduce în
vopsea.

Încondeierea ouãlor monocrome cu ornament
1. Prepararea cerii. Ceara albã, curatã, de albine se toarnã

cu atenþie într-un vas de metal ºi se pune la foc. Când
ceara s-a topit, se adaugã în ea un vârf de cuþit de
cãrbune presat.

2. Se împart câmpurile ornamentale, de-a lungul ºi de-a
latul oului, cu un creion sau direct cu chiºiþa cu cearã.
Ouãle pot fi ornamentate ºi fãrã împãrþirea în segmente.

3. Se ia chiºiþa cu cearã ºi se deseneazã motivele pe ou.
4. Dupã ce s-a rãcit ceara, ouãle încondeiate se introduc

în vasul cu vopsea. Dupã ce vopseaua le-a acoperit
uniform, ouãle se scot ºi se lasã sã se rãceascã.

5. Urmele de cearã se ºterg cu o cârpã caldã.
6. Pentru ca oul încondeiat sã aibã luciu, se acoperã cu

lac. Ouãle care se consumã, dupã ce s-au rãcit ºi s-au
uscat, se ºterg cu o cârpã înmuiatã în puþin ulei.

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile

Împãrþirea câmpurilor
ornamentale

Oþet, sare, sãpun,
mãnuºã de
bucãtãrie, ouã; 
chiºiþã, coloranþi chi-
mici, coji de ceapã,
frunze de varzã
roºie, coji de porto-
calã etc., cratiþã, ulei,
frunze de pãtrunjel,
de mãrar, flori.

Continuare

1. Descrieþi obiceiurile ºi datinile de Florii ºi de Paºte.
2. Numiþi obiectele simbolice ale sãrbãtorii de Paºte ºi explicaþi semnificaþia lor.
3. Enumeraþi tipurile de ornamente folosite la încondeierea ouãlor. Daþi exemple.
4. Adunaþi ouãle pe care le-aþi încondeiat, organizaþi o micã expoziþie. Explicaþi

motivele ornamentale folosite.
5. Asociaþi, prin linii, noþiunile „înrudite“:

Paºte Iisus Florii

cozonac         pascã ouã roºii flori mâþiºori salcie
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Dupã studierea acestui capitol,

5. TRICOTAREA

5.1. Actualitatea articolelor 
tricotate

Printre cele mai vechi meºteºuguri practicate de po-
porul nostru de-a lungul istoriei sale se numãrã ºi trico-
tarea. Omul îºi tricota ciorapi, mãnuºi, jachete, fulare etc.

Astãzi, deºi putem cumpãra cele mai diverse articole
tricotate de fabricã, interesul pentru tricotarea manualã
este tot mai mare.

Tricotarea îþi aduce bucuria creaþiei. Astfel, persoana
care tricoteazã are posibilitatea de a-ºi demonstra gustul
estetic, capacitatea de a combina forme ºi culori ºi de a
crea un obiect unic.

Amintiþi-vã ce aþi în-
vãþat în clasa a 4-a
despre tricotare. Ce
articole aþi tricotat?

Fig. 5.1. Articole tricotate.

veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

tehnicile de bazã ale tricotãrii;
normele de igienã ºi protecþie a muncii în procesul tricotãrii;
terminologia specificã tricotãrii;

sã elaboraþi proiecte de confecþionare a articolelor tricotate;
sã tricotaþi diverse articole;

valoarea funcþionalã ºi esteticã a articolelor tricotate.

5
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1. Ce obiecte tricotate ai tu? Ce obiecte ai vrea sã tri-
cotezi?

2. Completeazã-þi portofoliul cu modele de articole tri-
cotate (deseneazã, selecteazã modele din reviste
sau din internet).

5.2. Materiale ºi ustensile 
pentru tricotare

A. Firele textile potrivite pentru tricotare
Pentru tricotare se potrivesc fire textile de diferite

tipuri: de lânã, de bumbac, sintetice etc. Acestea se gãsesc
în comerþ sub formã de sculuri, bobine sau gheme — în
unul sau mai multe fire.

Firele textile sunt de diferite grosimi. Pentru tricota-
rea unor articole de varã, ajurate, se potrivesc firele sub-
þiri. Articolele de iarnã se tricoteazã din fire mai groase.
Dacã firul ales pentru tricotare este prea subþire, el se va

pune în douã sau în trei. În acest caz, înainte de a începe
lucrul, se recomandã sã facem un singur ghem din cele
2-3 fire, deoarece tricotarea de pe câteva gheme (scu-
luri, bobine) este dificilã ºi nu permite întinderea uni-
formã a firelor în timpul tricotãrii.

Ghemul trebuie depãnat astfel ca firele sã nu se în-
câlceascã ºi sã nu fie prea strânse (fig. 5.3).

Firele textile din reþeaua comercialã existã într-o
gamã bogatã de culori (fig. 5.2).

fire (fibre) textile
sculuri
bobine
andrele
gheme

Fig. 5.2. Fire textile pentru tricotare.

Fig. 5.3. Modalitate de
depãnare a unui ghem 
cu douã fire lucrãtoare.

!
Tricotarea se aseamãnã
mult cu croºetarea. Prima
se executã cu andrelele,
iar cea de a doua – cu
croºeta. Ambele activitãþi
pot fi numite ºi împletire.

În afarã de articole vestimentare, pot fi tricotate di-
verse obiecte de uz casnic (cuverturi, covoraºe etc.), ju-
cãrii, suvenire etc.

Dupã fus ºi mosorul.
(Proverb)
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B. Alegerea andrelelor potrivite pentru tricotare
Ustensilele folosite la tricotarea manualã se numesc

andrele. Acestea sunt niºte tije cu un vârf ascuþit, confec-
þionate din diverse materiale — os, lemn, oþel, masã
plasticã, aluminiu.

Deosebit de importantã este alegerea andrelelor po-
trivite pentru tricotare (fig. 5.4). Se recomandã ca aces-
tea sã fie de douã ori mai groase decât firul, în cazul în
care vom tricota cu fir buclat. Dacã andrelele sunt prea

în funcþie de articolul de tricotat

pentru obiecte fine, lejere
fire textile subþiri + andrele subþiri

MATERIALE ªI USTENSILE

Schema 5.1. Alegerea materialelor ºi a ustensilelor pentru tricotare

pentru obiecte de iarnã, de sport
fire textile mai groase + andrele mai groase

!
Firele pentru tricotat nu
trebuie sã fie prea strâns
rãsucite. Vom prefera fire-
le netede ºi uniforme. 

Fig. 5.4. Diversitatea andre-
lelor: a — andrele circulare;
b — andrele cu diametrul
mare; c — andrele pentru
tricotarea ciorapilor,
mãnuºilor.

a

b

c

subþiri, tricotul va ieºi prea strâns, iar dacã andrelele
sunt prea groase, tricotul va ieºi prea întins, cu spaþii
mari între ochiuri. Cea mai simplã modalitate de alege-
re a andrelelor este urmãtoarea: se strãpunge cu an-
dreaua o hârtie, apoi, prin gaura formatã, se trece firul
ales pentru tricotare. Dacã firul trece uºor, înseamnã cã
andrelele sunt potrivite.

Andrelele sunt de diferite grosimi (2,5-8 mm).
Tehnicile de tricotare cel mai frecvent utilizate sunt

tricotarea liniarã ºi tricotarea circularã.
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Norme de igienã ºi protecþie a muncii în timpul tricotãrii:

lucraþi într-o camerã bine iluminatã; lumina trebuie sã cadã pe tricot din partea stângã;
staþi cu spatele drept;
distanþa de la ochi pânã la tricot trebuie sã fie de cel puþin 35-40 cm, pentru ca sã
nu oboseascã ochii ºi sã nu nimereascã firiºoare de lânã în ochi;
spãlaþi-vã pe mâini cu sãpun înainte de a începe lucrul ºi la sfârºitul lui (în primul
caz, pentru ca tricotul sã iasã curat, iar în cel de-al doilea, pentru ca sã nu rãmânã
firiºoare de lânã pe mâini);
în timpul tricotãrii, ghemul trebuie þinut într-o cutie care se va afla pe podea, în
partea stângã a persoanei care lucreazã;
la sfârºitul lucrului, toate ustensilele, ghemele ºi tricotul se pun într-o cutie sau într-o
pungã de polietilenã;
nu faceþi miºcãri bruºte cu mâna în care þineþi andrelele sau foarfeca, pentru a nu
rãni persoana de alãturi;
foarfeca trebuie pãstratã doar închisã; ea se transmite altei persoane numai cu
inelele înainte.

Alege fire textile potrivite pentru tricotarea diverselor articole ºi aplicã-le pe o foaie
din portofoliu.

1. Clasificaþi firele textile pe care le-aþi adus de acasã du-
pã calitatea lor, dupã grosime ºi culoare.

2. Depãnaþi câteva gheme din aceste fire ºi puneþi-le în
pungi diferite.

E
v

a
lu

a
r

e 1. Cum alegeþi andrelele potrivite pentru tricotat, în
funcþie de grosimea firului textil oferit?

2. Care sunt metodele de tricotare?
3. Numiþi hainele care pot fi tricotate din:

a. fire de lânã 
b. fire de in 
c. fire sintetice 

Orizont cognitiv

Cel mai vechi articol tri-
cotat din lume dateazã
din secolele III-IV î.H.
Este vorba de un ciorap
pentru copii. Acesta a fost
descoperit în Peru. Dege-
tul mare al ciorapului era
lucrat aparte de celelalte,
în aºa fel ca sã permitã
trecerea printre degete a
curelei sandalei.

Atunci când se lucreazã pe rânduri dus-întors, se spune
cã se tricoteazã liniar. Prin aceastã metodã se tricoteazã
fulare, veste, cuverturi etc. Unele piese fãrã cusãturi (fuste,
bluziþe) se tricoteazã cu andrele unite printr-un fir (andrele
circulare) (fig. 5.4, a).

Pentru tricotarea circularã a mãnuºilor, ciorapilor se fo-
losesc 5 andrele drepte, ascuþite la ambele capete (fig. 5.4, c).
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5.3. Elemente de bazã, tehnici 
de tricotare

A. Montarea ochiurilor pe andrele

Montarea ochiurilor pentru tricotare se face pe
douã andrele alãturate. Dupã ce numãrul necesar de
ochiuri a fost montat, una din andrele se scoate. Astfel
se formeazã marginea de jos a modelului.

montarea ochiurilor
ochi pe faþã
ochi pe dos

Fiºã tehnologicã Montarea ochiurilor pe andrele

Succesiunea operaþiilor Ilustraþii

1. Firul se pune în douã, lãsându-se un capãt
suficient de lung pentru tricotarea primului rând.

2. Firul se trece peste degetul mare ºi cel arãtãtor
de la mâna stângã. Capetele firului se þin strâns
între celelalte trei degete ºi palmã. Astfel, firul
formeazã un laþ de forma unui triunghi.

3. În mâna dreaptã se þin douã andrele. Cu vârful
andrelelor, se ia firul din partea de sus, apoi se
trage spre faþã ºi spre degetul mare.

4. Andrelele se introduc sub firul din stânga, pe
lângã degetul mare, se ridicã în sus ºi, pe
deasupra firului din dreapta degetului arãtãtor,
se trage acest fir ºi se scoate prin bucla formatã
lângã degetul mare.

5. Se dã drumul firelor de pe degete, se strâng
capetele lor ºi astfel se formeazã primul ochi.

6. Se continuã montarea pe andrele, pânã la
obþinerea numãrului necesar de ochiuri.

7. Se scoate una dintre andrele ºi cu ea se începe
tricotarea primului rând.
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B. Tricotarea ochiurilor pe faþã

Cele mai simple elemente în tricotare sunt ochiurile
pe faþã ºi ochiurile pe dos. Combinând aceste elemente,
se pot realiza atât obiecte simple (de exemplu, fulare, cã-
ciuliþe, jucãrii), cât ºi obiecte mai complexe (pulovere cu
diverse ornamente).

Fiºã tehnologicã Tricotarea ochiurilor pe faþã

Succesiunea operaþiilor Ilustraþii

Metoda clasicã (prin spatele rândului tricotat)

1. În mâna stângã se þine andreaua cu ochiurile
montate, iar în cea dreaptã – andreaua liberã, de
lucru.

2. Ochiul de margine se ia din spatele andrelei
stângi, se lasã sã alunece pe andreaua de lucru.

3. Firul de la ghem se trece prin urmãtorul ochi,
formând un ochi nou pe andreaua de lucru.

4. Se tricoteazã în acest fel toate ochiurile primului
rând.

1. Monteazã 10-20 de ochiuri pe andrele.
2. Tricoteazã 10-12 rânduri cu ochiuri pe faþã.
3. Apreciazã calitatea lucrului executat.

Lucrul bun se face
încet.

(Proverb)

Monteazã 20 de ochiuri pe andrele. Scoate o andrea.
Observã rândul de ochiuri care s-a format. Crezi cã ai
lucrat fãrã greºeli?

!
La montarea ochiurilor pe
andrele, firul nu trebuie
sã fie prea strâns.
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Fiºã tehnologicã Tricotarea ochiurilor pe dos
Succesiunea operaþiilor Ilustraþii

1. Se monteazã ochiurile pe andrele.
2. Ochiul de margine se ia liber pe

andreaua dreaptã.
3. Se trece firul de pe ghem în faþa

andrelei din mâna stângã.
4. Se introduce andreaua dreaptã în

ochiul urmãtor din dreapta spre
stânga, apucând cu andreaua firul
de pe ghem ºi trãgându-l prin ochi.

5. Ochiul nou format rãmâne pe
andreaua dreaptã. 

Rezolvaþi rebusul ºi veþi putea citi denumirea unui element de bazã în arta tricotãrii.

d +

1. Tricoteazã 10-12 rânduri cu ochiuri pe dos. 
2. Apreciazã lucrul executat.
3. Completeazã-þi portofoliul cu modele de tricotare

(cautã în reviste, cãrþi, internet).

D. Tricotarea ochiurilor de margine
Ochiul de margine este ochiul cu care începe ºi cel cu

care se terminã rândul la tricotatul liniar (dus-întors).
Aceste ochiuri, la orice împletiturã, de regulã, nu intrã
în schema modelului.

Fiºã tehnologicã Tricotarea ochiurilor de margine

Succesiunea operaþiilor Ilustraþii
Sugestii

Metoda I
1. La începutul fiecãrui rând, primul ochi se lasã 

sã alunece pe andreaua liberã, fãrã a fi lucrat,
pe faþã. vezi continuarea pe pag. 79

1, 2

C. Tricotarea ochiurilor pe dos
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Succesiunea operaþiilor
Ilustraþii

Sugestii

2. Ultimul ochi al fiecãrui rând
se împleteºte pe dos. 

Metoda a II-a 
Se lucreazã la început ca ºi în
cazul metodei I, însã ultimul
ochi al rândului se împleteºte
pe faþã. În acest caz cãpãtãm o
margine zimþatã.

Continuare

Marginea mostrei tricotate
va prezenta un ºir vertical,
asemãnãtor cu un lanþ. 

Aceastã metodã se
foloseºte pentru tricotarea
butonierelor verticale, 
a cordoanelor etc.

1. Elaboreazã un proiect de buzunar tricotat din 20-40 de ochiuri.
2. Alege ochiul de margine potrivit pentru tricotarea buzunarului.
3. Tricoteazã buzunarul proiectat.
4. Expune buzunarul tricotat pe panou.

E. Scãderea ochiurilor

Fiºã tehnologicã Scãderea ochiurilor la tricotarea liniarã
Succesiunea operaþiilor Ilustraþii

1. Se monteazã ochiurile pe andrele.
2. Se trece ochiul de margine pe andreaua dreaptã.
3. Se scade un ochi: andreaua din mâna dreaptã se

trece pe sub douã ochiuri odatã ºi, prin ele, se
scoate firul, obþinând un singur ochi. 

4. Continuãm tricotarea, pânã ajungem la ultimele
trei ochiuri ale rândului.

5. Se scade un ochi înaintea ochiului de margine.

Printre buzunarele tricotate, expuse pe panou, douã erau executate în felul
urmãtor: unul avea gãuri mari între ochiurile tricotate ºi era prea întins, nu core-
spundea dimensiunilor propuse ºi avea o margine neuniformã, iar al doilea era tri-
cotat prea strâns ºi era foarte mic. 
Cum credeþi, de ce? Ce modalitãþi de evitare a acestor greºeli cunoaºteþi?
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F. Încheierea ochiurilor
Metoda de încheiere a ochiurilor propusã mai jos

poate fi utilizatã pentru finisarea obiectelor tricotate cu
orice ornament.

Dacã încheierea ochiurilor se executã pe partea din
dos a lucrului, ultimul rând pe faþa obiectului va avea
aspectul unui lanþ. În cazul în care încheierea se executã
pe faþa lucrului, rândul sub formã de lanþ va fi pe partea
din dos a lucrãrii tricotate.

1. Monteazã 20 de ochiuri pe andrele.
2. Tricoteazã liniar 5 rânduri.
3. Tricoteazã liniar urmãtoarele 10 rânduri, scãzând câte

un ochi înaintea ochiurilor de margine.
4. Observã calitatea lucrului pe care l-ai fãcut.

!
Ochiurile se scad în rân-
durile tricotate pe faþã. 
Dacã ochiurile se miºcã
pe andrele un pic forþat,
înseamnã cã au fost lu-
crate corect.

1. Adunaþi lucrãrile executate de fiecare dintre voi.
2. Repartizaþi-le egal la fiecare grup.
3. Apreciaþi lucrãrile colegilor.

Fiºã tehnologicã Încheierea ochiurilor

Succesiunea operaþiilor Ilustraþii

1. Ochiul de margine ºi urmãtorul ochi de pe
andreaua stângã se iau cu andreaua dreaptã ºi
se împletesc împreunã pe faþã. Acest ochi (nou
format) se trece de pe andreaua dreaptã pe cea
stângã, lângã celelalte ochiuri.

2. Repetãm aceeaºi operaþie, trecând andreaua pe
sub ochiul nou format ºi pe sub urmãtorul ochi de
pe andreaua stângã, pe care le lucrãm simultan. 

3. Ochiul nou format, de asemenea, se trece de pe
andreaua dreaptã pe cea stângã º.a.m.d.

1. Tricoteazã o mostrã.
2. Încheie ochiurile ultimului rând.
3. Observã calitatea lucrului pe care l-ai fãcut.
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E
v

a
lu

a
r

e 1. Numiþi elementele de bazã ale tricotãrii. 
2. Ce se va întâmpla, dacã nu vom încheia ochiurile

ultimului rând tricotat? De ce?
3. Ce modalitãþi de încheiere a ochiurilor ultimului

rând tricotat aþi mai propune?
4. În afirmaþia de mai jos, marcaþi, cu o bifã, în spaþi-

ul rezervat, varianta corectã de rãspuns:
Andrelele se confecþioneazã din:

aur bumbac aluminiu
oþel masã plasticã plastelinã

5.4. Modele de tricotare
Pentru a tricota un obiect frumos, cum ni-l dorim,

trebuie mai întâi sã tricotãm un model de probã pe un
numãr de 20 de ochiuri. Modelul obþinut trebuie cãlcat
cu fierul încãlzit moderat, peste o cârpã umezitã. Foarte
frecvent sunt întâlnite articolele tricotate cu punct jer-
seu, punct leneº ºi cu punct elastic. Acestea se potrivesc
pentru tricotarea vestelor, bluziþelor, cãciuliþelor, fula-
relor etc.

Dacã tricotãm rândurile impare (1, 3, 5...) pe faþã,
iar cele pare (2, 4, 6...) le tricotãm pe dos, obþinem
mostra lucratã cu punct  jerseu.

Dacã se tricoteazã toate rândurile numai cu ochi pe
faþã (sau pe dos), se va obþine mostra tricotatã cu punct
leneº (fig. 5.5).

A. Punctul jerseu

!
Obiectele de lânã tricotate
nu trebuie spãlate în ma-
ºina de spãlat, nu trebuie
frecate cu mâna ºi nici
stoarse, ca sã nu-ºi piardã
aspectul. Ele se spalã în
apã cãlduþã, se clãtesc în
apã cu sare ºi se usucã
întinse pe o masã.

Amintiþi-vã cum se tri-
coteazã ochiurile pe
faþã ºi cele pe dos.

Fiºã tehnologicã Executarea punctului jerseu

Succesiunea operaþiilor Ilustraþii

1. Se monteazã ochiurile pe andrele. Se scoate
andreaua cu care vom lucra.

2. Se trece ochiul de margine de pe andreaua
stângã pe andreaua dreaptã.

3. Se lucreazã ochiurile, un rând pe faþã, de pe
andreaua stângã.

4. Dupã terminarea rândului, se întoarce lucrarea în
mânã, se ia pe andrea ochiul de margine ºi în
continuare se tricoteazã un rând pe dos.

5. Rândul urmãtor, al 3-lea, se tricoteazã iarãºi pe faþã.

Fig. 5.5. Model tricotat cu
punct leneº.
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Fiºã tehnologicã Tricotarea unui fular

Succesiunea operaþiilor Sugestii/ ilustraþii
Materiale ºi ustensile

1. Se monteazã pe andrele 52 de ochiuri (numãrul
de ochiuri poate varia).

2. Primul ochi (de margine) se trece liber pe
andreaua din mâna dreaptã.

3. Urmãtoarele 50 de ochiuri se tricoteazã pe faþã.

B. Punctul elastic simplu (semielastic)

Fiºã tehnologicã Executarea punctului elastic simplu 
(un ochi pe faþã, un ochi pe dos)

Succesiunea operaþiilor Ilustraþii
Sugestii

1. Se repetã operaþiile indicate în punctele 
1 ºi 2 din fiºa precedentã.

2. Se tricoteazã un ochi pe faþã, un ochi pe
dos.

3. Dupã terminarea rândului, lucrarea se
întoarce ºi se tricoteazã pe dos ochiul care
în rândul precedent a fost tricotat pe faþã ºi
se tricoteazã pe faþã ochiul care a fost
tricotat pe dos.

Modelul elastic este folosit la
tricotarea manºetelor,
gulerelor, ciorapilor etc.

Existã mai multe variante de punct elastic: 2x2, 3x2,
3x3 etc. (prima cifrã aratã ochiurile pe faþã, iar a doua —
ochiurile pe dos, executate pe faþa elasticului).

E
v
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Tricoteazã un model cu punct jerseu, un model cu punct
elastic ºi un model cu punct leneº. Aplicã modelele pe o
foaie A4, pe care o vei pãstra în portofoliu.

1. Observaþi ºi comentaþi diferenþa dintre mostrele
tricotate cu punctele elastic, jerseu ºi leneº.

2. Apreciaþi calitatea executãrii mostrelor tricotate
(lucrarea proprie ºi lucrarea unui coleg).

3. Arãtaþi greºelile (dacã acestea existã) ºi sugeraþi
cum pot fi evitate în cazul unei lucrãri viitoare.

!
Pentru ca elasticul sã-ºi
pãstreze mai mult timp for-
ma, el se lucreazã cu an-
drele mai subþiri decât cele
folosite pentru lucrarea pãr-
þii principale a tricotului.
Dacã tricotaþi strâns ºi
mostra e prea micã, luaþi
andrele cu un numãr mai
mare, iar dacã tricotaþi slab
ºi mostra e prea întinsã,
alegeþi andrele cu un nu-
mãr mai mic.

Lungimea fularului – 90 cm;
lãþimea – 20 cm

100-120 g fire de lânã,
andrele nr. 2,5,
croºetã nr. 2

vezi continuarea pe pag. 83
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1. Elaboreazã un proiect de fular tricotat.
2. Tricoteazã fularul. Aplicã franjuri la capetele lui. 
3. Observã calitatea lucrului pe care l-ai efectuat.

Orizont cognitiv

O specie de pãianjen din Madagascar este renumitã prin firul
rezistent, de culoare aurie, din care îºi þese pânza. Se ºtie cã regele
Franþei, Ludovic al XIV-lea, a primit în dar de la administraþia
oraºului Montpellier ciorapi ºi mãnuºi tricotate din firele acestui
pãianjen.

4. Ultimul ochi (de margine) se tricoteazã pe dos. 

5. Se tricoteazã liniar cu punct leneº 90 cm de tricot.

6. Se încheie ochiurile ultimului rând.

7. Se taie firul de aþã, se trece prin ultimul ochi ºi se
ascunde, cu acul, sub ochiurile ultimului rând.

8. Se fac franjuri cu lungimea de câte 15-18 cm
fiecare, se pliazã în douã ºi se fixeazã cu croºeta
la cele douã capete ale fularului.

Fiºã tehnologicã Tricotarea papuceilor de camerã

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Ilustraþii/ Sugestii

1. Se monteazã 40 de ochiuri pe andrele ºi se
tricoteazã 14 cm cu punct  semielastic/ punct
leneº.

2. Se încheie ultimul rând.

3. Bucata tricotatã se pliazã în douã ºi se coase pe
marginea încheiatã (sub cãlcâi).

4. Se iau pe andrele de la cusãturã, pe o parte ºi pe
alta a marginilor, câte 18 ochiuri.

Lânã groasã – 70 g
andrele nr. 3

Papuceii pot fi tricotaþi
din resturi de lânã de
diferite culori.

vezi continuarea pe pag. 84
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Completaþi grilele ºi veþi citi pe grila evidenþiatã denumirea unui vechi meºteºug.

1. Procedeul de luare a ochiurilor pe andrele.
2. Tricotãm cu ... textile.
3. Tricotarea dus-întors se mai numeºte ... . 
4. Pe andrele se monteazã ... .
5. Înainte de a tricota, executãm o mostrã sau

un ... mic.
6. Douã ochiuri pe faþã ºi douã ochiuri pe dos

formeazã un ... .
7. ... se foloseºte pentru cusut.
8. Tricotarea pe cerc se numeºte ... .
9. La tricotare, ochiurile se monteazã pe ... .

1
2

3
4

5
6 

7
8
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Succesiunea operaþiilor
Ilustraþii

Sugestii
Continuare

5. Aceste 36 de ochiuri obþinute se tricoteazã liniar cu
punct semielastic/ punct leneº 15 cm (în funcþie de
mãrimea piciorului) spre vârful papucelului.

6. Se scade câte un ochi (vezi Fiºa tehnologicã, pag. 79).

7. Se încheie marginea.

8. Se unesc, prin cusãturã, vârful papucelului (partea
încheiatã) ºi marginile lui.

9. Se leagã o panglicã sau un ºnur în locul îmbinãrii
celor douã pãrþi tricotate. 

10. Lucrarea se finiseazã cu croºeta.

1. Elaboreazã un proiect de papucei tricotaþi.
2. Selecteazã materialele ºi ustensilele necesare.
3. Alege tehnicile de lucru.
4. Tricoteazã articolul proiectat.
5. Prezintã articolul conform cerinþelor estetice, funcþio-

nale ºi de calitate.

Marginea papuceilor
poate fi ornatã cu
croºeta ºi cu un fir de
altã culoare.
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1. Numiþi tehnicile de tricotare cel mai frecvent utilizate.
2. Arãtaþi care este diferenþa dintre tricotarea liniarã ºi cea circularã.
3. Explicaþi cum se aleg andrelele pentru tricotare. Cum credeþi, care andrele sunt

mai uºor de mânuit? 
4. Ce articol aþi dori sã învãþaþi sã tricotaþi? Ce model de tricotare aþi alege?
5. Citiþi frazele de mai jos ºi arãtaþi consecinþele acþiunilor numite în ele:

Acþiuni

Foarfeca se transmite cu vârful tãiºurilor înainte.

Fierul de cãlcat fierbinte se aºazã pe masã fãrã suport.

În timpul tricotãrii, ghemul de lânã se þine în mânã.

Consecinþe

6. Stabiliþi asemãnãrile ºi deosebirile dintre articolele enumerate mai jos:
vestã tricotatã — jachetã tricotatã
jucãrie tricotatã — pernuþã tricotatã
ciorapi tricotaþi — cipici tricotaþi
fustã tricotatã — pantaloni tricotaþi 
plapumã tricotatã     — basma tricotatã

7. În afirmaþia de mai jos, marcaþi cu o bifã, în spaþiul rezervat, varianta corectã de
rãspuns. 
Pentru tricotarea fularului, trebuie sã alegem:

2 andrele groase 5 andrele subþiri
2 andrele circulare 3 andrele cu capetele rotunde.

8. Completaþi spaþiile libere:
Dacã încheierea lucrãrii tricotate se executã pe partea din dos, ultimul rând va
prezenta, pe faþa lucrului, o margine cu un___continuu.
Elasticul se lucreazã cu andrele mai___decât cele folosite pentru lucrarea pãrþii
principale a tricotului, ca sã-ºi pãstreze mai mult timp forma.

9. Identificaþi tehnicile de lucru folosite la tricotarea mostrelor prezentate în ima-
ginile de mai jos.
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6. CROªETAREA

Dupã studierea acestui capitol,
veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

diverse materiale, forme, ornamente utilizate în croºetarea
tradiþionalã ºi cea modernã;
etapele tehnologice de croºetare a unor articole;

sã elaboraþi proiecte de confecþionare a articolelor cro-
ºetate;
sã soluþionaþi problemele practice (la croºetarea unor arti-
cole concrete), utilizând diverse tehnici ºi fire textile;

meºteºugul croºetãrii, articolele tradiþionale ºi moderne
croºetate sau garnisite cu dantelã croºetatã.

Fig. 6.1. Dantelã croºetatã, utilizatã pentru garnisirea diferitor articole: a — prosop; b — deschis pentru
faþã de pernã; c — vestã; d — încheieturã pentru faþã de masã; e — ºerveþele; f — mãnuºã; g — colþ al unei
feþe de masã.

Amintiþi-vã ce aþi în-
vãþat în clasa a 4-a
despre dantela cro-
ºetatã.

6.1. Articole tradiþionale ºi articole
moderne garnisite cu dantelã

Tradiþia împodobirii cu dantelã croºetatã (horboþi-
cã) a pieselor vestimentare (batiste albe în trei colþuri,
cãmãºi, nãframe etc.), a obiectelor rituale (prosoape
pentru nuntã, botez, înmormântare etc.), a obiectelor
de interior (feþe de masã, perdele, ºerveþele etc.) la
poporul nostru are o istorie de veacuri. ªi astãzi aceastã
tradiþie nu numai cã este continuatã, ci rãmâne foarte
actualã.

d e

a b c

f g

6
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Completaþi grilele ºi veþi citi pe grila evidenþiatã denumirea ustensilei care
serveºte la împletirea dantelei.

Selecteazã imagini cu articole garnisite cu dantelã cro-
ºetatã. Completeazã-þi portofoliul. Argumenteazã-þi pre-
ferinþele la selectarea modelelor.

Unde-i aþa mai sub-
þire, acolo se rupe.

(Proverb)

!
În trecut, croºeta se numea
igliþã, acuºor, cârlig.

Amintiþi-vã ce aþi
învãþat despre orna-
ment la lecþiile de
Educaþie plasticã ºi la
cele de Educaþie teh-
nologicã. Revedeþi ºi
paragraful 2.2.

6.2. Ornamentica tradiþionalã
Ornamentele de pe dantela croºetatã (horboþicã)

conþin motive tradiþionale fitomorfe sau vegetale (care
reprezintã flori, frunze etc.); antropomorfe (care conþin
reprezentãri de oameni); scheomorfe (care reprezintã
diverse unelte de lucru sau alte obiecte: furcã, roatã,
zãluþe sau cârlige etc.); zoomorfe (care reprezintã ani-
male ºi pãsãri: cai; hulubi, cocoºi); geometrice (care con-
þin figuri geometrice: pãtrate, romburi, cercuri, cruci,
linii etc.). De cele mai multe ori, lucrãrile croºetate sunt
formate din motive ornamentale repetate periodic
(având la bazã un raport).

A. Materiale ºi ustensile necesare pentru croºetare
Pentru croºetare, se folosesc cele mai diferite tipuri

de fire, în funcþie de articolul ales pentru confecþionat:
bumbac, borangic, mulineu, lânã etc. Firele se selecteazã
dupã diverse caracteristici: grosime, calitate, culoare, rã-
sucire, trãinicie. Instrumentul principal pentru croºeta-
re este croºeta. Croºetele pot fi metalice, de os, din masã
plasticã, din lemn. Ele pot avea numere diferite — de la 0
pânã la 18 mm.

1
2

3
4

5
6 

7

1. Ustensilã pentru asamblarea detaliilor.
2. Pot fi naturale sau sintetice, folosite pentru

cusut sau împletit.
3. Este din metal ºi prinde la un loc diverse detalii.
4. În el pot fi învelite lucrãrile dupã spãlat, ca sã

îmbibe apa.
5. Protejeazã degetul de înþepãturi în timpul lucru-

lui cu acul.
6. Panglicã gradatã folositã pentru a lua mãsuri.
7. Serveºte pentru a croi þesãtura.
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Studiaþi normele de protecþie a muncii care trebuie respectate în timpul croºetãrii.

Trebuie sã fie bine ºlefuitã. Se pãstreazã în cutie specialã. Se
transmite altei persoane cu mânerul înainte.

Nu se aruncã, ci se transmite închisã, cu inelele înainte. Se
pãstreazã închisã, în husã.

Sã fie ºlefuite, ascuþite, sã nu fie ruginite. Se pãstreazã în
pernuþe sau cutioare.

Se conecteazã ºi se deconecteazã de la reþea numai cu mâinile
uscate. Se pãstreazã pe un suport.

Ustensile Norme de protecþie a muncii

Croºeta

Foarfeca

Boldurile,
acele

Fierul de
cãlcat

Când alegeþi croºeta, verificaþi dacã este ºlefuitã
bine ºi dacã ciocul ei nu este prea mare. Un cioc prea
ascuþit, cu tãietura prea adâncã, poate agãþa firul, poate
îngreuna scoaterea ochiurilor de pe croºetã. Trebuie ales
un fir de 1,5-2 ori mai gros decât adâncimea ciocului
croºetei.

Croºetele cu diametrul de 4-6 mm se folosesc la
împletirea articolelor din fire groase de lânã, iar cele cu
diametrul mai mic — pentru lucrul cu aþã iris, mulineu,
de bumbac.

Dacã pentru firele subþiri veþi alege o croºetã prea
groasã, veþi obþine o împletiturã prea slabã, cu gãuri
mari. Dacã veþi alege fire groase ºi o croºetã subþire, veþi
obþine un articol croºetat prea strâns.

ba

Fig. 6.2. Materiale ºi
ustensile pentru croºetare:

a — tipuri de croºete;
b — fire textile.

Alege croºeta potrivitã pentru firele pe care le-ai adus la ºcoalã. Numeºte arti-
colele care pot fi croºetate din aceste fire.

b

a

Fig. 6.3. Croºetã (a) ºi cioc
de croºetã (b).
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Amintiþi-vã ce aþi studi-
at în clasa a 4-a, la mo-
dulul Arta croºetãrii,
despre poziþia mâinii ºi
a croºetei ºi despre
formarea primului ochi.

Fiºã tehnologicã Elementele de bazã ale croºetãrii

Semnul 
convenþional

Denumirea semnului
convenþional

Ilustraþii

; Ochiuri libere
(ochiuri de lãnþiºor)

Copiazã pe o foaie de carton Fiºa tehnologicã Elementele de bazã ale croºetãrii.
Croºeteazã, pe baza a 20 de ochiuri libere, câte un model corespunzãtor fiecãrui
semn convenþional. Fixeazã fiecare model în locul ilustraþiei corespunzãtoare.

;   ;    ;

;   ;  

;   ;  

;   ;  

Semipicioruº 
(ochi alunecat)

Picioruº scurt
(picioruº mic;
picioruº fãrã jeteu)

Picioruº cu un jeteu

Picioruº cu douã
jeteuri

Picou (executat din 
3-5 ochiuri libere)

Picioruº de feston 
(picioruº scurt executat
pe marginea articolului)

x ;    ; +

B. Elementele de bazã ale croºetãrii
Articolele croºetate se lucreazã conform schemelor

grafice, care sunt alcãtuite din elementele de bazã: ochi
liber, semipicioruº, picioruº scurt, picioruº cu 1, 2, 3
jeteuri etc.

*

Elemente pentru ornarea articolelor
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6.3. Tehnici de croºetare
Croºetarea liniarã (dus-întors pe ambele feþe de lu-

cru) este constituitã din rânduri ornamentale, aºezate
unul deasupra celuilalt. Dantela croºetatã liniar se lu-
creazã separat, apoi se uneºte, cu acul sau cu croºeta, de
marginile articolului (faþã de masã, batistã etc., fig. 6.6).

Ornamentul dantelelor tradiþionale este constituit, de
regulã, din alternarea pãtrãþelelor „pline“ cu cele „goale“
(fig. 6.4). Aceste pãtrãþele sunt reprezentate, prin semne
convenþionale, în schemele grafice de croºetare (fig. 6.5).

Amintiþi-vã, din cele
studiate la modulul
Arta croºetãrii, în
clasa a 4-a, despre
croºetarea liniarã ºi
croºetarea circularã.

!
Pentru a numãra ochiurile
libere într-un lãnþiºor, aces-
ta se þine cu faþa în sus.
Ochiul de pe croºetã, numit
lucrãtor, ºi primul ochi al
lãnþiºorului nu se numãrã.  

Fig. 6.5. Model de dantelã croºetatã: a — aspect general al schemei
grafice a dantelei; b — dantela croºetatã dupã schema graficã (a).

un pãtrãþel „gol“ 2 pãtrãþele „goale“ succesive

un pãtrãþel „plin“ 2 pãtrãþele „pline“ succesive

!
La sfârºitul croºetãrii unui
lãnþiºor din ochiuri libere,
întoarceþi lucrul în aºa fel
încât firul de pe ghem sã
rãmânã în spatele croºetei,
iar ochiurile noi sã fie cro-
ºetate deasupra ochiurilor
rândului precedent.

Marginea lucrãrii croºetate liniar se realizeazã lu-
crând la începutul fiecãrui rând un anumit numãr de
ochiuri de lanþ (de înãlþime), în funcþie de înãlþimea la
care se ridicã rândul care se executã. Spre exemplu, unui
picioruº fãrã jeteu îi corespunde un ochi liber, unui
picioruº cu jeteu — 3 ochiuri libere etc.

1
2

În schemele croºetãrii liniare, rândurile pare se
citesc de la stânga spre dreapta, iar rândurile impare —
de la dreapta spre stânga.

a

b

Fig. 6.4. Scheme grafice de lucru pentru croºetarea pãtrãþelelor „goale“ (a) ºi a celor „pline“ (b).

a
b

7

5

3

1

8

6

4

2
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Completeazã-þi portofoliul cu scheme grafice de dantele croºetate liniar. Observã
cum sunt reprezentate ochiurile ºi rândurile în schema dantelei. Executã o porþiune
de dantelã croºetatã liniar.

Desenaþi pe o foaie cu liniaturã în pãtrãþele schema graficã a unui model de dan-
telã croºetatã, alegând un motiv ornamental: antropomorf — grupul I; zoomorf —
grupul al II-lea; geometric — grupul al III-lea; fitomorf — grupul al IV-lea.
Evaluaþi calitatea lucrãrilor. Argumentaþi-vã opiniile.

Fiºã tehnologicã ªerveþel garnisit cu dantelã croºetatã

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Sugestii/ Ilustraþii

1. Se croieºte ºerveþelul.

2. Marginile ºerveþelului se îndoaie de 2 ori (la 3-4 mm)
ºi se însãileazã cu punct înaintea acului.

3. Marginile ºerveþelului se tivesc cu picioruºe de
feston pe linie dreaptã (a, b).

4. În fiecare colþ al ºerveþelului se executã câte 3-4
picioruºe de feston din acelaºi punct (c).

5. Firul rãmas la începutul lucrului se ascunde cu
acul sau cu croºeta.

6. Rândul se încheie cu un semipicioruº.

7. Se continuã lucrul împrejurul marginilor ºerveþelu-
lui, conform schemei (d, e).

Etaminã, panglicã centi-
metricã, ac ºi aþã de
cusut, foarfecã, fire de
croºetat, croºetã nr. 1.

d e

a

b

c

Semne convenþionale:
– picioruº de feston
– ochi liber
– picioruº cu un jeteu
– semipicioruº
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1. Elaboreazã un proiect de dantelã croºetatã din 3-4
rânduri pentru garnisirea unui ºerveþel.

2. Garniseºte un ºerveþel cu dantelã croºetatã conform
proiectului elaborat.

3. Prezintã lucrarea. Evalueaz-o dupã aspectul estetic,
specificând ºi rolul funcþional al acesteia.

Fig. 6.8. Cerc croºetat din ochiuri în punct de
lãnþiºor, unite printr-un semipicioruº.

Croºetarea circularã. În timpul croºetãrii circulare,
partea din faþã a lucrãrii este consideratã cea situatã spre
persoana care croºeteazã. Cercul de la începutul (baza)
lucrãrii poate fi executat prin douã metode: simplu, din
aþã, ºi croºetat în punct de lãnþiºor (fig. 6.7 ºi 6.8).

Se continuã croºetarea rândurilor urmãtoare în sens
circular, conform schemei, numai pe faþa lucrului, de la
dreapta spre stânga. Fiecare rând croºetat circular se ter-
minã cu un semipicioruº, iar urmãtorul rând începe cu
ochiuri „de înãlþime“.

Amintiþi-vã ce aþi
învãþat la orele de
Educaþie tehnologicã,
în clasa a 4-a, despre
modalitãþile de unire
a detaliilor cu acul.

!
O lucrare croºetatã circular
se considerã realizatã
corect, dacã dantela stã pe
masã întinsã drept.

!
Pentru ca ultimul rând al îm-
pletiturii sã nu se destrame,
la sfârºitul lucrului se lasã
capãtul firului de 2-3 cm
lungime, apoi, cu ajutorul
unui ac, se trece ascun-
zându-l sub ochiuri.

a b

Fig. 6.7. Cerc simplu realizat din aþã.

Fig. 6.6. Modalitãþi de unire a dantelei lucrate separat cu croºeta.
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Fiºã tehnologicã Papucei de casã

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Sugestii/ Ilustraþii

1. Se monteazã 5 ochiuri de lãnþiºor.

2. Rândul I: 1 ochi de înãlþime, în fiecare ochi de
lãnþiºor se croºeteazã un picioruº scurt.

3. Se întoarce lucrarea ºi se croºeteazã, de cealaltã
parte a lanþului, 5 picioruºe scurte.

4. Se continuã croºetarea circular.

5. În fiecare cerc, în ochiul de margine, se iau 
2 picioruºe scurte.

6. Fiecare cerc se terminã cu un semipicioruº (sau se
croºeteazã dupã spiralã).

7. Se croºeteazã astfel 4 cm.

8. Cercul format se împarte în 4 pãrþi egale.

9. Se croºeteazã dus-întors 3 pãrþi ale papucelului cu
picioruºe scurte.

10. Se probeazã papucelul pe picior.

11. Papucelul se uneºte, cu acul sau cu croºeta, la
cãlcâi. 

100 g de lânã, croºetã.

Se iau mãsurile:
lungimea tãlpii picioru-
lui; circumferinþa picioru-
lui; lungimea pãrþii din
faþã.

1. Elaboreazã un proiect de confecþionare a unor papu-
cei de casã.

2. Confecþioneazã papucei de casã pe mãrimea picioru-
lui tãu.

3. Expune papuceii.
4. Prezintã proiectul.

Lucrãrile croºetate au fost expuse pe panou. Dupã evaluarea lor, s-a constatat
cã cineva a prezentat 2 papucei de camerã de mãrimi diferite. Cum credeþi, de ce
s-a întâmplat acest lucru? Propuneþi metode de corectare a greºelilor.

Fig. 6.9. Papucei-suvenir.



6 CROªETAREA

1. Completaþi frazele:
Dacã la sfârºitul rândului croºetat circular nu vom executa semipicioruºul, … .
În croºetarea liniarã, la începutul fiecãrui rând trebuie executate ochiuri … .
Pentru ca sã nu se destrame ultimul rând al împletiturii, la sfârºitul lucrului, firul … .

lenjerie de pat
costum pentru bãrbaþi

dantelã croºetatã rochie
ie
mãnuºã de bucãtãrie
covor
batistã

4. Comparaþi sensul cuvintelor din prima coloanã cu sensul celor din coloana a
doua. La ce domenii se referã aceste cuvinte? Gãsiþi asemãnãrile sau legãturile
(dacã acestea existã) dintre semnificaþiile acestor cuvinte:

ochi liber punct lãnþiºor
semipicioruº punct cruciuliþã
picou cerc
picioruº de feston punct jerseu

5. Elaboraþi o schemã graficã (aspect general sau cu semne convenþionale) de
dantelã croºetatã, utilizând pãtrãþele „goale“ ºi „pline“.

2. Observaþi greºeala din imaginea alãturatã ºi
propuneþi soluþia de remediere a ei.

3. Indicaþi, prin sãgeþi, pentru care dintre
obiectele numite în coloana din dreapta se
poate utiliza dantela croºetatã.

6. La Muzeul Naþional de Etnografie ºi Istorie al Moldovei, puteþi vedea diverse
articole textile tradiþionale, garnisite cu dantelã croºetatã. Numiþi câteva articole
de acest fel.
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7. TEHNOLOGIA ÎMPLETITULUI
DIN FIBRE VEGETALE

Dupã studierea acestui capitol,

7

7.1. Fibrele vegetale: paiele,
pãnuºile (foile de porumb),
salcia (lozia), papura

Meºteºugurile legate de împletitul din fibre (fire)
vegetale — din paie, pãnuºi, lozie, papurã, cânepã — au
tradiþii vechi. Nuielele groase se foloseau la construcþia
caselor, hambarelor; din nuiele mai subþiri se fãceau gar-
duri, coºuri pentru cãruþe; din nuieluºe — piese de mo-
bilier, diverse coºuri utilizate în agriculturã, la pescuit,

Amintiþi-vã ce aþi aflat
la lecþiile de ªtiinþe ºi
ce ºtiþi din experienþa
proprie despre pãrþile
componente ale plan-
telor ºi despre rolul lor
în viaþa omului.

fibre (fire) vegetale 
lozie
papurã
pãnuºi
elasticitate 
flexibilitate

Fig. 7.1. Plante din care se
obþin fibre vegetale pentru
împletirea diverselor
obiecte: a — porumb;
b — grâu; c — ovãz;
d — papurã; e — orz.

a

b c

d

e

veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

normele de igienã ºi protecþie a muncii în timpul lucrului cu
fibrele vegetale;

sã elaboraþi proiecte de confecþionare a lucrãrilor din fibre
vegetale;
sã utilizaþi competenþele cãpãtate la disciplinele ªtiinþe,
Matematicã, Educaþia plasticã în procesul de confecþionare 
a articolelor din fibre vegetale;

meºteºugul împletitului din fibre vegetale;
calitatea lucrãrilor din fibre vegetale împletite de voi ºi de
colegii voºtri.
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vânãtoare; din cânepã se fãceau funii, care erau utilizate
în toate activitãþile omului. Paiele de cereale, de aseme-
nea, aveau o întrebuinþare largã — de la acoperitul
caselor pânã la împletitul pãlãriilor ºi altor obiecte utile
(fig. 7.3). Din papurã se împleteau coºuleþe, rogojini,
papuci de cãrãuºie (aceºtia se purtau peste încãlþãminte,
ca mijloc de protecþie, când omul avea de parcurs pe jos
distanþe mari).

Pentru împletirea diverselor articole, fibrele vegetale
se aleg în funcþie de proprietãþile lor. De exemplu:

papura ºi pãnuºile — sunt elastice, uºoare, pot fi
rãsucite;
paiele de secarã, cele de grâu, de ovãz — sunt foarte
flexibile, au diverse nuanþe de culori (de la albã-
oranj pânã la brunã-gãlbuie), au luciu, sunt lungi;
rãchita ºi salcia — sunt rezistente la umiditate, luje-
rii sunt foarte flexibili, au culori calde (galben-roº-
catã sau galben-verzuie).

Tabelul 7.1. Plante din ale cãror fibre pot fi împletite diverse obiecte 

Denumirea plantei  Pãrþi ale plantei care conþin fibre pentru împletit  

Grâu, secarã, orz, ovãz Tulpina în întregime  

Porumb  Frunzele care acoperã ºtiuletele (pãnuºile)

Rãchitã, salcie Ramurile tinere

Papurã, trestie Tulpina 

Norme de igienã ºi protecþie 
a muncii în timpul împletirii din fibre vegetale:

înainte de a începe împletitul, îmbrãcaþi haine de lucru, inclusiv un ºorþ;

locul de lucru trebuie sã fie bine iluminat;

foarfeca se transmite altei persoane închisã ºi cu inelele înainte;

acele, foarfeca, cuþitaºele se pãstreazã în cutii speciale;

nu se fac miºcãri bruºte cu mâna în care se þine acul, foarfeca sau cuþitaºul,
ca sã nu rãnim persoana de alãturi;

instrumentele de tãiat trebuie sã fie bine ascuþite;

dupã terminarea lucrului, se face ordine ºi se aeriseºte încãperea.

Dacã pe frunzele grâu-
lui sau ovãzului apar pi-
cãturi de apã, înseam-
nã cã va fi ploaie. 

(Din meteorologia
popularã) 

Fig. 7.2. Panou decorativ.
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Gãsiþi cheia de rezolvare a rebusului ºi veþi afla denumirea unor materiale natu-
rale folosite la împletirea coºurilor.

Orizont cognitiv

Fibrele vegetale erau uti-
lizate pentru confecþiona-
rea diverselor obiecte încã
în Antichitate. Egiptenii,
de exemplu, împleteau
funii din fibre de papirus,
o plantã asemãnãtoare cu
trestia.

E
v

a
lu

a
r

e 1. Arãtaþi, prin subliniere cu creionul simplu, din care
pãrþi ale plantelor numite mai jos se pot obþine fibre
vegetale pentru împletit: 

grâul — ramurile, coaja, tulpina, frunzele;
porumbul — ramurile, coaja, tulpina, pãnuºile;
rãchita — ramurile, coaja, tulpina, frunzele;
ovãzul — ramurile, coaja, tulpina, frunzele.

2. Numiþi patru-cinci obiecte care pot fi confecþionate
din diverse fibre vegetale.

3. Selectaþi proprietãþile care au un rol determinant în
alegerea materialului vegetal pentru împletit: uscat,
umed; plastic (poate fi îndoit uºor); rezistent (nu se
rupe când este îndoit); flexibil, elastic (poate fi în-
doit, rãsucit, înnodat); fragil (nu poate fi rãsucit,
înnodat, se rupe uºor). Argumentaþi rãspunsul.

I E G A

F R E T E

B V E L

Fig. 7.3. Obiecte împletite din fibre vegetale.
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7.2. Prelucrarea 
fibrelor vegetale 

Fibrele vegetale din care se confecþioneazã diverse
articole mai întâi se colecteazã, apoi se aleg ºi se depozi-
teazã în încãperi uscate ºi bine aerisite. Prelucrarea fi-
brelor vegetale se face în câteva etape (schema 7.1).

mãnunchi
lanþ (cosiþã)
împletitul în trei

Schema 7.1. Etapele prelucrãrii fibrelor vegetale

Prelucrarea fibrelor vegetale 

colectarea, selectarea, depozitarea

înmuierea în apã sau fierberea (lozia)

despicarea, rãsucirea ºi formarea
firului (din pãnuºi)

Foile de porumb se colecteazã în perioada 15 sep-
tembrie — 15 octombrie, când sunt subþiri, elastice, albe-
gãlbui ºi fãrã pete.

Prin împletire sau rãsucire, fibrele vegetale din pã-
nuºi pot fi transformate în lanþuri (cosiþe) destul de
lungi. Lanþul se considerã împletit calitativ, dacã grosi-
mea lui este uniformã pe toatã lungimea, iar împletitu-
ra este rezistentã ºi are aspect estetic.

Aºezându-le în diverse moduri, din lanþurile (cosi-
þele) împletite se pot obþine diferite articole (suporturi
pentru ace, pentru tacâmuri, pentru vase, pentru aran-
jamente florale etc.).

7.3. Confecþionarea articolelor 
din foi de porumb

De obicei, pentru confecþionarea obiectelor se colec-
teazã foile de porumb interioare, care îmbracã ºtiulete-
le. Dacã foile nu-s uscate, se expun 2-3 zile la soare, apoi
se leagã în mãnunchiuri ºi se pãstreazã în saci de pânzã
într-o încãpere uscatã, ca sã nu se pãteze sau ca sã nu
mucezeascã.

Foile de porumb se pregãtesc pentru lucru în felul ur-
mãtor: pãnuºile se înmoaie în apã cãlduþã pentru 10 mi-

!
Înainte de depozitare, ma-
teria primã vegetalã tre-
buie sã fie uscatã. Dacã
este umedã sau verde, le-
gatã mãnunchiuri sau
snopi, pe ea apar defecte
majore (pete verzi etc.). Ea
trebuie înºiratã, rãsucitã
periodic, pentru a-i asigu-
ra o aerisire totalã ºi o
bronzare uniformã.
Culoarea fibrelor poate fi
modificatã prin: 1. bronza-
re (a materiei prime sau a
produselor finite); 2. fier-
bere. Cu cât timpul de
bronzare sau de fierbere
este mai lung, cu atât cu-
loarea este mai închisã.
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Fiºã tehnologicã Împletitura în trei foi de porumb. Suport pentru vase

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Sugestii/ Ilustraþii

1. Se taie partea scorþoasã de la
tulpina foii de porumb.

2. Se rup fâºii subþiri de 1-1,5 cm
lãþime.

3. Trei fâºii de pãnuºi cu lungimi
diferite se înnoadã împreunã la un
capãt (a).

4. Capetele rãmase libere se rãsucesc
ºi se trec, succesiv, unul peste
celãlalt, astfel încât fiecare sã
ocupe, la un moment dat, poziþia
de mijloc (împletitul în trei) ºi sã
formeze o cosiþã (b, d).

5. Înainte de a ajunge la capãtul unei
fâºii, peste ea se adaugã o altã
fâºie, se rãsuceºte în stânga ºi se
continuã împletirea spre dreapta.
(Sfat: efectuaþi creºterile când fâºia
este la mijlocul cosiþei).

6. Cosiþa obþinutã poate fi, în final,
aranjatã în formã de spiralã (sau
rotundã, c).

7. Capãtul exterior se fixeazã cu acul
cu aþã (d). 

8. Finisarea obiectului: spãlarea,
bronzarea, lãcuirea.

Fâºii de pãnuºi cu lãþimea de 1-1,5 cm
(în funcþie de lungimea cosiþei ºi de
obiectul care urmeazã a fi confecþionat);
aþã de grosime medie (nr. 10 sau 20);
un ac gros (de 0,2-0,5 mm) ºi lung (de
5-8 cm); un degetar pentru împingerea
acului; un cuþitaº (briceag) sau un ac
pentru despicatul foilor de porumb.

nute, se scurg bine, dupã care se înºirã pe un ºtergar ºi se
lasã 10-15 minute sã se zvânteze; foile se despicã în fâºii
de 1-1,5 cm lãþime, care apoi se rãsucesc.

Pentru ca mãnunchiul de pãnuºi sã aibã o grosime
uniformã, inversãm o jumãtate din ele, adicã baza fâºiilor
o aºezãm peste vârfurile pãnuºilor ºi vârfurile — peste bazã.

1. Elaboreazã un proiect de suport pentru vase.
2. Împleteºte din fâºii de pãnuºi o cosiþã cu lungimea de aproximativ 30-40 cm. 
3. Aranjeazã cosiþa în formã de spiralã ºi fixeazã-i marginile cu acul cu aþã, pentru

a obþine un suport pentru vase conform proiectului.

Dacã la împletire veþi aºeza fâºiile cu
faþa matã în sus, veþi obþine o cosiþã
lucioasã.

a

b

c d

!
Foile de porumb se usucã
repede, de aceea fâºiile
subþiri nu se rãsucesc din
timp, ci numai când se lu-
creazã obiectul.



7 TEHNOLOGIA ÎMPLETITULUI DIN FIBRE VEGETALE

100

1. Adunaþi ºi expuneþi pe o masã suporturile pentru va-
se confecþionate de voi. 

2. Apreciaþi calitatea executãrii suporturilor. Dacã aþi
observat greºeli de executare, propuneþi modalitatea
de înlãturare a lor. 

Existã mai multe mo-
dalitãþi de rãsucire a
fibrelor: în palmã, pe
masã, cu fusul º.a.

Fiºã tehnologicã Confecþionarea unei figurine din pãnuºi (o pãpuºã)

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Sugestii/ ilustraþii

Se confecþioneazã detaliile figurinei.

a. ªiretul pentru mâini:

1. Se umezesc 6-7 foi de porumb.

2. Se despicã ºi se rup din 3 foi de porumb
fâºii de 1-1,5 cm lãþime.

3. Se leagã cu aþã începutul ºi sfârºitul ºiretului.

4. Se împleteºte ºiretul de 10-12 cm lungime.

b. Cosiþele:

1. Se rup fâºii cu lãþimea de 1,8 cm.

2. Se leagã cu aþã începutul ºi se împleteºte o
cosiþã cu lungimea de 5-6 cm (poate fi ºi cu
lungimea de 10-12 cm).

c. Corpul pãpuºii:

1. Se umezesc 6-7 foi de porumb.

2. Se rup fâºii cu lãþimea de 2 cm.

3. Mãnunchiul de fâºii se leagã strâns cu aþã.

4. Fâºiile se împart în douã pãrþi egale.

20 pãnuºi de porumb de
culoare gãlbuie; aþã tare
de culoarea pãnuºilor,
foarfecã, ac pentru despi-
carea fâºiilor.

În timpul lucrului, pãnuºile se
usucã ºi se scurteazã. De
aceea, pentru corpul pãpu-
ºii, alegem pãnuºile cele mai
lungi, iar pentru detalii — pe
cele mai scurte. 

Pentru figurina-bãieþel:
1. se omite cosiþa (b);
2. se parcurg aceleaºi etape;
3. pãnuºile de sub talie se
împart în 2 pãrþi egale ºi se
leagã la capete la acelaºi
nivel.

a b

c d

vezi continuarea pe pag. 101
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Succesiunea operaþiilor
Sugestii/ Ilustraþii

5. Fâºiile se rotesc în jurul nodului (a).

6. În golul format dintre fâºii, se introduce cosiþa (b).

7. Mãnunchiul de fâºii (capul) se leagã cu aþã
strâns, la 2 cm de la vârf.

8. Mãnunchiul de fâºii se mai împarte o datã în
douã pãrþi egale.

9. Se introduce ºiretul (mâinile) ºi se leagã strâns
cu aþã corpul la mijloc (talia pãpuºii) (c).

10. Capetele mai lungi ale pãnuºilor se taie cu
foarfeca.

11. Figurina se finiseazã. 

1. Elaboraþi un proiect de confecþionare a unei figurine din pãnuºi: 

grupurile I ºi IV – o figurinã-fetiþã;

grupurile II ºi III – o figurinã-bãieþel.

Pregãtiþi locul de lucru, materialele ºi ustensilele dupã cum urmeazã:

– Aºterneþi pe masa de lucru o peliculã de protecþie.

– Lãsaþi foile de pãnuºi într-un vas cu apã cãlduþã pentru vreo 10 minute ca sã
se înmoaie.

– Scuturaþi pãnuºile ºi înveliþi-le într-un ºtergar care absoarbe bine umezeala.

– Pregãtiþi ustensilele pentru lucru: ac, aþã de culoarea pãnuºilor, foarfecã.

– Rupeþi pãnuºile în fâºii (despicaþi cu acul de-a lungul pãnuºii, de la mijloc).

– Repartizaþi sarcinile între colegii de grup: împletirea cosiþei, împletirea ºiretu-
lui, legatul, tãierea capetelor fâºiilor, dereticarea etc.

3. Confecþionaþi figurina conform proiectului elaborat.

4. Prezentaþi proiectele. Evaluaþi lucrãrile proprii ºi pe cele ale colegilor.

Continuare

Obiectul confecþionat se
usucã la soare, urmãrind
periodic ca el sã nu se
deformeze.
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1. Adãugaþi cuvintele care lipsesc în enunþurile de mai jos.

Foarfeca se transmite  cu înainte.

Pentru confecþionarea unui suport pentru vase, vom utiliza împletitura în .

Pentru ca mãnunchiul de pãnuºi sã aibã o grosime uniformã, vom o
jumãtate din ele când le vom aºeza una peste alta.

2. Care pãnuºi vor fi selectate pentru confecþionarea corpului figurinei ºi care
pãnuºi vor fi utilizate pentru celelalte detalii (mâini, cosiþe)? Argumentaþi.

3. În lista de mai jos, sunt scrise etapele de împletire a unui suport din foi de
porumb. Marcaþi, în spaþiul rezervat, numãrul care indicã ordinea corectã de
executare a operaþiei:

aranjarea cosiþei;

despicarea foilor de porumb;

recoltarea foilor de porumb;

înmuierea mãnunchiului de pãnuºi;

împletirea în trei a cosiþei;

fixarea cu acul cu aþã a marginii cosiþei împletite.

4. Enumeraþi etapele prelucrãrii fibrelor vegetale. 

5. Comentaþi afirmaþia: Articolele împletite din fibre vegetale sunt uºoare, ecologic
pure, comode ºi moderne. 

6. Explicaþi ce relaþie existã între obiectele reprezentate în imaginile de mai jos: 
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8. SPAÞIILE VERZI
ªI ACTIVITÃÞILE AGRICOLE

Dupã studierea acestui capitol,

8

8.1. Floricultura în casã ºi în grãdinã
Florile pe care le cultivãm în grãdina din jurul casei

au, de regulã, tulpina ierboasã, moale, subþire, fragedã.
Aceste plante se numesc erbacee (schema 8.1). O altã ca-
tegorie de plante sunt cele de apartament. Ele sunt gin-
gaºe, nu rezistã la frig ºi de aceea trebuie þinute în
încãperi (ficus, asparagus, muºcatã etc.). Existã ºi plante
decorative lemnoase (liliac, cãlin, iasomie etc.), care sunt
rezistente la ger ºi pot ierna afarã.

Pentru cultivarea florilor este foarte important sã
ºtim ce tip de sol li se potriveºte, care sunt condiþiile de
mediu adecvate, sã folosim îngrãºãmintele potrivite ºi
sã le colectãm corect seminþele.

Proprietãþile decorative cele mai preþioase ale flo-
rilor sunt: culoarea, forma, durata ºi specificul înfloririi.

Spaþiile cu flori din faþa casei sau a ºcolii, de regulã,
au formã de cerc (rond) sau de straturi dispuse dupã do-
rinþa persoanei care le-a plantat.

plante erbacee 
plante anuale 
plante bienale 
plante perene (multianuale)
plante decorative lemnoase

Schema 8.1. Florile — plante erbacee

Anuale (cresc ºi
înfloresc în anul
în care au fost
semãnate: gãl-

benele, garoafe,
gura-leului)

Bienale (înfloresc
în urmãtorul an
dupã ce au fost

semãnate:
clopoþei, nalbe,

panseluþe)

Perene (multi-
anuale) (înfloresc
mai mulþi ani de-a

rândul ºi sunt rezis-
tente la ger: bujori,

narcise, lalele)

veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

varietatea plantelor floricole;
metodele de înmulþire a plantelor legumicole ºi floricole; 

sã elaboraþi proiecte de cultivare ºi îngrijire a plantelor
floricole ºi legumicole, sã cultivaþi plantele;

pericolul de poluare a solului prin aplicarea incorectã a
substanþelor chimice în agriculturã.

PLANTE ERBACEE

Orizont cognitiv

Omul creºte plante deco-
rative din cele mai vechi
timpuri. Trandafirul ºi
lotusul, de exemplu, erau
cultivaþi ºi acum 5-6 mii
de ani.
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1. Adunaþi (cumpãraþi) seminþe de flori.
2. Examinaþi calitatea acestor seminþe conform cerin-

þelor (schema 8.2) ºi sortaþi-le.

8.3. Lucrãri de toamnã pentru înmul-
þirea plantelor floricole perene

butaº
drajon
bulb
altoire
marcotaj
fertilizare

!
Pentru ca florile sã înfloreas-
cã pe rând, o perioadã cât
mai îndelungatã, mai întâi
trebuie sãdite plantele pe-
rene, iar la anumite inter-
vale, treptat – cele anuale.

8.2. Cerinþele de recoltare 
ºi de pãstrare a seminþelor 
de plante floricole

Seminþele se colecteazã, dupã anumite reguli (sche-
ma 8.2), de la plantele sãnãtoase, bine dezvoltate. Se-
minþele colectate se înºirã pe o hârtie, într-un loc uscat,
pentru câteva zile, apoi se sorteazã în pliculeþe de hârtie,
pe care se scrie denumirea plantei. Seminþele se pãs-
treazã într-o încãpere uscatã, la temperatura de 4-10OC,
fiind bune pentru semãnat în decurs de 3 ani.

Observã ce plante decorative cresc în grãdina voastrã;
scrie în caiet denumirile lor, noteazã când înfloresc. 

Schema 8.2. Reguli de
colectare a seminþelor de
plante floricole

sãnãtoase
coapte
uscate

curate (fãrã ames-
tecuri de seminþe

de alte plante, fãrã
gunoaie)

SEMINÞELE 
TREBUIE SÃ FIE

1. Elaboraþi un proiect de amenajare a unei florãrii în
faþa ºcolii.

2. Desenaþi un plan ºi înscrieþi pe fiecare porþiune de-
numirea plantelor pe care le veþi cultiva.

3. Prezentaþi proiectele.

Din sãmânþa micã iese
pomul mare.

(Proverb)

Plantele floricole se pot înmulþi prin douã metode:
prin seminþe ºi pe cale vegetativã. Seminþele din care va
creºte rãsadul sunt semãnate în lãzi sau în ghivece cu
1-1,5 luni înainte de plantarea acestuia.

Pentru a asigura o dezvoltare cât mai bunã a plante-
lor floricole, solul se fertilizeazã prin introducerea în-
grãºãmintelor.

La semãnatul florilor, vom folosi pãmânt uºor, nisi-
pos, mraniþã (gunoi de grajd putred) ºi pãmânt ameste-



5C L A S A

105

Plantele
anuale

(volubile –
care îºi

rãsucesc
tulpina pe 
un suport),

bienale,
perene

pe cale vegetativã

prin butaºi
O porþiune din tulpinã, din
rãdãcinã sau din frunze se

ia de la
planta-mamã
ºi se pune la
înrãdãcinat.

prin pãrþi de tufã
Plantele care înfloresc

primãvara se divid
toamna ºi invers.

prin drajoni
Primãvara, se despart

lãstarii porniþi din
rãdãcini (drajonii).

prin bulbi
Se separã bulbii.

prin altoire
Un mugure,

numit altoi, se
transplan-

teazã de la o
plantã pe o
altã plantã,

numitã
portaltoi.

prin marcotaj 
Se îndoaie lãstarii de un an ºi se

introduc în nisip, la adâncimea de 
10-15 cm, apoi se acoperã cu pãmânt.

Schema 8.3. Metode de înmulþire a plantelor floricole

ÎNMULÞIREA PLANTELOR FLORICOLE

prin
seminþe

cat cu frunze putrezite. Pânã la încolþirea seminþelor, rã-
sadniþa se poate þine la umbrã sau chiar la întuneric, dar
imediat dupã rãsãrirea plantelor, va fi plasatã la luminã.

Multe plante decorative (gãlbenele, maci, brumãrele
etc.) se seamãnã în sol la sfârºitul toamnei.

Pentru efectuarea muncilor agricole avem nevoie de
diferite unelte de lucrat solul (fig. 8.1).

Fiºã tehnologicã Înmulþirea plantelor floricole perene prin seminþe

Succesiunea lucrãrilor Succesiunea lucrãrilor

1. Se sapã bine ºi se mãrunþeºte solul.

2. Locul de semãnat se netezeºte cu o
greblã.

3. Se fac ºãnþuleþe paralele la o
depãrtare de 20-40 cm unul de altul,
în funcþie de specia plantei.

Pregãtirea rãsadului Semãnatul direct pe teren

1. Se sapã bine ºi se mãrunþeºte solul.

2. Locul de semãnat se netezeºte cu o
greblã.

3. Se fac brazde la distanþe mai mari de
40 cm, în locuri adãpostite, primãvara,
dupã încetarea brumei, sau vara.

Sãmânþa bunã dã
rod bun.

(Proverb)

vezi continuarea pe pag. 106
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Fiºã tehnologicã Transplantarea firelor de rãsad de flori

Succesiunea operaþiilor Ilustraþii
Sugestii

1. Se alege locul pentru transplantarea
rãsadului.

2. Se marcheazã rândurile ºi locurile de
plantare a firelor de rãsad.

3. Se fac brazdele, cu sãpãliga, la distanþa
de 20-40 cm una de alta.

4. Se sapã cuiburile pentru firele de rãsad.

5. Se udã bine solul din jurul cuiburilor.

6. Se scoate cu atenþie, cu o lopãþicã, câte
un fir de rãsad cu tot cu pãmânt ºi se
transplanteazã în cuiburile pregãtite.

7. Se udã solul în jurul firelor sãdite, apoi
se presarã deasupra pãmânt uscat.

8. Pãmântul din jurul firelor plantate se
bãtãtoreºte puþin.

Brazdele pentru rânduri se fac la
distanþe diferite, în funcþie de
florile care vor fi plantate. 

scândurã de
sãdit, folositã
la plantarea
rãsadului

scoaterea
rãsadului 
din ghiveci

Succesiunea lucrãrilor Succesiunea lucrãrilor

4. Seminþele se acoperã cu pãmânt: 

a. seminþele mai mari de 2 mm în
diametru se acoperã cu un strat de
pãmânt mai gros;

b. pentru seminþele mãrunte, se
preparã un pãmânt gras, cernut,
amestecat cu nisip.

5. Dacã semãnatul a fost fãcut în sol
uºor ºi, mai ales, primãvara târziu,
dupã acoperire cu pãmânt, suprafaþa
locului însãmânþat trebuie apãsatã
cu scândura de sãdit.

6. Locul semãnat se stropeºte bine cu
apã.

Pãmântul trebuie stropit cu atenþie,
pentru a nu descoperi seminþele.

4. Seminþele se acoperã cu un strat
subþire de gunoi de grajd ºi/ sau
resturi de plante bine putrezite,
amestecate cu nisip.

5. Suprafaþa însãmânþatã se apasã cu
scândura de sãdit.

6. Suprafaþa însãmânþatã se stropeºte
bine.

7. Dacã rãsadul creºte prea des, el
trebuie repicat (replantat la distanþe
mai mari). Distanþa dintre firele de
rãsad trebuie sã fie de 7-8 cm (vezi
Fiºa tehnologicã: Transplantarea
firelor de rãsad de flori).
Dacã pãmântul e prea umed, rãdãci-
na plantelor poate putrezi. Rãsadul
se va uda atunci când pãmântul
începe sã se usuce la suprafaþã.

Continuare
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Fiºã tehnologicã Înmulþirea vegetativã a plantelor floricole perene
Succesiunea operaþiilor Unelte ºi inventar

Ilustraþii

Butãºirea (pentru gherghine, crizanteme)

1. Se toarnã nisip în ghiveci sau în lãdiþã. 

2. Se taie, cu cuþitul, butaºi de la planta-mamã (de 5-8 cm
lungime).

3. Butaºii se planteazã în ghiveci sau în lãdiþã, la o adân-
cime de 1 cm ºi la o distanþã de 4-5 cm unul de altul.

4. Butaºii plantaþi se udã bine.

5. Ghiveciul sau lãdiþa se acoperã cu o bucatã de sticlã ºi
se pune într-un loc cãlduros (16-18OC).

Divizarea 

1. Se pregãteºte porþiunea de sol pe care se vor rãsãdi
plantele (solul se sapã cu hârleþul ºi se niveleazã cu
grebla).

2. Se taie ºi se separã o parte din rãdãcina plantei (bujor,
garofiþã etc.).

3. Se sapã un cuib cu hârleþul.

4. Segmentul de rãdãcinã divizat se planteazã în cuib ºi
se udã.

Hârleþ, greblã,
cuþit, nisip, ghiveci
sau lãdiþã.

Fig. 8.1. Unelte necesare pentru lucrãrile agricole.

Recunoaºteþi uneltele din imagine. Ce alte unelte mai pot fi folosite la lucrãrile agricole?
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Norme de protecþie 
a muncii în timpul
lucrãrilor agricole:

inventarul ºi unel-
tele pentru lucru
se pãstreazã în lo-
curi special rezer-
vate;
greblele, furcile se
pãstreazã cu dinþii
în jos, iar lopata,
hârleþul, sapa — cu
tãiºurile în jos. 1. Elaboraþi proiecte de înmulþire a plantelor: a) înmul-

þiþi prin rãsad câte o plantã, la alegere – grupurile I
ºi IV; b) înmulþiþi prin butaºi ºi prin divizare câte o
plantã, la alegere – grupurile II ºi III.

2. Apreciaþi nivelul de organizare ºi calitatea realizãrii
lucrãrii de cãtre fiecare grup.

8.5. Aranjamentele florale*
Aproape toate florile care cresc în grãdinã pot fi pu-

se în vaze, pentru a împodobi un interior. Florile cu tul-

aranjamente (compoziþii)
florale

buchet
ikebana

8.4. Plantele de camerã
Plantele de camerã: primula, palmierii, oleandrul,

lãmâiul se cultivã la temperaturi de 8-16°C; monstera,
ficusul — la temperaturi de 18-25°C.

Flori frumoase sunt
multe, dar nu toate au
miros dulce.

(Proverb)

Îngrijirea plantelor floricole de camerã
Este recomandabil ca plantele de camerã sã fie scoa-

se în aer liber pe perioada verii, iar înainte de a le aduce
în casã, în luna octombrie, e necesar sã fie efectuate
urmãtoarele acþiuni:

— eliminarea frunzelor uscate;
— adãugarea de humus la suprafaþa solului din ghiveci;
— eliminarea dãunãtorilor;
— spãlarea frunzelor.
Plantele trebuie aranjate în casã într-un loc luminos

ºi ferit de curenþii de aer.
Atunci când udãm florile de camerã, este important

sã nu uitãm cã apa care are temperatura de 1 OC pãtrun-
de în rãdãcina plantei de 7 ori mai încet decât apa încãl-
zitã pânã la temperatura de 20 OC. Din când în când, este
nevoie sã le facem florilor „baie“ cu apã ºi sãpun. Mai
întâi, se eliminã praful de pe frunze cu o periuþã de dinþi,
apoi frunzele se ºterg cu un burete sau cu o cârpã moale.
Dupã aceea, plantele se mai spalã o datã cu stropitoarea.

PLANTE DE CAMERÃ

de luminã
cerceluºul, muºcata,

crinul roºu

de umbrã
iedera, violeta, 

aspidistra

!
Condiþiile principale de
creºtere a plantelor sunt:
cãldura, lumina, apa, hra-
na, aerul. 
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Metode de prelungire a vieþii unui buchet:

nu puneþi în aceeaºi vazã prea multe flori, deoarece
nu vor putea respira;

nu puneþi florile în apa luatã direct din robinet,
lãsaþi apa sã se limpezeascã;

apa din vaza cu flori trebuie schimbatã în fiecare zi.

1. Elaboreazã un proiect de realizare a unui buchet sau
a unui aranjament floral.

2. Realizeazã un buchet sau un aranjament floral con-
form proiectului.

3. Completeazã-þi portofoliul cu o compoziþie din plante
floricole uscate.

Orizont cognitiv

Oamenii din toatã lumea
iubesc florile, le cresc, le
îngrijesc, le aduc în case
ºi se bucurã de frumuse-
þea lor. În Japonia, aran-
jamentul floral este o ar-
tã cu tradiþii seculare.
Tehnica de aranjare a flo-
rilor (în vase) dupã anu-
mite principii este numi-
tã ikebana.

Reguli de colectare a florilor:

florile se taie dimineaþa sau dupã apusul soarelui;

florile se taie cu un cuþit bine ascuþit, nu cu foarfe-
ca, întrucât aceasta le poate strivi tulpina;

stibla florii se taie de-a curmeziºul;

unele flori, de exemplu crizantemele, pot fi pur ºi
simplu rupte;

dacã nu aþi reuºit sã puneþi florile imediat în apã, tre-
buie sã le mai faceþi câte o tãieturã oblicã pe stiblã;

stiblele de liliac, trandafir, iasomie se despicã puþin
la capãt.

Fig. 8.2. Compoziþii florale.

pina lungã se pun în vaze înalte, iar cele cu tulpina scur-
tã — în vaze joase. Nu toate florile se pot asocia în acelaºi
buchet. Existã flori care se ofilesc foarte repede, dacã
stau în aceeaºi vazã cu altele.

Astãzi sunt foarte cãutate aranjamentele (compo-
ziþiile) florale realizate pentru diverse ocazii (ca element
de decor sau pentru cadouri etc.). Un aranjament floral
presupune folosirea unei singure sau a câtorva specii de
flori, asortate cu diverse frunze ºi rãmurele de plante
decorative.
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8.6. Culturile legumicole
Legumele se cultivã pe terenuri deschise, în parcele.

Lucrãrile de pregãtire a solului se efectueazã toamna târ-
ziu, dupã recoltarea tuturor culturilor. Când suprafaþa
cultivatã este mare, solul se arã, iar în grãdini — se sapã.
Tot atunci se adaugã ºi gunoiul de grajd, care se îngroa-
pã la o adâncime de 20-25 cm. Pãmântul trebuie lucrat
numai când are un grad de umezealã potrivit. Acest
lucru poate fi determinat prin strângerea în mânã a unui
pumn de pãmânt: lãsat sã cadã, el trebuie sã se sfãrâme.

A. Înmulþirea culturilor legumicole
Culturile legumicole, la fel ca ºi cele floricole, se pot

înmulþi prin semãnare directã sau prin plantarea rãsa-
dului (schema 8.4).

Amintiþi-vã ce aþi învã-
þat la lecþiile de Educa-
þie tehnologicã, în cla-
sele precedente, des-
pre cultivarea plante-
lor în sere ºi rãsadniþe. 

Schema 8.4. Înmulþirea
culturilor legumicole 

CULTURI LEGUMICOLE

Înmulþire prin semãnare directã

morcov, pãtrunjel, sfeclã roºie, ridiche,
spanac, mazãre, fasole, castraveþi etc.

Înmulþire prin plantarea rãsadului

roºii, vinete, ardei, varzã,  conopidã,
þelinã, ceapã, praz etc.

Înainte de semãnat, solul de pe straturi se mãrunþeº-
te ºi se niveleazã, apoi se întinde o sfoarã, de-a lungul
cãreia, cu un colþ al sapei, se fac ºãnþuleþe la distanþã po-
trivitã pentru fiecare legumã. Seminþele se seamãnã cu
mâna ºi apoi, cu dosul greblei, se acoperã cu pãmânt,
bãtãtorind puþin pãmântul de-a lungul rândului.

Rãsadul se poate cumpãra sau se poate creºte acasã.
Rãsadul trebuie plantat în aºa fel încât sã nu se opreascã
din creºtere. El se udã, apoi se scoate cu tot cu pãmântul
care se þine de rãdãcinã ºi se planteazã în cuiburile fãcu-
te cu sãpãliga. Rãsadul plantat se udã bine, însã, o pe-
rioadã de câteva zile (5-8 zile) dupã plantare, nu se mai
udã, ca sã-ºi facã rãdãcini în adâncime.Fig. 8.3. Roºii.

Elevii din grupul al III-lea au tãiat cu foarfeca trandafiri, lalele ºi narcise. Au
umplut vaza cu apã din robinet ºi au pus în ea florile. Cãtre sfârºitul lecþiei, buchetul
s-a ofilit. 

Din ce cauzã? Cum pot fi readuse la viaþã florile din acest buchet?

A rãsãrit rãsãrita la rã-
sãritul soarelui.
(Frãmântare de limbã)
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B. Cultura principalelor legume 
Roºiile (tomatele) se cultivã prin rãsad. Se planteazã

înainte de a înflori. Rãsadul nu trebuie udat prea mult,
pentru cã poate creºte prea firav. Pentru ca planta sã creas-
cã viguroasã, ea are nevoie de multã luminã ºi aer. Roºii-
le de varã ºi cele de toamnã se planteazã în martie-aprilie.
Distanþa dintre rânduri trebuie sã fie de 80-85 cm, iar cea
dintre plante — de 30-35 cm. Roºiile se prãºesc de 5-6 ori.
Lãstarii de sub frunze (copilii) se rup de mici, de 5-10 cm.
Pe tulpinã pot rãmâne 2-3 copili. Roºiile de varã se pot
susþine pe spalier, adicã pe o sârmã întinsã la înãlþimea
de 50-70 cm. Roºiile de toamnã se pot lega pe araci.

Varza de toamnã se seamãnã în straturi prin luna mai,
iar rãsadul se planteazã între 15 iunie ºi 10 iulie. Distanþa
dintre rândurile plantate trebuie sã fie de 50-60 cm. Var-
za trebuie udatã des, adãugându-i-se periodic îngrãºã-
minte, în special gunoi de grajd.

Ceapa se cultivã prin arpagic. Acesta se cumpãrã sau
se obþine prin semãnarea foarte deasã a seminþelor de
ceapã. Se considerã cel mai bun de plantat arpagicul de
dimensiunile unei alune, tare ºi neîncolþit. Arpagicul se
planteazã în rânduri fãcute la o distanþã de 18-20 cm. Pe
rând, între fire, se va menþine o distanþã de 10-12 cm, în-
gropându-se în sol astfel ca sã nu i se vadã vârful. Ceapa
se prãºeºte de mai multe ori ºi se pliveºte, nu se udã.

Usturoiul se cultivã prin cãþeii de usturoi. Se poate
planta ºi toamna, pentru a avea usturoi verde primãvara
devreme.

C. Combaterea bolilor ºi dãunãtorilor
Pentru a evita rãspândirea bolilor, plantele bolnave

se adunã din grãdinã ºi se ard. De la plantele bolnave nu
se colecteazã seminþe. Roºiile, ardeii, vinetele, castraveþii
se stropesc cu zeamã bordelezã (10 l de apã, 100 g de
piatrã-vânãtã, 100 g de var stins).

Dãunãtorii care produc cele mai mari pagube cultu-
rilor legumicole sunt gândacii-de-Colorado. Se reco-
mandã ca ei sã fie adunaþi manual ºi apoi distruºi. Coro-
piºniþele, omizile ºi alþi dãunãtori se nimicesc ori de câte
ori apar. O parte dintre dãunãtori ºi buruieni pot fi dis-
truºi de frigul din timpul iernii. La acest lucru contri-
buie ºi sãpatul (aratul) de toamnã.

Fig. 8.4. Varzã.

Fig. 8.5. Ceapã.

Fig. 8.6. Usturoi.

!
Omul are nevoie de 122 kg
de legume pe an, dintre
care 45-48 kg revin verzei.

Lãcusta-i mititicã, da
tare mult stricã.

(Proverb)
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Gãsiþi cheia de rezolvare a rebusului ºi veþi afla care sunt
condiþiile principale de creºtere a plantelor. 

1. Numiþi cerinþele de recoltare ºi de pãstrare a seminþelor de plante.
2. Explicaþi în ce constau cãile de înmulþire a plantelor floricole.
3. Completaþi golurile (cultivarea plantelor legumicole):

a. se cultivã prin arpagic.
b. Plantele bolnave se din grãdinã ºi se ard, ca sã nu se rãs-
pândeascã .

4. Recunoaºteþi ºi numiþi plantele reprezentate în imaginile de mai jos:

Orizont cognitiv

Într-un an, o familie din
4-5 persoane, inclusiv
copii, are nevoie de 500-
600 kg de legume.

Fig. 8.7. Dãunãtori ai plan-
telor: a — gândac-de-Colo-
rado (insectã maturã ºi lar-
vã); b — omidã (fluture ºi
larvã); c — coropiºniþã.

1

2

3

C

A

A4

L

a

b

c

Substanþele chimice folosite împotriva bolilor ºi
dãunãtorilor pot polua solul, dacã nu vor fi administra-
te în corespundere cu regulile indicate pe ambalaje.

1. Participaþi la lucrãrile de îngrijire a plantelor cultivate.
2. Evaluaþi roada, evidenþiind aspectul ecologic, aspec-

tul roadei, calitatea, cantitatea recoltei etc.
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clasa a - a66
Dupã studierea acestui capitol,

1veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

utilajul ºi instrumentele de prelucrare a lemnului;
tehnologiile ºi instrumentele necesare pentru executarea
gravãrii, cioplirii artistice;
normele de igienã ºi protecþie a muncii în timpul prelucrãrii
lemnului;

sã utilizaþi competenþele cãpãtate la Matematicã, Educaþia
plasticã în elaborarea proiectelor de confecþionare a
obiectelor din lemn;
sã elaboraþi proiecte de confecþionare ºi ornare a obiectelor
din lemn prin gravare ºi cioplire artisticã;
sã executaþi lucrãri de gravare ºi de cioplire artisticã;

calitatea obiectelor confecþionate din lemn;
valoarea esteticã ºi calitatea lucrãrilor gravate, cioplite în lemn.

1. TEHNOLOGII DE PRELUCRARE 
A LEMNULUI. PRELUCRAREA
ARTISTICÃ A LEMNULUI

1.1. Operaþii de prelucrare 
a lemnului

A. Rindeluirea
Rindeluirea este una dintre principalele operaþii

tehnologice de prelucrare a suprafeþei lemnului, con-
stând în scoaterea de pe suprafaþa piesei brute, cu aju-
torul rindelei, a unor straturi subþiri (strujiturã).

Rindelele sunt manuale ºi electrice. Cele manuale pot
avea corp de lemn sau metalic (fig. 1.1). Dupã dimensi-
unea corpului ºi forma tãiºului cuþitului, deosebim:
rindeaua-cioplitor, rindeaua-fãþuitor, gealãul, rindeaua
de fãlþuit ºi rindeaua de fasonat. În atelierele ºcolare se

rindea-cioplitor
rindea-fãþuitor
gealãu
daltã
daltã de tâmplãrie
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a
b c

e

f

gh
a

b

Fig. 1.5. Poziþia corectã 
a mâinilor în timpul
rindeluirii.

Fig. 1.2. Construcþia rindelei: a — corn;
b — corp; c — luminã; d — cuþit; e — panã;
f — umãr de sprijin; g — gurã; h — talpã.

Fig. 1.4. Montarea corectã 
a cuþitului în rindea.

0,1-1 mm

d

folosesc: rindeaua-cioplitor, rindeaua-fãþuitor ºi gea-
lãul. La întreprinderi se folosesc rindelele electrice.

Înainte de a începe operaþia de rindeluire, trebuie sã
verificãm dacã unealta este ajustatã. Cuþitul trebuie sã
fie fixat corect, tãiºul sã fie paralel cu talpa ºi sã iasã cu
0,1-3 mm din corpul rindelei (fig. 1.4).

În timpul rindeluirii, trebuie sã stãm într-o poziþie
de lucru corectã: punem piciorul stâng mai în faþã,
paralel cu marginea mesei, iar piciorul drept, cu vârful
spre marginea mesei. Apãsãm pe rindea mai întâi cu
mâna stângã, apoi cu ambele mâini, iar la sfârºitul miº-
cãrii, apãsãm numai cu mâna dreaptã (fig. 1.5). Verifica-
rea calitãþii suprafeþelor rindeluite se efectueazã cu aju-
torul colþarului de tâmplãrie (fig. 1.6).

!
În timpul lucrului, rindeaua
se curãþã periodic de struji-
turã cu o surcea. Trebuie sã
urmãriþi ca suprafaþa pre-
lucratã sã nu se adânceas-
cã mai jos de liniile trasate.
Calitatea rindeluirii, precum
ºi ascuþiºul cuþitului nu se
controleazã cu mâna.  

a
b

Fig. 1.1. Rindele:
a — cu corp de lemn;
b — cu corp metalic;

c — electricã.

c

Fig. 1.3. Rindele: a — rindea-cioplitor; b — gealãu.
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Fig. 1.6. Verificarea calitãþii
suprafeþelor rindeluite cu
ajutorul colþarului (echeru-
lui).

Verificaþi corectitudinea pregãtirii rindelei pentru lucru.

B. Dãltuirea
Dãltuirea este o operaþie tehnologicã folositã, de

regulã, la îmbinarea pieselor prin cepuri. Pentru dãl-
tuire este nevoie de urmãtoarele instrumente de bazã:
daltã, daltã de tâmplãrie ºi ciocan de lemn.

Fig. 1.7. Daltã
(1) ºi daltã de
tâmplãrie (2):
a — tijã;
b — inel;
c — mâner.

a b c b

1

2

!
Semifabricatul care trebuie
dãltuit se fixeazã bine pe
masa de tâmplãrie.

!
Dãltuirea este unul dintre
procesele principale în teh-
nica sculpturii în lemn.

Fig. 1.8. Metode ºi procedee
de dãltuire: a — cu dalta,
folosind ciocanul;
b, c — cu dalta de tâmplãrie.

a b

c

Observaþi câteva modali-
tãþi de lucru cu dalta.

Dalta (fig. 1.7) se deosebeºte de dalta de tâmplãrie
prin grosimea tijei ºi prin faptul cã mânerul dãlþii are la
capãt un inel. În timpul lucrului cu dalta, se foloseºte cio-
canul, iar în procesul lucrului cu dalta de tâmplãrie (de
finisare), nu vom utiliza ciocanul. Partea activã  a dãl-

1. Rindeluieºte o scândurã din care vei confecþiona
apoi piese pentru o lãdiþã.

2. Controleazã calitatea executãrii operaþiei de rinde-
luire.
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1.2. Îmbinarea pieselor prin cepuri
Îmbinarea prin cepuri constã în asamblarea unei

piese, care are unul sau câteva cepuri la capãt, cu o altã
piesã, în care sunt fãcute scobituri de dimensiunile cepu-
rilor de pe prima piesã (fig.1.9). În cazul în care piesele
sunt asamblate printr-un singur cep, aceastã conexiune se
numeºte îmbinare simplã (fig. 1.9, a). Pentru o asamblare
mai rezistentã, se efectueazã îmbinarea cu mai multe
cepuri simple, numitã ºi îmbinare compusã (fig. 1.9, b-d).

Ustensilele principale necesare pentru îmbinãrile prin
cepuri sunt: ferãstrãul cu dinþi mãrunþi, rindeaua-ciopli-
tor, rindeaua obiºnuitã, dãlþile plate, ciocanul de lemn.

Cepurile se confecþioneazã doar pe fibrele longitu-
dinale ale lemnului. Îmbinarea pieselor printr-un sin-
gur cep se face în modul urmãtor. Feþele pieselor se pre-
lucreazã cu rindeaua-cioplitor, apoi se îndreaptã cu rin-
deaua, se urmãreºte, cu ajutorul echerului, ca marginile
pieselor sã fie netede ºi sã formeze unghiuri drepte. Cu
ajutorul echerului ºi al trasatorului paralel, se traseazã
dimensiunile cepului ºi ale scobiturii (fig. 1.10, a, b).

cep
scobiturã
îmbinare simplã
îmbinare compusã

þilor este fãcutã din oþel. La vârf, dalta are formã de panã.
Dãlþile pot fi de diferite dimensiuni ca lãþime ºi grosime.

Tãiºul dãlþii trebuie sã fie bine ascuþit, iar lãþimea ei
trebuie sã coincidã cu cea a gãurii de dãltuit. La dãltui-
rea strãpunsã, semifabricatul se prelucreazã din ambele
pãrþi, folosind scândura de protecþie a mesei. Linia de
trasare trebuie sã rãmânã pe semifabricat.

1. Observaþi obiectele de lemn din jurul vostru – în casã, în parc etc. Ce operaþii de
prelucrare a lemnului credeþi cã au fost folosite la confecþionarea acestor
obiecte? Exemplificaþi.

2. Demonstraþi, descrieþi, comparaþi ºi apreciaþi calitatea tuturor lucrãrilor pe care
le-aþi efectuat, aplicând diverse metode de prelucrare a lemnului – rindeluirea,
dãltuirea.

Executã operaþia de dãltuire a unei scobituri la capãtul unui semifabricat.

Amintiþi-vã ce aþi învã-
þat deja despre tãierea
lemnului (vezi paragra-
ful 1.6, cl. 5-a) ºi des-
pre dãltuire (vezi para-
graful 1.1, cl. 6-a).
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Mai întâi se traseazã lungimea cepului ºi adâncimea
corespunzãtoare a scobiturii, apoi se traseazã grosimea
cepului ºi lãþimea scobiturii.

Scobiturile ºi cepurile se taie cu un ferãstrãu cu dinþi
mãrunþi (fig. 1.10, c-e). La tãierea scobiturii, ferãstrãul
trebuie sã treacã din partea interioarã de la semnul de
trasare, iar la tãierea cepului — din partea exterioarã.
Umerele cepului se taie cu ferãstrãul a cãrui pânzã stã
înclinatã sub un unghi de 5-10O în material.

Scobiturile se fac în felul urmãtor. Piesa în care tre-
buie executatã scobitura se fixeazã pe masa de tâmplãrie,

a

b

c d

scobiturã

capãt

umãr

cep drept
falcã

scobiturã

cep

scobiturã

cep
trapezoidal

cep
rotund

gaurã
umãr

Fig. 1.9. Tipuri de îmbinãri
prin cepuri: a — îmbinare
printr-un cep drept;
b — îmbinare prin câteva
cepuri drepte; c — îmbinare
prin cepuri trapezoidale;
d — îmbinare prin cepuri
rotunde.

Observaþi tipurile 
de cepuri.

Fig. 1.10. Procedee de
trasare, de dãltuire a
scobiturii ºi de tãiere 
a cepului: a — trasarea
lungimii cepului ºi a
adâncimii scobiturii;
b — trasarea grosimii
cepului ºi a lãþimii scobi-
turii; c — tãierea scobiturii;
d, e — tãierea cepului;
f — dãltuirea scobiturii
dintr-o parte; g — dãltuirea
scobiturii din cealaltã parte.

a

b

c d e

f g

1
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punând sub ea o scândurã, în calitate de suport, pentru
a evita deteriorarea mesei. Dalta se aºazã cu tãiºul para-
lel cu linia de tãiere, la aproximativ 1 mm de la ea, ºi se
þine strict perpendicular pe suprafaþa piesei; teºitura
dãlþii trebuie sã fie în partea scobiturii (fig. 1.10, f, g).
Apoi, cu ciocanul de lemn, se aplicã lovituri moderate pe
mânerul dãlþii.

Norme de protecþie a muncii în procesul 
efectuãrii îmbinãrilor prin cepuri:

în procesul lucrului asupra cepurilor ºi scobiturilor, piesele trebuie sã fie bine
fixate pe masã;
dãlþile ºi ciocanele trebuie sã fie bine fixate în cozi;
mâna nu se þine în faþa dãlþii;
mânerele dãlþilor nu trebuie sã aibã crãpãturi;
mânerele dãlþilor trebuie sã fie bine centrate, iar feþele lor — sã fie netede;
nu forþaþi aplecarea dãlþii la scoaterea stratului de lemn.

Traseazã pe o bucatã de lemn o gaurã dreptunghiularã
ºi dãltuieºte scobitura în ea.

1. Repartizaþi-vã activitãþile în grup, pentru a putea realiza
o îmbinare a douã piese prin cep drept. Faceþi desenul
tehnic. Executaþi fiecare câte o piesã.

2. Asamblaþi piesele pregãtite.
3. Apreciaþi calitatea îmbinãrii pieselor.

!
Dalta va servi mai mult,
dacã în timpul scobirii nu
se vor desprinde cu ea
straturi prea groase de
lemn.

Lucrul nu se face cu
forþa, ci cu mintea.

(Proverb)

Fiºã tehnologicã Elaborarea proiectului de confecþionare a unei lãdiþe

vezi continuarea pe pag. 119
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1. Se confecþioneazã piesele
pentru pereþii laterali ai lãdiþei. 

2. Se confecþioneazã peretele
din faþã ºi cel din spate al
lãdiþei. 

3. Se traseazã contururile
cepurilor pe pãrþile laterale ale
peretelui din spate ºi ale celui
din faþã ºi se executã tãie-
turile. 

4. Se traseazã contururile
cepurilor pentru pereþii laterali
ºi se executã tãieturile. 

5. Se dãltuiesc scobiturile.    

6. Se asambleazã pereþii lãdiþei
conform desenului.  

7. Se taie, din placaj, fundul
lãdiþei. Pereþii lãdiþei se îmbinã
cu acesta prin cuie. 

Succesiunea operaþiilor Reprezentarea graficã

Materiale 
ºi ustensile
Sugestii

Îmbinarea
poate fi
executatã ºi
cu cepuri
rotunde.
Lemn de pin 
cu grosimea 
de 10 mm.
Ferãstrãu,
rindea-cio-
plitor, rindea,
echer, creion.

Echer, creion,
ºablon de
scobituri,
ferãstrãu. 

E
v

a
lu

a
r

e 1. Numiþi tipurile de îmbinãri ale materialelor lemnoase. Care este avantajul
îmbinãrilor prin cepuri?

2. Relevaþi deosebirea dintre îmbinãrile prin cepuri drepte ºi îmbinãrile prin
cepuri rotunde.

3. Arãtaþi calitãþile ºi neajunsurile lãdiþei confecþionate de fiecare grup.

Daltã cu lãþimea
de 10 mm.

Ciocan de
lemn, clei,
echer.

Ferãstrãu,
echer, ciocan,
cuie.  

Continuare

8. Prezentaþi proiectul.
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1.3. Construcþia ºi funcþionarea
maºinii electrice de gãurit

Maºina electricã de gãurit se foloseºte pentru execu-
tarea gãurilor strãpunse ºi a celor oarbe ºi pentru prelu-
crarea acestora. Construcþia maºinii electrice de gãurit
este prezentatã în fig. 1.11.

Maºina electricã de gãurit funcþioneazã în felul urmã-
tor. Miºcarea de rotaþie de la motorul electric (j) este tran-
smisã, prin cureaua de transmisie (h), arborelui-port-

Amintiþi-vã ce aþi în-
vãþat, în clasa a 5-a,
despre construcþia
maºinii manuale de
gãurit, despre tipurile
burghielor ºi proce-
deele de executare a
gãurilor.

a b
cd

e

f
g

h
i

î

j

k

l

m

n

Fig. 1.11. Maºinã electricã de
gãurit: a — bazã; b — masã de
lucru; c — menghinã;
d — mandrinã; e — pãpuºa
fixã; f — roatã de curea;
g — arbore-portburghiu;
h — curea de transmisie;
i — coloanã; î — manta de
protecþie; j — motor electric;
k — mecanism de fixare a
pãpuºii pe coloanã;
l — manetã de deplasare a
pãpuºii fixe; m — roatã de
mânã; n — burghiu.

arbore-portburghiu
avansul arborelui-port-
burghiu 
mandrinã 
menghinã de maºinã 
transmisie prin curele

burghiu (g), instalat în pãpuºa fixã (e). Prin intermediul
mandrinei (d) de pe capãtul arborelui-portburghiu, ro-
taþia este transmisã burghiului (n), fixat în ea cu o cheie
specialã. Avansul arborelui (g) se face prin acþionarea
roþii de mânã (m); burghiul, rotindu-se, se deplaseazã în
materialul fixat în menghina (c) de pe masa de lucru (b).

Alegerea vitezei de rotaþie a burghiului depinde de
duritatea materialului gãurit. Viteza de rotaþie se sta-
bileºte prin deplasarea curelei (h) pe treapta corespun-
zãtoare a roþilor de curea (f).

Þinând cu o mînã maneta de deplasare (l) a pãpuºii fi-
xe (e), cu cealaltã mânã se slãbeºte mecanismul de fixare
a pãpuºii (k) pe coloanã (i). Rotind maneta de deplasare
(l) a pãpuºii fixe (e), ea se instaleazã dupã înãlþime, apoi
se imobilizeazã cu mecanismul de fixare a pãpuºii (k).

Fig. 1.12. Maºinã electricã
de gãurit modernã.

!
Burghiul trebuie sã fie strâns
bine în mandrinã. Altfel, se
va uza capãtul lui cilindric. 
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Norme de protecþie a muncii în timpul lucrului 
cu maºina electricã de gãurit:

piesele se fixeazã bine, pentru a nu se deplasa în timpul gãuririi;

burghiul trebuie fixat sigur în mandrina maºinii de gãurit;

nu se pune mâna pe burghiu imediat dupã gãurire, deoarece el poate fi
fierbinte.

1. Fixeazã în mandrinã un burghiu, verificã bãtaia burghiului.
2. Executã o gaurã oarbã cu diametrul de 12 mm ºi cu adâncimea de 40 mm.

Completaþi grilele ºi veþi citi pe grila evidenþiatã cuvân-
tul care denumeºte instrumentul cu care se executã
gãuri în lemn.

1. Parte a maºinii de gãurit pe care se fixeazã celelalte
mecanisme. 2. Piesã care transmite rotaþia de la motorul elec-
tric la arborele maºinii de gãurit. 3. Piesã pe care se fixeazã
mandrina. 4. Locaº fãcut de burghiu. 5. Dispozitiv de fixare a
piesei. 6. Dispozitiv de prindere a burghiului. 7. Instrument
pentru mãsurarea diametrului.

1
2 3

4

5
6

7

M

C A G ª

I

E
v

a
lu

a
r

e 1. Numiþi pãrþile componente ale unei maºini electrice de gãurit.
2. Arãtaþi modalitatea de fixare a piesei în menghina de maºinã. 
3. Explicaþi procedeul de executare a unei gãuri într-o bucatã de lemn.
4. De ce este nevoie sã fie modificatã viteza de rotaþie a burghiului? Argumen-

taþi, propuneþi soluþii.
5. Cum poate fi modificatã viteza de rotaþie a burghiului? Demonstraþi.

1.4. Ascuþirea ºi ajustarea 
instrumentelor de prelucrare 
a lemnului

A. Ascuþirea cuþitelor de rindele, a dãlþilor 
ºi a ferãstraielor de tâmplãrie
Ascuþirea cuþitelor de rindele se poate face la poli-

zoare manuale sau electrice (fig. 1.13, 1.14), cu piatra de

Amintiþi-vã ce se în-
tâmplã cu lama rinde-
lei cu care s-a lucrat
pe suprafeþe nu prea
curate sau care a fost
utilizatã mai mult timp.
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a b c

Fig. 1.13. Ascuþirea cuþitelor de rindea:
a — la polizorul manual;
b — modalitãþi de ascuþire pe piatra abrazivã;
c — modalitãþi de ascuþire finã pe piatra de gresie.

polizor 
piatrã abrazivã (cútie)
ascuþire brutã
ascuþire finã
ceaprãzuire

polizor, cu pietre de ascuþit din gresie naturalã sau pe
pietre abrazive artificiale. Cuþitele de rindele se ascut în
douã faze: 1. ascuþirea brutã la un polizor (fig. 1.13, a)
sau pe piatra abrazivã (fig. 1.13, b), pânã când teºitura se
îndreaptã, ºtirbiturile dispar, iar pe partea tãietoare a
cuþitului se formeazã o fâºie subþire de metal (aþa cuþi-
tului). Cuþitul se aºazã cu teºitura pe piatra abrazivã ºi se
efectueazã miºcãri înainte ºi înapoi. Pentru o ascuþire
bunã a cuþitului, pe piatrã se toarnã apã; 2. ascuþirea finã
pe pietre de ascuþit (fig.1.13, c), pe care se toarnã un pic
de ulei, pentru a scoate aþa. În procesul ascuþirii, cuþitul
se deplaseazã de-a lungul teºiturii, înainte ºi înapoi, pe
suprafaþa pietrei; concomitent, se fac ºi miºcãri circu-
lare. Periodic, cuþitul se întoarce cu faþa. O ascuþire finã
se poate obþine ºi pe o bucatã de hârtie abrazivã cu
granulaþie finã, fixatã pe un suport cu suprafaþã netedã
ºi tare.

Dãlþile se ascut la fel ca ºi cuþitele rindelelor, la poli-
zoare sau pe pietre abrazive (fig. 1.15).

Ascuþirea dinþilor ferãstraielor (fig. 1.16) presupune
ºi executarea unui procedeu numit ceaprãzuire. Ceaprã-

Cel mai bun cuþit e
cuþitul ascuþit.

(Proverb)

Fig. 1.14. Polizor electric
modern.
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zuirea este îndoirea alternativã a dinþilor ferãstrãului, în
stânga ºi în dreapta, cu scopul ca tãietura în material sã
fie mai largã decât grosimea pânzei, pentru a micºora
frecarea dintre pânzã ºi lemn.

Dinþii ferãstrãului de tãiat longitudinal se ascut cu
o pilã triunghiularã, care, în timpul ascuþirii, trebuie
þinutã perpendicular pe pânza lui. La ferãstraiele de
tãiat transversal mai întâi se ascut dinþii impari, apoi
ferãstrãul se întoarce pe cealaltã parte ºi se ascut dinþii
pari. Pila se þine sub un unghi ascuþit faþã de pânza fe-
rãstrãului.

a

b c

Fig. 1.15. Ascuþirea dãlþilor ºi cuþitelor oblice:
a — poziþia dãlþii la ascuþirea din partea teºiturii ºi din partea feþei;
b — ascuþirea dãlþii semirotunde;
c — lama cuþitului oblic ºi ascuþirea lui pe piatra abrazivã.

a b c d e

Fig. 1.16. Ascuþirea ferãstraielor de tâmplãrie:
a — ceaprazul dinþilor ferãstrãului; b — ceaprãzuitor; c — fixarea ferãstrãului la ascuþire;
d — procedeul de ascuþire a dinþilor; e — poziþia pilei în raport cu ferãstrãul.

!
Calitatea suprafeþei prelu-
crate a lemnului depinde în
mare mãsurã de ascuþimea
instrumentului. 

piatrã
rotundã

tija dãlþii

piatrã

20o

teºitura
dãlþii
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a

b

c

d

e

f

Fig. 1.17. Ajustarea cuþitu-
lui rindelei:
a — fixarea rindelei cu mâna
stângã; b — demontarea cu-
þitului de rindea; c — mon-
tarea cuþitului de rindea;
d — fixarea finalã a lamei;
e — verificarea corectitudinii
de montare a cuþitului;
f — corectarea colþului
cuþitului.

B. Demontarea, montarea ºi ajustarea cuþitului rindelei

Când rindeaua s-a umplut cu talaº, când cuþitul rin-
delei (fig. 1.17) s-a ºtirbit sau taie prea mult din lemn,
cuþitul trebuie demontat, pentru a înlãtura neajunsurile
observate. Rindeaua se ia în mâna dreaptã de talpã (par-
tea spre cãlcâi), se rãstoarnã, cu gura în dreapta, în mâna
stângã, cu degetul mare se þine pana ºi cuþitul rindelei,
iar celelalte patru degete sunt pe corpul rindelei. Se apli-
cã lovituri cu ciocanul de lemn în cãlcâiul rindelei, pânã
se elibereazã pana din locaº ºi se scoate cuþitul.

Pentru montarea cuþitului, rindeaua se ia în mâna
stângã, cu lumina în sus. Pana ºi cuþitul se introduc în
locaº, având grijã ca partea planã a penei sã fie peste
partea planã a cuþitului. Se bate uºor pana cu ciocanul
de fier, apoi se bate cuþitul, pânã când tãiºul lui iese sufi-
cient din gura rindelei. Cuþitul se fixeazã bine, bãtând
pana. Verificarea corectitudinii de montare a cuþitului
se face privind dinspre corn pe talpã. Dacã cuþitul are
un colþ scos în afarã, poziþia lui se corecteazã prin lovi-
turi aplicate lateral, pe marginea cuþitului. Pana nu tre-
buie fixatã prea strâns, deoarece astfel poate crãpa cor-
pul rindelei.

Norme de protecþie a muncii în timpul ascuþirii
instrumentelor:

feriþi-vã mâinile de piatra de polizor;
nu controlaþi ascuþimea instrumentului cu degetele;
se interzice a lucra la polizor fãrã ecran protector
sau fãrã ochelari protectori;
dupã oprirea polizorului, piatra acestuia nu se
atinge cu instrumentul, pentru a o frâna.

Fixaþi un ferãstrãu în menghinã. Ceaprãzuiþi fiecare câte
10 dinþi.

Ascute o daltã pe o bucatã de hârtie abrazivã cu granu-
laþie finã, aºezatã pe o suprafaþã netedã ºi tare.
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Orizont cognitiv

Cel mai dur material abraziv natural este diamantul. Cu granule de diamant se fac
acoperiri pe instrumentele de ascuþit, conferindu-le acestora calitãþi abrazive deosebite.

Fiºã tehnologicã Ascuþirea cuþitului unei rindele
Succesiunea operaþiilor Reprezentarea graficã

Sugestii

1. Se instaleazã cuþitul rindelei în cãruciorul
polizorului electric. 

2. Se verificã ºi se stabileºte mãrimea avansu-
lui cuþitului.  

3. Se pune în funcþiune polizorul ºi se ascute
cuþitul. 

4. Se opreºte polizorul ºi se controleazã
calitatea ascuþirii cuþitului.

La apropierea cuþitului, se obser-
vã grosimea care va fi polizatã. 

Se executã miºcãri alternative cu
cãruicorul în care este fixat
cuþitul.  

cãrucior

ºurub

cuþit

piatrã abrazivã

E
v

a
lu

a
r

e 1. Explicaþi procedeul de rindeluire a unei suprafeþe lemnoase.

2. Numiþi tipurile de îmbinãri prin cepuri.

3. Explicaþi procedeul de executare a unei gãuri cu maºina electricã de gãurit.

4. Explicaþi procedeele de ascuþire a unui cuþit de rindea, a unei dãlþi.

5. Relevaþi particularitãþile de ascuþire a ferãstraielor. Ce instrumente se uti-
lizeazã pentru ascuþirea ferãstraielor? 

6. În spaþiul rezervat, marcaþi, cu creionul, rãspunsul pe care îl consideraþi corect:
Calitatea suprafeþei rindeluite se controleazã cu:

rigla;  compasul; colþarul de tâmplãrie;  
rigla ºi compasul; rigla ºi colþarul (echerul).

7. Indicaþi succesiunea operaþiilor, materialele ºi instrumentele folosite la con-
fecþionarea unui obiect (la dorinþã).

?Selectarea
materialului

cu ochiul liber ?
?
?

?
?

finisarea 

?
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1.5. Cioplirea artisticã în lemn
Cioplirea artisticã este procedeul de decorare a arti-

colelor prin tãierea în lemn a crestãturilor sau scobitu-
rilor de diferite adâncimi ºi forme. În arta popularã,
cioplirea în lemn a cunoscut tradiþii seculare. Tipuri ºi
profiluri de cioplire sunt prezentate în fig. 1.18 ºi 1.19.

A. Materiale ºi ustensile utilizate 
la cioplirea în lemn
Pentru cioplire, se utilizeazã specii lemnoase moi de

foioase, cu structura uniformã, cum sunt: teiul, plopul,
mesteacãnul, arinul, paltinul. Din speciile de foioase
tari, se pot folosi pentru cioplire fagul ºi nucul. Alegerea
materialului pentru cioplire se face în funcþie de desti-
naþia ºi de forma articolului, precum ºi de tipul cioplirii.

Pentru cioplirea artisticã în lemn, sunt necesare us-
tensile speciale (fig. 1.20).

B. Procedee de cioplire geometricã în lemn
Piesa de cioplit se fixeazã pe masa de tâmplãrie. Su-

prafaþa ei se rindeluieºte bine sau se rectificã cu rãzuito-
rul. Trasarea modelelor de ornamente se face cu un cre-
ion tare, o riglã, un echer ºi cu un compas. Pentru trasa-
re se folosesc, de asemenea, ºabloanele. La trasarea or-
namentului, se va þine cont de direcþia fibrelor lemnu-
lui. Se lucreazã mai uºor de-a lungul fibrelor, însã în
acest caz, se cere o atenþie mult mai mare.

Amintiþi-vã ce aþi învã-
þat, în paragraful 1.1,
despre dãlþile de tâm-
plãrie ºi despre proce-
deele de lucru cu ele.

a b

e c d

Fig. 1.19. Tipuri de cioplire în lemn: a — planã cu scobituri drepte; b — planã cu scobituri curbe; c — în
relief; d — în volum (sculpturã); e — ajuratã.

Fig. 1.18. Profiluri de
ciopliri plane cu scobituri:
a — geometricã; b — pe
contur; c — cu rotunjiri;
d — cu rotunjiri pe fundal
degajat.

a

b

c

d
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a b

c d

e f

g h i

1.20. Ustensile pentru
cioplirea artisticã în lemn:
a — cuþite; b — cuþit oblic;
c — dãlþi drepte; d — dãlþi
oblice; e — dãlþi cu panta
linã; f — dãlþi semirotunde;
g — dãlþi pentri scobituri
fasonate; h — dãlþi pentru
ºanþuri rotunde; i — dãlþi
pentru ºanþuri în „V“.

Observaþi diversitatea de
dãlþi pentru cioplirea în
lemn. Explicaþi când se
foloseºte fiecare dintre ele. 

!
Nu se admite ºlefuirea
suprafeþei, deoarece gra-
nulele de material abraziv
rãmase în pori în timpul
cioplirii pot uza lama in-
strumentului de tãiere.

Ornamentul cioplit geometric constã dintr-un an-
samblu de scobituri, cu douã, cu trei ºi cu patru feþe.

Cioplirea în douã feþe se executã în modul urmãtor.
Cuþitul cu tãiº oblic (fig. 1.21, a) se þine în mâna dreaptã,
astfel ca degetele sã fie strânse în pumn ºi sã cuprindã bi-
ne mânerul; degetul mic se situeazã la capãtul mânerului,
iar cel mare se sprijinã de acesta. Cuþitul se înfige verti-
cal, cu vârful la începutul liniei mediane, la o adâncime de
aproximativ 3 mm. Tãiºul, în timpul miºcãrii spre sine,
trebuie sã formeze o crestãturã de aceeaºi adâncime.
Tãierea feþelor laterale ale scobiturii se executã cu cu-
þitul þinut înclinat în dreapta sau în stânga, sub un unghi
de 30-60O, procedeul de tãiere efectuându-se la fel ca la
crestarea liniei medii. Tãiºul cuþitului trebuie sã urmeze
strict linia trasatã pentru tãiere. Apoi, cu vârful cuþitu-
lui, se reteazã capetele scobiturii ºi se înlãturã surcelele.
În caz de necesitate, crestãturile se repetã încã o datã.

La tãierea triunghiurilor (fig. 1.21, b) cu adâncimea
mai mare la vârf, cuþitul se înfige vertical, cu vârful în un-
ghiul A, ºi se taie pe laturile laterale AB ºi AC ale triun-
ghiului; adâncimea tãieturii scade spre punctele C ºi B,
ajungând treptat la zero. Se scobeºte cu vârful cuþitului,
sub un unghi foarte mic faþã de suprafaþa piesei, pe linia
BC, cu adâncire spre punctul A. La tãierea scobiturilor cu
adâncimea mai mare în centrul triunghiului (fig. 1.21, c),

cioplire ajuratã
cioplire în relief
cioplire planã cu scobituri
cioplire în volum 
(sculpturã)
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cuþitul se va înfige vertical în centrul triunghiului O. Se
fac tãieturi pe liniile OA, OB ºi OC. Adâncimile tãie-
turilor vor descreºte pânã la zero în punctele A, B ºi C.
Apoi, cu vârful cuþitului þinut sub un unghi mic spre
centrul triunghiului, se scobesc feþele ABO, BCO ºi ACO.

Suprafeþele curbe se cioplesc folosind dãlþile semiro-
tunde cu deschideri mai largi sau mai înguste, adânci
sau mai puþin adânci (fig. 1.23, a-c). Canalele se exe-
cutã cu dãlþi concave înguste, þinute aproape orizontal
(fig. 1.23, d).

Cioplirea pe contur se face fie cu cuþitul oblic, fie cu
dãlþi în „V“, de-a lungul liniilor dorite (fig. 1.23, e). Lãþi-
mea ºanþului cioplit poate varia în funcþie de ornament.

Finisarea pieselor cioplite se face prin ºlefuire ºi prin
curãþarea de praf. ªlefuirea se face cu un sabot pe care se

c
d

Fig. 1.21. Procedee de cioplire în lemn: a — procedeu de scobire în
douã feþe; b — crestãturã cu trei feþe cu adâncimea mai mare în vârful
triunghiului; c — crestãturi în trei feþe cu adâncimea mai mare în
mijlocul triunghiului; d — crestãturã în patru feþe.

Observaþi procedeele de
cioplire în lemn. Relevaþi

deosebirea dintre cioplirea
în douã feþe de cioplirea

triunghiularã.

Tãiere Retezare

Linie
medianã

A

C

O

B

a

!
Dãlþile, cuþitele ºi alte in-
strumente de cioplit tre-
buie sã fie bine ascuþite,
pentru ca tãietura în lemn
sã fie dreaptã, netedã.

Fig. 1.22. Obiect decorat
prin cioplire geometricã.

Observaþi cum au valorificat
procedeele de cioplire în
lemn a ornamentelor geo-
metrice tradiþionale meºterii
lemnari de astãzi, inspirân-
du-se din arta popularã.

b

Cuþitul

B   C A

A

B

C
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fixeazã pânzã abrazivã, miºcãrile sabotului se fac de-a
lungul fibrelor. Când suprafaþa este netedã, se curãþã, se
acoperã cu baiþ sau se lãcuieºte.

a b
c

d e

Fig. 1.23. Procedee de
cioplire a suprafeþelor
curbe ºi a ºanþurilor:
a — tãierea cu dalta semiro-
tundã; b — retezarea aºchiei
din scobiturã;
c — tãierea scobiturilor 
de diferite dimensiuni;
d — tãierea cu dalta semiro-
tundã; e — tãierea cu dalta
în formã de „V“.

Surcica nu sare de-
parte de trunchi.

(Proverb)

Norme de protecþie a muncii în timpul cioplirii:

nu þineþi mâna liberã în faþa tãiºului instrumentului;
piesa pe care se face cioplirea trebuie fixatã bine pe
masa tâmplarului;
nu verificaþi ascuþimea dãlþilor sau a cuþitului cu
degetele.

Fig. 1.24. Modele de orna-
mente pentru cioplire
geometricã.

1. Traseazã pe o bucatã de scândurã douã linii paralele,
la distanþa de 5 mm una de alta. 

2. Dupã liniile trasate, taie cu cuþitul oblic ºi scoate sur-
cica formatã între linii. Observã cum se executã pro-
cedeul, analizând fig. 1.21, a. 

1. Proiectaþi, pe o coalã de hârtie, modele de scobituri
cu douã, cu trei ºi cu patru feþe. 

2. Transpuneþi modelele pe plãci de lemn de aceeaºi
grosime. 

3. Ciopliþi fiecare câte o scobiturã.
4. Încleiaþi plãcile pe o bucatã de placaj.
5. Apreciaþi lucrul executat de grupul vostru, dar ºi cel

executat de celelalte grupuri.
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Fiºã tehnologicã Elaborarea proiectului unei rozete
Succesiunea 
operaþiilor

Reprezentarea graficã, materiale ºi ustensile
Sugestii

1. Se pregãteºte suprafaþa
pentru cioplire. Se rin-
deluieºte sau se
rãzuieºte suprafaþa de
cioplit.

2. Se traseazã modelul:
se deseneazã pãtratul;
se traseazã diagonalele
ºi se determinã centrul
cercului; se traseazã cu
compasul douã cercuri;
se traseazã razele.

3. Se executã tãieturi pe
conturul liniilor care vor
fi cele mai adânci în
desenul razelor.  

Semifabricatul se fixeazã pe masa tâmplarului.

Masã de tâmplãrie.
Scândurã de tei sau plop,
rindea.

Riglã, echer, compas, creion,
echer mobil.

Cuþit cu lamã oblicã.
Cuþitul se înfige vertical cu vârful în
punctul A. Talpa cuþitului este dirijatã
spre centrul O. Pas cu pas, cuþitul se
înfige la adâncimea de 3 mm, de-a lun-
gul razei AO. În acelaºi mod se executã
tãierile pe razele BO, CO etc. Cu vârful
în punctul A, lama cuþitului se îndreaptã
spre punctul A′ ºi se fac înfigeri verti-
cale pe linia AA′, apoi pe linia AA′′ etc.

4. Se taie feþele razelor. 

5. Se finiseazã ornamentul
ºi razele. Se executã
cadrul rozetei.     

6. Obiectul se lãcuieºte ºi
se lasã sã se usuce.  

7. Se prezintã proiectul. 

Cuþit cu lamã oblicã. 

Se taie feþele laterale AOA′ ºi AOA′′,
BOB′, BOB′′ etc. Apoi se taie pe
liniile A′AA′′, B′BB′′ etc. Cuþitul se
va deplasa pe arcele A′A′′, B′B′′
etc. cu vârful spre A, B etc.

Hârtie abrazivã.

Lac, pensulã.

Printre modelele expuse pe panou, s-a depistat o lucrare cãreia îi lipsea o bucãþicã
de muchie. Fragmentul lipsã era cãzut jos, lângã panou.

Cum credeþi, ce se poate face pentru a repara defectul apãrut?
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Completaþi grilele ºi veþi citi pe grila evidenþi-
atã cuvântul care denumeºte operaþia de tãiere
prin crestare cu cuþitul în lemn a ornamentelor. 

1
2 3

4
5

6 8
7

1. Iinstrument de bãtut cuie. 2, 3. Specii de lemn
potrivite pentru cioplire. 4. Instrument de trasat
cercuri. 5. Instrument de scobit în lemn. 
6. Instrument pentru trasarea liniilor drepte. 
7. Material pe care se scrie. 8. Material potrivit
pentru cioplire.

1.6. Gravarea
Gravarea constã în tãierea unor imagini în lemn, pe

linoleum sau pe alte materiale, executatã pentru realiza-
rea unei matriþe de pe care imaginea se imprimã pe hâr-
tie. Imaginea astfel obþinutã se numeºte gravurã sau
stampã (fig. 1.26 ºi Fiºa tehnologicã, pag. 132).

Gravura executatã în lemn se numeºte xilogravurã,
iar cea executatã pe linoleum — linogravurã.

A. Materiale ºi ustensile pentru gravare
Gravarea poate fi executatã în lemn, în linoleum, în

metale moi, în os, pe materiale din polimeri etc.
Ustensilele utilizate pentru gravare sunt: cuþitele de

diferite forme ºi profile (fig. 1.20), dãltiþele (fig. 1.25),
ruloul, hârtia indigo, hârtia de calc, piunezele, hârtia
pentru imprimat, tuºul sau cerneala de tipãrit.

B. Procedee de gravare
Gravarea pe secþiunea tangenþialã fibrelor lemnului

se executã cu cuþite ºi dãlþi profilate. Pentru gravare se
utilizeazã arþarul, teiul, pãrul etc. Pe stampa imprimatã
de pe matriþele din aceste materiale se observã urma
inelelor anuale.

La gravarea pe secþiunea transversalã a fibrelor lem-
nului se utilizeazã dãltiþe în „V“ ºi „U“ (fig. 1.25). Pe
aceastã secþiune, tãierea cu dãltiþa este uºoarã pe orice
direcþie, fãrã sã se aºchieze suprafaþa lemnului.

Procedeul de gravare constã în urmãtoarele. Dese-
nul-schiþã al ornamentului se executã pe hârtie, apoi el
este trecut cu creionul, pixul etc. pe calc. Procedeul se

Amintiþi-vã ce aþi învã-
þat, în paragraful 1.5,
despre ustensilele uti-
lizate la cioplirea în
lemn ºi despre proce-
deele de lucru cu ele.

gravurã
xilogravurã
linogravurã
stampã

Fig. 1.25. Dãltiþe:
a — în „V“; b — în „U“.

a

b
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Fig. 1.26. Xilogravurã
japonezã.

Orizont cognitiv

Astãzi existã maºini de gravat dirijate de calculator. Acestea se uti-
lizeazã la gravarea obiectelor decorative din lemn, a ceasurilor,
pixurilor, paharelor etc.

numeºte decalcare. Pe bucata de lemn corespunzãtoare
desenului-schiþã, se aºazã indigoul, cu partea lucioasã
spre lemn, apoi pe el se suprapune hârtia de calc, cu
desenul în jos, se fixeazã împreunã cu piuneze ºi se
trece cu creionul pe liniile desenului. Se scot hârtia de
calc ºi indigoul, pe urmã se vopsesc, cu tuº sau cu pixul,
porþiunile care trebuie sã fie negre pe stampã. Porþiu-
nile nevopsite se cioplesc cu cuþite, dãlþi sau dãltiþe în
„V“ ºi „U“ la adâncimea câtorva milimetri — acestea vor
ieºi albe pe stampã (fig. 1.26 ºi Fiºa tehnologicã).

Gravura de pe lemn se acoperã, cu un rulou sau cu
un tampon de burete, cu tuº sau cu vopsea tipograficã.
Pe suprafaþa proaspãt vospitã se aºazã foaia de hârtie ºi
se apasã pe ea cu mâna sau cu mânerul unei periuþe de
dinþi, executând miºcãri rotative. Din când în când se
ridicã un colþ al hârtiei ºi se urmãreºte ca stampa sã fie
bine imprimatã.

Fiºã tehnologicã Elaborarea proiectului unei xilogravuri
Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile

Ilustraþii

1. Se proiecteazã sau se alege un
model de ornament pentru gravat.

2. Se transpune pe calc desenul ales.

3. Se selecteazã materialul de gravat
ºi se prelucreazã suprafaþa lui cu
rindeaua sau rãzuitorul.

4. Desenul de pe calc se trece pe
materialul de gravat ºi se haºurea-
zã porþiunile de material care
trebuie sã rãmânã neatinse.

5. Porþiunile nehaºurate se cioplesc la
adâncimea de câþiva milimetri.  

Hârtie, creion.

Hârtie de calc, pix, tuº.

Placã din lemn sau linoleum, rindea
sau rãzuitor, masã de tâmplãrie, indigo,
creion, pix.

Cuþite, dãltiþe,
dãlþi, masã de
tâmplãrie.

!
În timpul gravãrii se lu-
creazã cu dãltiþa orientatã
dinspre sine. Tiparul de
pe matriþa gravatã poate
fi imprimat în mai multe
culori, atât pe hârtie albã,
cât ºi pe hârtie coloratã.

vezi continuarea pe
pag. 133
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1. Numiþi materialele care se utilizeazã pentru cioplirea artisticã.
2. Ce ustensile se folosesc pentru cioplirea artisticã?
3. Explicaþi cum se pregãteºte suprafaþa lemnului pentru cioplire.
4. De ce înainte de cioplire suprafaþa piesei nu se prelucreazã cu hârtie abrazivã?
5. Numiþi câteva metode de cioplire.
6. Ce obiecte de artã popularã cioplite în lemn (elemente ale caselor, porþilor,

piese de mobilier etc.) aþi observat în localitatea voastrã?
7. În spaþiile rezervate, notaþi cu A afirmaþiile pe care le consideraþi corecte ºi cu

F – pe cele incorecte.
Suprafaþa lemnoasã se lãcuieºte înainte de traforare.
Cioplirea în lemn se executã cu dãlþile.
Xilogravura se executã cu dãltiþele.

8. Cu ce instrumente ºi pe ce materiale pot fi executate matriþe pentru gravuri?
9. Descrieþi procedeul de executare a unei xilogravuri ºi modalitatea de impri-

mare a stampei.

Succesiunea 
operaþiilor

Materiale ºi ustensile
Ilustraþii

6. Placa gravatã se dã
cu vopsea ºi se
impirmã pe hârtie.

Placa gravatã, hârtie pentru
imprimat, vopsea de
tipografie, tuº, rulou.

Deseneazã sau alege un ornament care poate fi gravat.
Transpune acest ornament pe o placã de lemn sau
linoleum ºi graveazã-l.

Descrieþi etapele de executare a unei stampe. Cineva
dintre voi va povesti cum se executã desenul, cineva –
cum se produce gravarea, altcineva – cum se imprimã
iniþial stampa.

Meºteºugul vreme ce-
re, nu se-nvaþã din
vedere.

(Proverb)
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2. CUSUTUL ªI BRODATUL
TRADIÞIONAL

Dupã studierea acestui capitol,

2.1. Portul popular
Descoperirile arheologice au demonstrat cã portul

popular tradiþional românesc este moºtenit de la geto-
daci. Acest fapt este confirmat de reprezentãrile sculp-
turale ale femeilor ºi bãrbaþilor în costume tradiþionale
de pe monumentul din comuna Adamclisi, din apropie-
rea oraºului Constanþa ºi de pe Columna lui Traian de la
Roma, construite încã la începutul secolului al II-lea d.H.

Unele elemente ºi piese ale costumului au rãmas de
la alte popoare, care au locuit în trecut pe teritoriul þãrii
noastre. Spre exemplu, cãciula ºi brâul sunt moºtenite de
la traci, fustele femeieºti din douã pãrþi (din faþã ºi din
spate), centurile din piele — de la popoarele slave, iar pa-
pucii ºi basmalele vin de la turci. Primele informaþii con-
crete despre pãrþile componente, croiala, decorul ºi
podoabele costumului tradiþional dateazã cu începutul
secolului al XV-lea.

Pentru confecþionarea pieselor de port tradiþional se
folosea pânzã de cânepã, de in, de bumbac sau de lânã.

Pregãtirea firelor de lânã pentru þesut parcurgea
câteva etape: tunsul oilor, spãlatul lânii, scãrmãnatul,
pieptãnatul ºi torsul acesteia, vopsitul firelor, rãsucitul,
urzitul, dupã care urma þesutul pânzei. ªi pregãtirea
fibrelor de cânepã, de bumbac sau de in presupunea
parcurgerea câtorva etape, înainte de þesutul pânzei. Din

Amintiþi-vã ce aþi în-
vãþat la alte discipline
despre costumul po-
pular, despre materia-
lele din care se con-
fecþiona ºi ocupaþiile
legate de realizarea
acestuia.

veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

principalele piese de port popular, ornamentica ºi cromatica
tradiþionalã;

sã elaboraþi proiecte de piese vestimentare tradiþionale ºi
moderne ornate cu broderie;
sã confecþionaþi articole ornate cu broderie, folosind
cunoºtinþele însuºite la lecþiile de limba românã, istorie,
educaþie plasticã, educaþie muzicalã;

portul popular ºi broderia tradiþionalã;
obiceiurile strãmoºeºti.

2

ie 
maramã, nãframã
catrinþã
iþari
bundiþã

Audiaþi (pe: www.
youtube.com, în lectu-
ra lui Doru Maniu) sau
citiþi povestirea lui Ion
Creangã „Inul ºi
cãmeºa“. Ce tehno-
logie descrie autorul?
Cum credeþi, în pre-
zent se mai practicã
aceastã tehnologie?
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Unii þes pânza ºi alþii
o poartã.

(Proverb)

inul des, recoltat în perioada înfloririi, se obþinea o fibrã
foarte subþire, din care se fabrica batistul uºor ºi fin. Din
pânza þesutã se croiau ºi se coseau hainele. Haina cusutã
era împodobitã, dupã gustul femeii, cu broderie.
Decorul era aplicat, de regulã, pe porþiunile vizibile ºi
nesupuse uzurii ale hainei. Cu timpul, s-a constituit o
tradiþie în împodobirea pieselor de port cu broderie.

Piesele de port popular erau confecþionate ºi deco-
rate în funcþie de:

vârsta persoanei: domniºoarele ºi nevestele tinere
purtau cãmãºi (ii) cu broderie în culori mai aprin-
se (roºu, roz, albastru), femeile mai în vârstã — în cu-
lori mai închise (viºiniu, albastru, negru); domni-
ºoarele purtau capul descoperit, aveau pãrul lãsat
liber pe spate sau împletit în douã cosiþe, iar feme-
ile purtau pe cap basma sau nãframã (maramã);
ocazie: broderia de pe cãmãºile de sãrbãtoare era
realizatã în culori mai aprinse, iar compoziþiile
ornamentale erau mai bogate, uneori cu mãr-
geluþe; la sãrbãtori, tinerii îºi împodobeau pãlãri-

Costumul tradiþional femeiesc:

nãframã (maramã) batistã în trei coþuri (pentru acoperirea
capului);

cãmaºã lungã, cu poale, sau scurtã, fãrã poale (ie);
catrinþã (o bucatã dreptunghiularã de pânzã, care 

înconjoarã ºi acoperã corpul de la talie în jos) sau 
fotã (formatã din douã ºorþuri late, din pânzã de lânã);

brâu þesut (purtat ºi de bãrbaþi);
bundiþã (purtatã atât de femei, cât ºi de bãrbaþi).

Costumul tradiþional bãrbãtesc:

pãlãrie (de fetru sau de paie);
cãciulã (din pielicele de miel);
cãmaºã (lungã, purtatã deasupra pantalonilor);
pantaloni (din pânzã de lânã), cioareci, nãdragi;
iþari (pantaloni confecþionaþi din pânzã de lânã albã, cu

lungimea mai mare decât cea a piciorului ºi care, când
erau îmbrãcaþi, se încreþeau pe picior);

opinci (încãlþãminte din piele de porc sau de vitã; se în-
cãlþau peste ciorapi de lânã; le purtau ºi femeile; mai
târziu, au apãrut bocancii ºi cizmele).

Fig. 2.1. Bundiþã (a) 
ºi brâu (b).

a b
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Completeazã-þi portofoliul cu informaþii ºi ilustraþii referi-
toare la portul popular.

1. Numiþi piesele din care este alcãtuit costumul
popular (cel bãrbãtesc ºi cel femeiesc). Propuneþi
variante de utilizare a pieselor costumului popular
în vestimentaþia modernã.

2. Cu ce ocazie poþi întâlni astãzi pe cineva îmbrãcat
în costum popular?

E
v

a
lu

a
r

e

ile cu panglici, flori sau cu pene de pãun;
de poziþia socialã: þãrancele purtau mãrgele din
lemn, inele din metal, iar femeile mai bogate —
inele din aur, mãrgele din pietre preþioase naturale;
de zona geograficã etc.

Un obiect important de port era nãframa, confecþio-
natã din borangic (mãtase naturalã) (fig. 2.2). Nãfrãmi-
þa de nuntã era cusutã în aºa fel, încât sã poatã fi împã-
turitã în cruce, cu ornamente brodate compact la cele 4
colþuri (fig. 2.3). La nuntã, mirii se þineau de colþurile ei
în faþa altarului. În casa noii familii, nãfrãmiþa era
aºezatã la icoanã.

ornament
simbol
culoare

Orizont cognitiv

Atât nãframa, cât ºi cã-
maºa mirelui trebuia sã
fie lucrate ºi brodate de
viitoarea mireasã. Cã-
maºa mirelui era folosi-
tã mai târziu ca material
pentru scutecele ºi pen-
tru cãmãºuþa pruncului.
Aceasta din urmã era
singura îmbrãcãminte
purtatã de copil pânã la
vârsta de 2 ani.

2.2. Ornamentica ºi cromatica 
în broderia tradiþionalã 

Piesele costumului popular sunt împodobite, de obi-
cei, cu ornamente geometrice (linii, romburi, triun-
ghiuri, pãtrate, zigzaguri) ºi fitomorfe (frunze, flori, ra-
muri). Ornamentele antropomorfe (chipuri de oameni)

Fig. 2.2. Nãframa, un
element al costumului
tradiþional femeiesc de

sãrbãtoare.

Fig. 2.4. Motivul ornamen-
tal steaua, utilizat frecvent
pentru decorarea arti-
colelor tradiþionale.

Fig. 2.3. Model de
nãfrãmiþã de nuntã.
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Orizont cognitiv

Culorile de pe nãfrãmiþa
miresei aveau o anumitã
semnificaþie: galbenul
simboliza despãrþirea de
pãrinþi, roºul — dragos-
tea, albastrul — fidelita-
tea, portocaliul — bel-
ºugul.

Completaþi grilele ºi veþi citi pe grila evidenþiatã cuvân-
tul sinonim cu „vopsea“:

1. Spectrul de pe cer
dupã ploaie.
2. Ouãle de Paºte se
vopsesc în … .
3. Spicul de grâu copt
este … .
4. Stânjenelul este … .
5. Cerul senin este … .
6. Pãmântul dupã arat
este ….
7. Vara, iarba este … .

1 2
3 4

5 6

7

nu sunt folosite pentru ornarea costumului tradiþional.
Ornamentele brodate pe nãfrãmiþa de nuntã aveau,

de obicei, o valoare simbolicã: gãurelele de pe margini
reprezentau copilãria fãrã griji; rândul al doilea, de cru-
ciuliþe roºii, semnifica maturitatea fetei; rândul al treilea,
de flori multicolore ºi frunze verzi — faptul cã fata este
gata de mãritiº; un fruct (mãr etc.) în centru — dorinþa
de a avea un copil; douã fructe (cireºe) — doi copii etc.

1. Elaboraþi un proiect de ornamentare pentru o nãfrãmiþã. Desenaþi pe o foaie cu
liniatura în pãtrãþele ornamente în culori.

2. Prezentaþi proiectele în faþa colegilor. Fiecare grup trebuie sã descrie orna-
mentele elaborate ºi sã argumenteze alegerea.

Fig. 2.5. Modele de orna-
mente din broderia
tradiþionalã.

Fig. 2.6. Model de ornament
de pe centrul unei nãfrãmiþe
(sfârºitul sec. XX).
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2.3. Tehnici de cusut ºi de brodat*
Punctul rãmuricã

Punctul rãmuricã este format din tigheluri care se
suprapun parþial, creând aspectul unui ºiret (fig. 2.7). El
se foloseºte de cele mai multe ori în broderiile dupã
desen. Se gãseºte lucrat în motivele de pe cojoace,
bundiþe, obiecte pentru împodobirea locuinþei. Acest
punct de cusãturã este potrivit ºi pentru executarea
monogramelor pe batiste.

Punctul oblic

Punctul oblic se lucreazã de la dreapta spre stânga.

1. Se deseneazã, pe o foaie de hârtie, orna-
mentul ales pentru broderie.

2. Desenul se trece pe þesãturã cu ajutorul
hârtiei indigo. 

3. Cusãtura se executã de la stânga spre
dreapta.

4. Acul se scoate pe faþa lucrului în locul fixat.

5. Acul cu aþa lucrãtoare este îndreptat în
urmã, dar se scoate pe faþa þesãturii la
mijlocul pasului precedent. Pe partea din
dos, punctul rãmuricã are aspectul punctu-
lui în urma acului.

Succesiunea operaþiilor

Fiºã tehnologicã Punctul rãmuricã
Ilustraþii

Sugestii

Aþa rãmâne în stânga sau în
dreapta acului. 

1. Alcãtuieºte un ornament care ar putea fi executat cu punctul rãmuricã. 
2. Brodeazã un element al ornamentului alcãtuit cu punctul rãmuricã. 
3. Brodeazã o monogramã în colþul unei batiste.

Observaþi, în imaginea alãturatã, asemãnarea punctului rãmuricã
cu secþiunile de punct în urma acului (învãþat în clasele primare)
ºi cu crenguþele plantelor.

Fig. 2.7. Cusãturi în
punct rãmuricã.
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Fiºã tehnologicã Punctul oblic

1. Se fixeazã aþa.

2. Acul se scoate pe faþa lucrului.

3. Acul se introduce în linie oblicã spre
stânga, numãrând 2-4 fire atât pe lãþime,
cât ºi pe lungime.

4. Acul se scoate în linie oblicã dupã
acelaºi numãr de fire.

Succesiunea operaþiilor IIustraþii
Sugestii

Pe faþã se obþine un ºir de linii
oblice orientate într-o direcþie, la fel
ºi pe dos, însã în direcþie opusã.  

Fiºã tehnologicã Punctul ocol

Succesiunea operaþiilor 

1. Se iau pe ac 3-4 fire, se trage acul pe faþã,
formând pe dos o linie orizontalã.

2. Se lucreazã apoi o linie verticalã pe faþã,
lãsând acelaºi numãr de fire în jos. Se
formeazã o linie verticalã pe dos.

3. Se repetã aceste puncte, alternând o linie
orizontalã pe dos ºi una verticalã pe faþã,
pânã la capãt.

4. Distanþele rãmase libere se completeazã
cu puncte identice, însã în sens invers.

Broderia artisticã
Punctul ocol
Cu punct ocol se completeazã unele motive de bro-

derie, conturându-le pe margini. Punctul ocol se lucrea-
zã de la dreapta spre stânga fãrã întrerupere, pe toatã
porþiunea.

Ilustraþii
Sugestii

Deseneazã un motiv ornamental tradiþional ºi utilizeazã punctul ocol pentru exe-
cutarea conturului acestui motiv.

Se lucreazã cu douã feþe, pentru ca
lucrul sã iasã curat ºi pe dos. 
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1. Din bucata de stofã se scot 5-8 fire de
aþã. 

2. Se executã gãurelele simple.

3. Dupã finisarea gãurelelor pe o laturã,
pentru a continua lucrul, batista se
întoarce cu cealaltã parte spre sine.

4. În continuare, se lucreazã luând cu 
acul aceleaºi fire care au fost lucrate 
în rândul întâi.

Gãurelele pot fi executate odatã
cu prelucrarea marginii
ºerveþelului (tivirea).

Succesiunea operaþiilor

Fiºã tehnologicã Gãurelele duble

Ilustraþii
Sugestii

1. Se prelucreazã primul rând cu gãurele
simple.

2. Rândul al doilea: se iau pe ac jumãtate din
firele primului picioruº.

3. Pentru gãurica urmãtoare, se iau pe ac
jumãtate din firele primului picioruº,
împreunã cu jumãtate din firele
picioruºului urmãtor. 

Succesiunea operaþiilor

Fiºã tehnologicã Gãurelele în zigzag
Ilustraþii
Sugestii

Fiecare picioruº se lucreazã
cu acurateþe.

Gãurelele duble

Gãurelele în zigzag

Prelucreazã o laturã a ºerveþelului cu gãurele duble.

Executã gãurele în zigzag pe marginea unei batiste sau a unui ºerveþel.
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Expuneþi lucrãrile executate de fiecare membru al grupului. Evaluaþi-le. Descrieþi
calitãþile ºi neajunsurile acestor lucrãri.

Fiºã tehnologicã Punctul „la un fir“

Succesiunea operaþiilor 

1. Se fixeazã aþa ºi se scoate acul pe faþa
lucrului.

2. Se numãrã 4 fire vertical în jos ºi se
înfige acul.

3. Se scoate acul peste 4 fire în sus, mai la
dreapta cu un fir.

4. Se continuã la fel peste un fir, pe
lungimea necesarã.

Punctul neted de fire numãrate (punctul „la un fir“)
Punctul „la un fir“ este folosit în ornamentarea mâne-

cilor cãmãºilor ºi iilor tradiþionale. Se numeºte astfel, pen-
tru cã se lucreazã „linie lângã linie“ ºi între linii se lasã dis-
tanþa de un fir de pânzã.

Ilustraþii
Sugestii

Brodeazã marginea ºerveþelului cu punct „la un fir“.

Se lucreazã cu 2 feþe, pentru ca
lucrul sã iasã curat ºi pe dos. 

1. Numiþi punctele de cusãturã care se potrivesc pentru brodarea marginilor
unei nãfrãmiþe.

2. Ce punct de cusãturã se utilizeazã pentru conturul motivelor brodate? 
3. Alegeþi, pentru portofoliul vostru, un articol cu broderie tradiþionalã ºi

descrieþi-l conform tabelului: E
v

a
lu

a
r

e

Motivele Culorile Tehnicile
ornamentale folosite de cusãturã 
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Fig. 2.8. Broderii
tradiþionale pentru

ºerveþele sau nãfrãmiþã.

2.4. Brodarea unei nãfrãmiþe
De cele mai multe ori, pe o nãfrãmiþã, ornamentele

se plaseazã în mod simetric. În acest scop, la început,
stabilim centrul compoziþional al broderiei. Împãturim
þesãtura în patru, apoi, cu punct de însãilare, marcãm
liniile de mijloc ale viitoarei nãfrãmiþe.

Fiºã tehnologicã Elaborarea unui proiect de confecþionare a unei 
nãfrãmiþe de ritual

1. Se reprezintã schiþa graficã a
nãfrãmiþei (dimensiunea, forma,
decorul). 

2. Se selecteazã tehnicile de cusut ºi
brodat.

3. Se aleg materialele ºi ustensilele
necesare.

4. Þesãtura se mãsoarã, se croieºte,
se tivesc marginile.

5. Se determinã locul amplasãrii
decorului.

6. Se executã compoziþia decorativã
pe fundalul nãfrãmiþei.

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Sugestii

Þesãturã, foarfecã, ace pentru brodat,
ace de siguranþã, panglicã centimetricã,
aþã de brodat.

Pânza se spalã ºi se calcã, înainte de a
aplica pe ea broderia.

Fierul de cãlcat se conecteazã ºi se
deconecteazã numai cu mâinile uscate;
se aºazã numai pe suport; la sfârºitul
lucrului, se deconecteazã de la reþeaua
electricã.

Elaboreazã un proiect de nãfrãmiþã ºi confecþioneaz-o.

1. Expuneþi pe un panou lucrãrile realizate.
2. Examinaþi lucrãrile expuse ºi descrieþi-le dupã: amplasarea decorului, orna-

menticã, culorile ºi punctele utilizate, aspectul estetic.
3. Identificaþi cauzele unor erori observate ºi arãtaþi cum puteau fi evitate.E

v
a

lu
a

re
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1. Scrieþi, în spaþiul rezervat, numãrul care va indica succesiunea corectã a ope-
raþiilor de realizare a unei lucrãri brodate:

alegerea motivelor ornamentale ºi a tehnicilor de cusut ºi de brodat;
brodarea ornamentului;
croirea pânzei;
alegerea materialelor ºi a ustensilelor;
elaborarea schiþei grafice a articolului.

2. Gãsiþi greºelile din coloanele de mai jos ºi completaþi aceste coloane cu denu-
miri de articole de port popular pe care le mai cunoaºteþi:
Costumul popular femeiesc Costumul popular bãrbãtesc
iþari cãmaºã (ie) nãframã traistã
cãciulã opinci catrinþã bundiþã

3. Numiþi punctele de brodat cu care au fost lucrate articolele din imaginile de mai jos. 

5. Gãsiþi, în versurile de mai jos, denumirea unui obiect care þine de portul naþional
ºi descrieþi cum vã imaginaþi acest obiect.

Asta-s eu ºi sunt voinicã!
Cine-a zis cã eu sunt micã?
Uite, zãu, acum iau seama
Cã-mi stã bine-n cap nãframa
ªi ce fatã frumuºicã
Are mama. (George Coºbuc, La oglindã)

4. Observaþi reproducerile (pictori: C. Rosenthal, H. Matisse, N. Grigorescu) de
mai jos ºi identificaþi elementele costumului tradiþional femeiesc. 



Dupã studierea acestui capitol,

3. ARTA CULINARÃ ªI SÃNÃTATEA

3.1. Principiile unei alimentaþii
raþionale

În ultimul timp, oamenii manifestã un interes tot mai
mare faþã de alimentaþia raþionalã (schema 3.1). Un regim
alimentar corect (echilibrat) presupune, între altele,
respectarea orelor pentru masã — micul dejun, dejunul,
prânzul ºi cina trebuie luate în fiecare zi la aceleaºi ore.

În alimentaþia elevilor trebuie incluse produsele din
toate grupele de alimente: cereale ºi produse cerealiere;
legume ºi fructe, zarzavaturi; lapte ºi produse lactate;
carne, ouã, peºte; grãsimi, dulciuri. Se recomandã ca ele-
vii sã ia masa de patru ori pe zi, la intervale de 4-5 ore.

Pentru restabilirea energiei cheltuite, fiecare om tre-
buie sã primeascã, odatã cu alimentele, o anumitã can-
titate de calorii. Astfel, fetele de 13-15 ani au nevoie de
2500 calorii pe zi, iar bãieþii — de 2500-3100 calorii pe zi.
Micul dejun trebuie sã constituie 25% din raþia alimen-
tarã pentru 24 de ore, dejunul  — 15%; prânzul — 35-
40%, iar cina — 20-25%.

La dejun ºi la cinã, de obicei, se consumã 2-3 feluri
de mâncare, la prânz — 3-4 feluri. Masa de la prânz va
avea valoare deplinã dacã va fi alcãtuitã din 4 feluri de
mâncare: gustare (aperitiv), felul întâi, felul doi ºi desert.

Amintiþi-vã ce aþi învã-
þat despre alimentaþia
ºi sãnãtatea omului la
orele de Educaþie teh-
nologicã, în clasele a
4-a ºi a 5-a.

regimul alimentar
corect

diversitatea felurilor
de mâncare

consumul moderat
de alimente

Schema 3.1. Principiile
alimentaþiei raþionale

Alimentaþia
raþionalã

veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

valoarea nutritivã a produselor alimentare;

sã elaboraþi proiecte de preparare a unor mâncãruri din
diverse alimente;
sã folosiþi competenþele cãpãtate la lecþiile de biologie, edu-
caþie plasticã, educaþie tehnologicã pentru stabilirea unui
regim alimentar corect;
sã respectaþi normele de igienã ºi protecþie a muncii în bucãtãrie;

alimentaþia raþionalã;
cooperarea în grup.

144

3

Lista orientativã de bucate pentru prânz
gustãri: peºte sãrat cu garniturã, salate, tartine
felul întâi: supã, ciorbã, borº
felul doi: terci cu pârjoale, cartofi cu carne
desert: compot, jeleu.

alimentaþie raþionalã
regim alimentar
intoxicaþie alimentarã
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1. Elaboraþi un meniu pentru prânz.
2. Prezentaþi meniul. Argumentaþi alegerea bucatelor.
3. Cum se va schimba servirea mesei în funcþie de meniu?

3.2. Prevenirea intoxicaþiilor 
alimentare 

O alimentaþie sãnãtoasã presupune consumul de ali-
mente proaspete, de calitate bunã. Uneori, un produs
poate deveni dãunãtor, dacã a fost pãstrat sau preparat
în mod necorespunzãtor.

Calitatea produselor alimentare poate fi verificatã
dupã miros, gust ºi culoare.

Laptele, dacã nu poate fi fiert imediat, se va pãstra, la
o temperaturã de 8-10 OC, cel mult 6 ore. Dupã ce a fost
fiert, laptele se lasã sã se rãceascã, apoi se pune în frigi-
der, într-un vas acoperit cu capac. Iaurtul, de asemenea,
se pãstreazã în frigider, în borcane acoperite.

Smântâna proaspãtã este de culoare albã-gãlbuie,
are miros ºi gust plãcut, consistenþã omogenã, are
aspect de cremã. Ea se pãstreazã bine câteva zile, la
temperatura de 0-2 OC.

Carnea proaspãtã are un miros dulceag ºi plãcut, o
culoare roz-roºiaticã, consistenþã tare, elasticã. Carnea
se pãstreazã în congelator.

Mezelurile se pãstreazã cel mult douã zile, la tempe-
ratura de 10 OC.

Carnea de peºte se altereazã foarte repede. Peºtele
proaspãt are miros plãcut, specific, solzii sunt bine fi-

Amintiþi-vã ce aþi în-
vãþat, la orele de Edu-
caþie tehnologicã, în
clasa a 5-a,  despre
pãstrarea produselor
alimentare.

!
Cumpãraþi carnea, peºtele,
produsele lactate numai
din magazine.

Fig. 3.1. Fructele, o sursã de
vitamine.

Variantã de meniu pentru prânz

Preparate culinare Cantitatea Valoarea
(lista de bucate) (grame) caloricã

1. Salatã din legume fierte/ ulei 180/20 114
2. Supã cu tãieþei 260 200
3. Terci de orez cu unt 200/15 329
4. Peºte prãjit 75 116
5. Sos de maionezã 100 370
6. Compot din fructe proaspete      200 150

Examinaþi meniul
propus. Cum credeþi, este
completã lista de bucate
sau aþi mai propune
ceva? Argumentaþi.
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xaþi, carnea se desprinde greu de pe os. Peºtele poate fi
pãstrat în congelator.

Dacã bucatele preparate sunt þinute la cald, în ele se
înmulþesc microorganismele dãunãtoare. De aceea,
produsele alimentare ºi bucatele preparate trebuie pãs-
trate în frigider, în vase cu capac (fig. 3.2).

Salatele cu carne, salatele de legume fierte, macaroa-
nele cu carne, prãjiturile cu cremã se altereazã foarte
repede ºi devin sursã de intoxicaþii. De aceea, aceste ali-
mente vor fi consumate îndatã dupã ce au fost pregãtite.

Unele produse alimentare, în special cele de origine
animalã, pot provoca nu numai intoxicaþii alimentare,
ci ºi diverse boli grave. Acest lucru poate avea mai mul-
te cauze: alterarea produsului, bolile animalului sacri-
ficat (gripã aviarã, salmonelozã, tuberculozã etc.).

Pentru prevenirea intoxicaþiilor alimentare, în tim-
pul preparãrii bucatelor, trebuie respectate un ºir de
cerinþe.

Fig. 3.2. Vase cu capac
pentru pãstrarea ali-
mentelor.

!
Dacã nu vom respecta
normele de igienã la pre-
pararea bucatelor, existã
riscul ca în mâncare sã
nimereascã substanþe care
pot provoca intoxicaþii ali-
mentare. 
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Indicaþi cu cifre, în spaþiul rezervat, succesiunea corectã a lucrãrilor executate
la sfârºitul preparãrii bucatelor:

se strâng vasele ºi ustensilele pentru a
fi spãlate, uscate ºi puse la loc;
alimentele alterabile se pun în frigider; 
alimentele nealterabile se pun în dula-
puri;
se spalã podeaua;

se ºterge praful;
se mãturã podeaua;
se scot resturile de alimente din bucã-
tãrie;
se închide robinetul reþelei de apã;
se închide robinetul conductei de gaze.

Primele simptome ale intoxicaþiilor alimentare sunt:
durerea de cap, senzaþia de vomã, slãbiciunea, febra, ame-
þelile. La apariþia lor, e necesar sã ne adresãm medicului.

Norme de igienã ºi protecþie a muncii în timpul
preparãrii bucatelor:

ºorþul de bucãtãrie ºi basmaua trebuie sã fie curate;
bucãtãria trebuie întreþinutã în ordine ºi curãþenie;
alimentele trebuie sã fie proaspete;
trebuie folosite vase cu smalþul ºi marginile neºtirbite;
tacâmurile (tocãtoare, cuþite, linguri, furculiþe) trebuie
sã fie curate.
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3.3. Bucãtãria naþionalã
Fiecare popor ºi-a constituit, pe parcursul istoriei, o

tradiþie în arta culinarã. O tradiþie bogatã în acest sens
are ºi poporul nostru. Astfel, cele mai aºteptate pe masa
noastrã sunt bucatele gustoase „ca la mama acasã“. Prin-
tre bucatele tradiþionale ale poporului nostru sunt: plã-
cintele ºi învârtitele cu diverse umpluturi, mãmãliga,
sarmalele, tocãniþa (de carne, de legume sau de ciu-
perci), friptura, rãcitura (piftia), colþunaºii ºi multe altele.

1. Elaboraþi un proiect de servire a mesei cu bucate naþionale. 
2. Arãtaþi care sunt elementele prezente în toate proiectele elaborate. Dar care

sunt înregistrate numai o datã? De ce credeþi cã este aºa? 
Grupul care a elaborat un proiect mai original, cu mai multe elemente constitu-
tive devine câºtigãtor.

1. Numiþi bucatele naþionale pe care le cunoaºteþi.
2. Ce bucate tradiþionale ale altor popoare cunoaºteþi? Din ce produse ali-

mentare sunt preparate?
3. Comentaþi afirmaþia: Bucatele tradiþionale ale unui popor reflectã istoria ºi cul-

tura acestuia.E
v
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fripturã
învârtitã
mãmãligã
plãcintã
sarmale
tocãniþã

Fig. 3.3. Sarmale 
în foi de varzã.
Fig. 3.4. Plãcinte cu brânzã.

v m s
e o a

v a r z ã 
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Orientaþi-vã dupã sãgeþi
ºi veþi citi denumirile
produselor necesare
pentru un fel de salatã
extrem de folositoare.
Cum credeþi, aceste
produse sunt folosite în
bucãtãria naþionalã?
Daþi exemple.



Fig. 3.5. Cerealele ºi pastele fãinoase, o sursã de glucide.

3.4. Cerealele ºi pastele fãinoase 
Cerealele ºi pastele fãinoase sunt bogate în glucide,

vitamine ºi, mai ales, în amidon. Glucidele intrã în com-
ponenþa celulelor, þesuturilor, fermenþilor, hormonilor
din organism ºi constituie o sursã de energie. Din boa-
bele de cereale decorticate se obþine un produs alimen-
tar foarte folositor numit fulgi (de mei, orez, ovãz, orz,
grâu, porumb, hriºcã). O hranã sãnãtoasã ne oferã ºi
culturile leguminoase (bob, linte, mazãre, fasole, soia).
Foarte folositori sunt fulgii de ovãz, orezul ºi hriºca. Ce-
realele ºi pastele fãinoase capãtã o valoare nutritivã mai
mare, dacã sunt pregãtite cu lapte. Durata fierberii de-
pinde de tipul de cereale. Din cereale pot fi preparate
terciuri (caºã), budinci, supe ºi alte mâncãruri. Terciu-
rile se pãstreazã cel mult 12 ore.

Cerealele ºi pastele fãinoase trebuie alese de impu-
ritãþi, fãina trebuie cernutã.
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Fiºã tehnologicã Prepararea mãmãligii

Succesiunea operaþiilor Produse, inventar
Sugestii

1. Se pune la fiert ceaunul (oala) cu
apã. 

2. Se adaugã sarea. 
3. Când apa începe sã clocoteascã,

se adaugã, treptat, fãina.
4. Se lasã sã fiarbã 10-15 min. la foc

potrivit.

300-350 g de fãinã de porumb (mã-
lai), 1000 ml de apã, o linguriþã de sare.
Ceaun (oalã), fãcãleþ, lingurã de lemn,
fundiºor de lemn.
Dacã mãmãliga este prea moale, se
mai adaugã puþinã fãinã, amestecând
întruna.

Fiecare grãunte are
fãinã, dar are ºi tãrâþe.

Mãmãliga-i stâlpul ca-
sei, pâinea-i cinstea
mesei.

(Proverbe)

Mãmãliga*

vezi continuarea pe pag. 149
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Succesiunea operaþiilor 
Produse, inventar
Sugestii

5. Se amestecã bine, apãsând cu
fãcãleþul spre pereþii ceaunului.

6. Lingura se înmoaie în apã ºi se pre-
seazã uºor mãmãliga. Dupã asta,
ceaunul cu mãmãligã se mai þine pe
foc 5-10 min.

7. Se stinge focul, mãmãliga se rãstoarnã
pe fundiºorul de lemn sau pe o tavã de
inox (dar nu din plastic). 

8. Mãmãliga se taie cu o aþã subþire, albã.

Mãmãliga este fiartã ºi are consis-
tenþã potrivitã dacã fãcãleþul se
scoate din ea curat. 
Mãmãliga se serveºte, de obicei,
cu brânzã de oi, cu unt topit, cu
smântânã, cu fripturã, cu tocãniþã
etc. 

!
Capacul de pe vasul în care
fierbe mâncarea se ridicã
dinspre sine, nu spre sine.
Produsele se adaugã în li-
chidul fierbinte încet, cu
atenþie.

!
Încercaþi sã preveniþi arsu-
rile cu mãmãligã, pentru
cã sunt foarte dureroase.
Apucaþi ceaunul cu mã-
nuºa de bucãtãrie.
Nu lãsaþi pe plitã chibritu-
rile, mãnuºa de bucãtãrie,
ºervetul sau alte obiecte
uºor inflamabile. Nu lãsaþi
focul aprins fãrã supra-
veghere.

Fig. 3.6. Mãmãliga
este gata.

Orizont cognitiv

Porumbul este considerat „rege al cerealelor“. Este originar din
Mexic. În þara noastrã, a fost adus dupã anul 1750, devenind cu
timpul cea mai preþioasã plantã, datoritã faptului cã din fãina lui se
face mãmãliga, care se consumã mai ales în Moldova, dar ºi în alte
zone româneºti.

1. Preparaþi o mãmãligã.
2. Serviþi la masã mãmãliga cu unt topit ºi brânzã (de oi

sau de vaci).
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e 1. Apreciaþi mãmãliga pe care aþi preparat-o.
2. Daþi exemple de bucate care pot fi consumate cu

mãmãligã.
3. Mai cunoaºteþi vreun alt popor ce are în bucãtãria

sa un fel de mâncare asemãnãtor?
4. Comentaþi expresiile: a fi scump la tãrâþe ºi ieftin la

fãinã; a se face mort în pãpuºoi.

Continuare

Orizont cognitiv

Mâncau oare oºtenii lui
ªtefan cel Mare mãmãli-
gã? Da. O preparau însã
din boabe de mei, deoa-
rece porumbul a fost
adus în Europa abia în
secolul al XVII-lea.
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3.5. Carnea
Carnea conþine proteine uºor asimilabile, este boga-

tã în vitamine, în elemente minerale care stimuleazã
pofta de mâncare. Pentru a reduce pierderea acestor
componente preþioase, în timpul pregãtirii cãrnii, tre-
buie sã fie respectate anumite reguli. De exemplu, car-
nea pusã în apã clocotindã îºi pãstreazã o mare parte
din substanþe, devine mai suculentã ºi, prin urmare, mai
gustoasã. Când carnea se pune la fiert în apã rece ºi se
fierbe la un foc domol, ea îºi pierde multe dintre aceste
substanþe, în schimb, bulionul este mai concentrat. Car-
nea alteratã are miros neplãcut, o nuanþã cenuºie sau
verzuie în locul tãieturii, se lipeºte de mâini, la apãsarea
cu degetul, nu revine la starea iniþialã.

Pentru a se dezgheþa, carnea congelatã se lasã la tem-
peratura camerei 2-3 ore. Ea nu trebuie pusã nici în apã
rece, nici în apã fierbinte, deoarece astfel îºi pierde ca-
litãþile nutritive ºi gustative.

Friptura din carne de pui

Amintiþi-vã ce aþi în-
vãþat la lecþiile de
Educaþie tehnologi-
cã, în clasele prece-
dente, despre felu-
rile de carne utilizate
în alimentaþie. Cum
puteþi recunoaºte
carnea proaspãtã?

5. Arãtaþi care este legãtura dintre reprezentãrile din aceste imagini.

Fiºã tehnologicã Friptura din carne de pui

1. Puiul se spalã, se taie în bucãþi.

2. Bucãþile de carne se amestecã
cu piper, sare ºi usturoi pisat.

Succesiunea operaþiilor Produse necesare
Sugestii

Un pui sau 3-4 pulpe de pui, 2-3 linguri de
ulei, piper negru, 3-4 cãþei de usturoi, sare.

Gãina bãtrânã face
zeama bunã.

(Proverb)

vezi continuarea pe pag. 151
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1. Preparaþi o fripturã din carne de pui.
2. Din ce fel de carne se mai poate pregãti o fripturã?

E
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e 1. Apreciaþi mâncarea preparatã.
2. De ce carnea congelatã se lasã sã se dezgheþe la

temperatura camerei?
3. Numiþi substanþele pe care le conþine carnea.
4. Omul poate exclude carnea din alimentaþie. Încer-

caþi sã comentaþi aceastã afirmaþie.

Succesiunea operaþiilor 
Produse necesare
Sugestii

3. Carnea se lasã 10-15 min. sã se
îmbibe cu aceste ingrediente.

4. Carnea se frige 25 min. în
ceaunul în care s-a turnat ulei.
Ea poate fi pusã ºi la cuptor,
stropind-o din când în când cu
grãsimea din tavã.

Carnea trebuie
tãiatã pe un
fundiºor umed,
deoarece lemnul
uscat absoarbe o
parte din sucul ei.

3.6. Peºtele 
Peºtele este un produs alimentar foarte preþios. El

conþine proteine, substanþe minerale (iod, cupru, mag-
neziu), vitamine. Peºtele este folositor pentru creºterea
ºi dezvoltarea oaselor, a muºchilor ºi a celulelor nervoase.

Carnea de peºte este asimilatã de organism mai uºor
decât carnea de vitã sau cea de porc.

Peºte prãjit*

Fiºã tehnologicã Prepararea peºtelui prãjit

Succesiunea operaþiilor Produse necesare
Sugestii

1. Peºtele se curãþã de solzi,
se scot intestinele, se taie
capul, aripioarele ºi coada.

2. Peºtele se spalã în apã
rece, se taie în porþii, se
mai spalã o datã.

3. Bucãþile de peºte se
sãreazã.

Peºte (cod, ºalãu, crap º.a.), fãinã de grâu – 
1 lingurã, ulei vegetal – 2 linguri, sare.

Peºtele se curãþã mai uºor de solzi dacã este
pus într-un vas cu apã.

Nu e meºter cel care
gãteºte, ci acel care
pune sarea.

(Proverb)

Fig. 3.7. Peºtele, o sursã de
substanþe minerale.

Continuare

vezi continuarea pe pag. 152
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1. Ce tipuri de prelucrare termicã aþi utilizat când aþi preparat friptura?
2. Care sunt cerinþele faþã de pãstrarea cerealelor, fãinii, cãrnii, peºtelui? 
3. Numiþi criteriile de întocmire a unui meniu.
4. Întocmiþi meniul pentru serbarea zilei de naºtere a unei prietene.

Succesiunea operaþiilor 
Produse necesare
Sugestii

Peºtele prãjit trebuie:
– sã fie moale, sã nu

se fãrâme, sã se des-
prindã în straturi;

– sã aibã o suprafaþã
rumenitã uniform;

– sã aibã gustul ºi
mirosul specifice de
peºte.

4. Peºtele se trece prin fãinã.

5. Se pune la foc tigaia cu ulei.

6. Peºtele se pune la prãjit în
uleiul încins.

7. Se prãjeºte pe ambele pãrþi.

8. Peºtele poate fi copt în cuptor
8-10 min.

1. Elaboraþi un proiect de servire a unei mese cu mâncãruri din peºte.
2. Preparaþi peºte prãjit ºi serviþi-l la masã.
3. Apreciaþi calitatea peºtelui prãjit. 

5. Cum se determinã prospeþimea peº-
telui? 

6. Identificaþi în imaginea alãturatã buca-
tele tradiþionale ale poporului nostru.

Completaþi grilele ºi veþi citi pe grila
verticalã evidenþiatã denumirea
camerei unde se preparã hrana:

1. Cafeaua se fierbe în… 2. Supa se
mãnâncã cu… 3. Compotul se fierbe în… 
4. Maºinã de gãtit sau… 5. Produsele se
taie cu un… 6. Ceaiul se bea din… 
7. În partea stângã a farfuriei se pune… 
8. Produsele se prãjesc pe… 9. Vesela se
spalã în…

1
2

3
4
5

6
7

8
9
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continuare
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4. SÃRBÃTORI CALENDARISTICE 
DE IARNÃ

Dupã studierea acestui capitol,
veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

simbolica obiceiurilor legate de sãrbãtorile de iarnã;
datinile ºi obiceiurile de Crãciun ºi de Anul Nou (Capra,
Cocoºul, Vulpea, Calul etc.);

sã elaboraþi proiecte de confecþionare a unor costume/
mãºti pentru sãrbãtorile de iarnã;
sã confecþionaþi obiectele proiectate, þinând cont de aspec-
tul tradiþional, prin aplicarea diverselor materiale ºi tehnici
de lucru;

obiceiurile de Crãciun ºi de Anul Nou.

4

4.1. Tradiþii specifice sãrbãtorilor
de iarnã

Cele mai numeroase ºi mai frumoase tradiþii ºi obi-
ceiuri populare sunt legate de sãrbãtorile de iarnã, care
încep la Crãciun, odatã cu Naºterea lui Iisus. Principalele
sãrbãtori ale ciclului de iarnã, care simbolizeazã înnoi-
rea timpului ºi începutul unui an nou, sunt: Sfântul Ni-
colae, Crãciunul, Anul Nou, Sfântul Vasile ºi Boboteaza.

Sãrbãtorile de iarnã, moºtenite din cele mai vechi
timpuri, au ºi în prezent forme deosebit de diverse. Co-
lindele, Pluguºorul, Semãnatul, jocurile cu mãºti, cânte-
cele de Stea, Capra, Ursul, Malanca sunt printre cele mai
spectaculoase manifestãri folclorice desfãºurate în Mol-
dova în perioada sãrbãtorilor de iarnã.

Amintiþi-vã ce obi-
ceiuri cunoaºteþi de
Sf. Nicolae, Crã-
ciun, Anul Nou, Sf.
Vasile, Boboteazã.

joc cu mãºti
colind
urãturã
personaj mitic

Fig. 4.1. Jocul Caprei.
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În ajunul Crãciunului, copiii ºi flãcãii formeazã
grupuri ºi pornesc pe la casele gospodarilor cu colinda,
pentru a ura sãnãtate ºi belºug gazdelor, care, la rândul
lor, drept mulþumire, le oferã colindãtorilor daruri
(colaci, nuci, mere, dulciuri etc.). Cele mai multe obi-
ceiuri de iarnã, în Moldova, se referã la Pluguºor. În
ajunul Anului Nou, cetele de urãtori merg pe la casele
oamenilor, pentru a-i ura, mesajele lor fiind susþinute
de clopoþei, bice, „buhai“. Refrenul „Hãi! hãi!“ al urãto-
rilor redã simbolic îndemnul boilor la arat, la tragerea
brazdei, precum ºi începutul muncilor agricole. În
dimineaþa zilei de Anul Nou, se umblã cu Semãnatul:
„semãnãtorii“ intrã în casele gospodarilor, aruncã
boabe de grâu, orz, ovãz, imitând semãnatul ºi urând
gazdelor sãnãtate, roade bogate, prosperitate.

Malanca este un obicei strãvechi, practicat în nordul
Moldovei în ajunul Anului Nou. Ceata de urãtori
îmbracã un flãcãu în haine femeieºti, creând un perso-
naj numit Malanca, ºi pornesc pe la casele gospodarilor.
Scenariul Malãncii include urãturi tradiþionale, dansuri
ritmice, glume.

O altã tradiþie din Moldova este legatã de Moº Crã-
ciun, care aduce daruri pentru copii ºi le lasã (cum o fa-
ce în alte zone Sfântul/ Moº Nicolae) sub pomul de
Crãciun. Împodobirea pomului de Crãciun este un obi-
cei venit din Occident, cel mai probabil, de la popoarele
germanice. Prin secolul al XVI-lea, acesta a intrat în
tradiþia creºtinã, simbolizând viaþa, bucuria ºi speranþa
în tot ceea ce este curat ºi frumos.

Pomul de Craciun împodobit asemeni celui ger-
manic (cu fructe, flori)  are tangenþe cu pomul vieþii din

Orizont cognitiv

Moº Crãciun simboli-
zeazã iarna ºi bãtrâneþea
anului care trece. Con-
form unor legende ro-
mâneºti, Moº Crãciun a
fost mai marele peste
ciobanii de la staulul în
care s-a nãscut Hristos.
În era creºtinã, Moº
Crãciun preia anumite
„obligaþii“ de la Sfântul
Nicolae, printre care cea
de a aduce daruri. În
unele state, acest per-
sonaj este numit Santa
Claus.

Fig. 4.2. Dansul Ursului.

Fig. 4.3. Cu Steaua de
Crãciun.

!
Steaua este un colind care
se cântã în ajunul Crãciu-
nului ºi în zilele de pânã la
Boboteazã.
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credinþele poporului nostru. Acesta este un motiv care
se regãseºte în multe obiecte de artã popularã, în special
în covoare, broderii, dantele etc.

În Moldova, la sãrbãtorile de Anul Nou, se practicau
jocurile cu mãºti, pãstrate în unele sate pânã în zilele
noastre. Mãºtile sunt de diferite forme ºi tipuri (sche-
mele 4.1 ºi 4.2). În lipsa unui animal adevãrat, colindã-
torii sau urãtorii (plugãraºii) se deghizeazã în urs, vulpe,
lup, caprã etc., umblând în cete pe la casele oamenilor ºi
jucând, acompaniaþi de clopoþei, „buhai“, fluier, tobã ºi
alte instrumente tradiþionale.

Jocul Caprei þine de datinile ºi de spectacolele popu-
lare comune pentru întreg sud-estul european.

Fig. 4.4. Joc cu mãºti.

Orizont cognitiv

Mersul cu Steaua de Crã-
ciun este un obicei care
evocã momentul în care,
la naºterea lui Iisus, pe
cer s-a ivit steaua cãlãuzi-
toare a magilor. Cu Steaua
merg, de regulã, patru
copii.

Fig. 4.5. Mascã de Moº.

fitomorfe
(cu forme
vegetale)

zoomorfe
(cu forme
animale)

demonice
(cu forme de

monºtri fabuloºi

antropomorfe
(cu forme
umane)

FORME DE MÃªTI/ COSTUME

acoperã
întregul corp

TIPURI DE MÃªTI

Mãºti-
costume

acoperã capul
ºi umerii

Mãºti-
glugã

acoperã faþa

Mãºti-
obrãzare

acoperã un
element al feþei

Mãºti-
maschete

manechini ºi sculpturi din lemn, purtate în mâini,
substituind imaginea unei persoane absente

Mãºti-mascoide

Schema 4.2. Tipuri de mãºti populare

Schema 4.1. Categorii ale formelor de mãºti populare
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În timpuri strãvechi capra a fost animal de cult ce
simboliza fertilitatea. În timpul sãrbãtorilor agrare, jo-
cul a devenit un ritual menit sã aducã rodnicie anului
care vine. În zilele noastre, jocul Caprei a rãmas ca o
manifestare pentru urãri de bine, de bunãstare cu prile-
jul Anului Nou.

Capra este purtatã pe la casele oamenilor, uneori, în
ajunul Crãciunului ºi, de obicei, de Anul Nou. Este juca-
tã de un tânãr deghizat în caprã, care imitã saltul acestui
animal în ritmul tobelor ºi al fluierului. Personajul care
însoþeºte capra este Ciobanul. Moºnegii care însoþesc
Capra îi simbolizeazã pe strãmoºii care s-au întors sã
petreacã în sat. În afarã de mascaþi, din alaiul Caprei mai
fac parte tineri în costume naþionale. Jocul Caprei poate
fi diferit, în funcþie de localitate. Cei veniþi cu Capra
sunt rãsplãtiþi de gazdã cu colaci, dulciuri ºi bani.

Variante ale Caprei, cu aceeaºi semnificaþie, sunt
jocurile cu mãºti de cal, cerb, bou, vulpe, cocoº ºi urs.

Din carnavalul de Anul Nou nu lipseºte Calul, un alt
joc ritualic cu mãºti. Se credea cã acesta apãrã omul ºi
locuinþa lui de spiritele rele. Costumul reprezintã un
cap de cal din lemn, împodobit cu panglici, oglinzi sau
flori artificiale (fig. 4.7). O anexã de lemn imitã corpul
animalului. Calul joacã dupã fluier ºi tobã. Interpretând
dansul, urãtorul declamã versuri cu urãri de sãnãtate ºi
belºug. Personajele care însoþesc Calul sunt Cãluþul,
Colonelul, Fluierarul, Negustorul º.a.

Jocul Vulpii presupune participarea mai multor per-
sonaje: Vânãtorul, îmbrãcat într-un suman lung, cu cãciu-
lã pe cap, încãlþat în opinci ºi cu o puºcã de lemn pe spate;
muzicanþii în costume naþionale cântã din fluier, armo-
nicã, sunã din talgere de metal; Vulpea este îmbrãcatã
într-un cojoc întors, pe care sunt cusute spice de trestie, pe
capul de lemn ea are mascã de vulpe ºi are coadã din stuf.

Fig. 4.6. Capra pregãtitã
pentru joc.

Orizont cognitiv

Istoria mãºtilor populare româneºti începe odatã cu crearea mãº-
tilor primitive ca simple instrumente rituale de protecþie magicã
(pentru pescuit, vânãtoare, cultivarea pãmântului etc.), devenind
treptat instrumente de reprezentãri mitice în procesul ceremoni-
ilor ºi sãrbãtorilor legate de roadele muncii.

Fig. 4.7. Calul.

Caprã albã, piatrã al-
bã; calcã capra, crapã
piatra.
(Frãmântare de limbã)
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Fig. 4.8. Reprezentãri ale unor jocuri cu mãºti: a — Cãluþul; b — Vulpea; c — Berbecul; d — Capra.

Completeazã-þi portofoliul cu cântece-colinde de Stea, cu informaþii ºi ilustraþii
privind tradiþiile în organizarea ºi desfãºurarea sãrbãtorilor de iarnã în localitatea
natalã, cu imagini de mãºti ºi costume folosite. Culege texte populare ºi scenarii
pentru desfãºurarea unui joc cu mãºti (Capra, Calul, Vulpea, Cocoºul etc.). 

a b c

Fiºã tehnologicã Confecþionarea Stelei de Crãciun (variantã)

Succesiunea operaþiilor 

1. Se fac gãuri în cadrul circular al unei site (4, 6, 8,
12, în funcþie de numãrul de colþuri ale stelei) ºi se
introduce în fiecare dintre ele câte o vergea; o nuia
lungã va servi în calitate de suport pentru steaua
confecþionatã.

2. Cele douã feþe ale cadrului de lemn, apoi marginea,
se îmbracã cu hârtie albã sau cu carton.

3. Se lipesc iconiþele pe cele douã feþe (imagini
reprezentând Naºterea lui Iisus Hristos). 

4. Se pot face steluþe din staniol, care se lipesc pe
margine. Toatã steaua se îmbracã în hârtie de
diferite culori, în colþurile stelei se prind ciucuri
coloraþi ºi clopoþei.

5. Nuielele se îmbracã în staniol.
6. Se leagã colþurile stelei cu o sfoarã, care se deco-

reazã cu betealã sau cu hârtie coloratã tãiatã
mãrunt. 

Un cadru de lemn de la
un ciur (sitã), o coalã
mare albã de hârtie, be-
tealã (de preferat ar-
gintie), clopoþei, carton,
douã icoane decupate
dintr-o revistã sau 
dintr-un calendar, lipici 
ºi staniol. Steaua poate
avea 6, 8, 12 colþuri.

Am prezentat o variantã de confecþionare a stelei,
dar fiecare grup poate realiza varianta sa de stea, con-
form imaginaþiei ºi creativitãþii proprii, þinând cont de
tradiþiile despre care aþi aflat de la rude ºi bunici.

Elaboraþi un proiect de confecþionare a unei stele. Confecþionaþi steaua.

Materiale ºi ustensile
Ilustraþii

d
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4.3. Materiale ºi ustensile pentru
confecþionarea mãºtilor

Cele mai simple mãºti/ costume zoomorfe erau reali-
zate, tradiþional, din pielea animalului respectiv: caprã,
urs, þap etc. Astãzi, aceste mãºti se fac doar parþial din
piele de animal, fiind aplicate diferite materiale: bucãþi de
blanã, lemn, sticlã, panglici colorate, boabe de fasole, nas-
turi din metal, bucãþi de textile etc.

Aspectul mãºtii de caprã a fost stilizat, de-a lungul ani-
lor. Capul mãºtii se confecþioneazã din lemn acoperit cu

Fig. 4.10. Masca lui 
Grigore Vieru.

Fig. 4.11. Masca lui 
Ion Druþã.

4.2. Valorificarea tradiþiilor
mãºtilor populare în creaþia
artisticã contemporanã 

Glebus Sainciuc (1919-2012) este un artist plastic
din Republica Moldova, care, prin lucrãrile sale, a valo-
rificat în arta contemporanã tradiþia teatrului popular
cu mãºti.

Mãºtile ºi ºarjele în creaþia lui Glebus Sainciuc ocu-
pã un loc aparte. Artistul a fost un portretist remarcabil,
cunoscut, în special, pentru colecþia sa de mãºti realizate
în tehnica papier mâché. Mãºtile reprezintã un cerc larg
de personalitãþi, contemporani ai artistului.

Creaþia plasticianului cuprinde, de asemenea, lu-
crãri de picturã ºi graficã, dar cartea lui de vizitã o con-
stituie, în primul rând, desenele excepþionale, ºarjele,
caricaturile ºi mãºtile.

Fig. 4.9. Masca lui 
Glebus Sainciuc.

E
v

a
lu

a
re 1. Explicaþi simbolica obiceiurilor legate de sãrbãtorile de iarnã.

2. Descrieþi mesajele unor jocuri cu mãºti.
3. Analizaþi informaþia ºi materialul ilustrativ cules din localitatea (zona) natalã

privind tradiþiile sãrbãtorilor de iarnã.

1. Reprezentaþi ºarje ale prietenilor ºi rudelor, scoþând
în evidenþã trãsãturile lor caracteristice.

2. Analizaþi creaþia maestrului Glebus Sainciuc.
3. Ce meºteri populari care confecþioneazã mãºti pen-

tru sãrbãtorile calendaristice cunoaºteþi?
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Elaboraþi un proiect de confecþionare a unui costum, a
unei mãºti, care va putea fi utilizat la desfãºurarea sãr-
bãtorilor de iarnã. Completaþi portofoliul cu diverse pro-
cedee de confecþionare a mãºtilor ºi costumelor purtate
în localitatea natalã sau în cea a bunicilor, rudelor.

4.4. Tehnologia confecþionãrii
mãºtii/ costumului

La confecþionarea mãºtii/ costumului pot fi utilizate
diverse tehnici de lucru: papier mâché, aplicaþie, mode-
laj, colaj etc. Pentru realizarea proiectului mãºtii/ costu-
mului, se va þine cont de aspectul tradiþional, de forma
autenticã a mãºtii.

Dintre tehnologiile utilizate la confecþionarea mãº-
tii, putem aplica tehnica papier mâché, pe care o prezen-
tãm mai detaliat, însã fiecare elev poate folosi tehnica pe
care o preferã. Pentru executarea mãºtii, se preparã un
adeziv umed, urmând etapele descrise în continuare.

Prepararea adezivului:
1. Se amestecã o canã de apã rece cu ¼ canã de fãinã

Fig. 4.12. Schema mãºtii de
caprã.

blanã de iepure sau de caprã, iar maxilarul inferior este
mobil, producând un ,,clãnþãnit“ specific când este tras
cu o sfoarã (fig. 4.12). La confecþionarea mãºtii se utili-
zeazã coarne de caprã sau se cioplesc coarne din crengi,
urechile se fac din carton, ochii — din nasturi metalici
sau mãrgele de sticlã ºi bãrbia — din blanã. Masca este
completatã de costumul alcãtuit dintr-un þol, pe care
sunt cusute fâºii de hârtie coloratã, textile colorate sau
stuf. Alaiul Caprei este însoþit de mãºti de moºnegi,
confecþionate din stuf, pene, textile colorate, boabe de
fasole în locul dinþilor. Capra poate fi realizatã în formã
de mascoidã care se poartã în mâini. În acest caz, capul
confecþionat din lemn sau din materiale utilizate în teh-
nica papier mâché se împodobeºte cu franjuri multico-
lore ºi cu alte elemente de decor (fig. 4.1, fig. 4.6).

De menþionat cã nu existã un model strict de execu-
tare a mãºtii de caprã sau de alt animal. Cel mai im-
portant este tocmai spiritul inventiv al fiecãrui creator.

Orizont cognitiv

Masca este un element al
ritualurilor magice, fo-
losit din cele mai vechi
timpuri în cadrul cere-
monialelor de celebrare
a puterii de rodire a tur-
melor ºi de fertilitate a
pãmântului. Cu timpul,
masca a intrat în specta-
colul popular.

!
• Înainte de a începe lucrul
îmbrãcaþi un ºorþ.
• Amestecul de adeziv tre-
buie sã fiarbã la un foc do-
mol ca sã nu sarã stropi.
• Foarfeca se pãstreazã cu
lamele închise ºi se trans-
mite cu inelele înainte.
• La sfârºitul lucrului se
spalã pensulele ºi vasele;
se face ordine ºi se aeri-
seºte încãperea.
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Fiºã tehnologicã Confecþionarea mãºtii de caprã în tehnica papier mâché

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Sugestii

1. Se realizeazã forma (masca personajului) din
plastilinã, ghips sau lut.

2. Se rup fâºii de ziare, hârtie creponatã, hârtie co-
loratã, fâºii de material textil, prosoape de hârtie.

3. Forma mãºtii se pune  pe o bucatã mare de hârtie
ceratã ºi se unge cu ulei. 

4. Primul strat de hârtie se udã cu apã ºi se lipeºte
fãrã adeziv sau clei.

5. Fâºiile pregãtite se scufundã, pe rând, în adeziv ºi
se lipesc imediat.

6. Pentru a forma masca, se aplicã straturi de hârtie.
Când se lucreazã la detalii mai mici, se utilizeazã
benzi mici de hârtie.

7. Se preseazã cu degetele, pentru a elimina excesul
de adeziv.

8. Ultimul strat poate fi format din hârtie de culoare
albã, pentru a aplica pe el, dupã uscare, vopseaua.

9. Se lasã sã se usuce peste noapte, ca sã se
desprindã masca de pe matriþã; se ºlefuieºte
suprafaþa.

10. Masca se vopseºte ºi, pe suprafaþa ei, se aplicã
decorul, se redã expresia feþei (pot fi folosiþi nasturi
în loc de ochi, bucãþi de blanã – pentru barbã etc.). 

Plastilinã, forma-
ºablon, scândurã de
modelaj, cuþit de
modelaj, apã, clei,
bucãþi de textile, piele
de vitã, bucãþi de
blanã, hârtie coloratã,
hârtie creponatã,
ziare, pensule, adeziv
(lipici) vopsea, fire
textile, nasturi,
mãrgele etc.  

Pentru a adãuga
forme interesante, se
utilizeazã carton,
bucãþi de pânzã etc.

1. Comentaþi simbolica tradiþionalã a costumului confecþionat.
2. Evaluaþi obiectul confecþionat dupã calitate, aspectul estetic ºi utilitate.
3. Descrieþi personajele mitice caracteristice pentru obiceiurile de Crãciun ºi de

Anul Nou. 
4. Descrieþi jocurile: Capra, Calul, Vulpea etc.
5. Ce obiceiuri sunt practicate în localitatea natalã sau în cea a bunicilor, a rude-

lor în perioada sãrbãtorilor de iarnã?

de grâu, pânã se obþine o compoziþie omogenã, de con-
sistenþa smântânii.

2. Se toarnã amestecul obþinut într-o cratiþã, se
adaugã 5 cãni de apã fiartã ºi se pune la foc pentru 2-3
minute, sã clocoteascã, amestecând continuu.

3. Se lasã sã se rãceascã ºi apoi poate fi folosit.
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Dupã studierea acestui capitol,

5. TRICOTAREA

5.1. Varietatea articolelor tricotate
Fiecare generaþie descoperã în tricotare noi moda-

litãþi de creaþie. Astãzi existã mai multe posibilitãþi de a
alege fire ºi modele pentru tricotare, de a combina nu
numai culorile ºi ornamentele, ci ºi elementele tricotate
cu þesãturi, piele, elemente decorative din cele mai
diverse materiale (mãrgele, nasturi, strasuri etc.).

Cunoaºtem o largã varietate de articole tricotate:
• articole vestimentare (fulare, cãciuliþe, mãnuºi,

ciorapi, veste, pulovere, rochii, pantaloni, ºaluri);
• articole utilitare (cuverturi, huse pentru scaune,

feþe de masã, mãnuºi de bucãtãrie);
• obiecte decorative (perniþe, suporturi pentru ºer-

veþele, milieuri, jucãrii) etc.

Amintiþi-vã ce aþi învã-
þat, în clasa a 5-a, des-
pre firele textile potri-
vite pentru tricotare ºi
despre tehnicile prin-
cipale de tricotare.

jeteu
scheme tehnologice
semne convenþionale

5veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

proprietãþile firelor textile folosite pentru tricotare;
diverse tehnici de tricotare;

sã elaboraþi proiecte de articole tricotate;
sã tricotaþi articole proiectate, utilizând competenþele cãpã-
tate la lecþiile de biologie, matematicã, educaþie plasticã;

calitatea lucrãrilor proprii ºi a lucrãrilor executate de colegi.

Fig. 5.1. Diverse articole
tricotate.
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!
Firele pentru tricotare nu
trebuie sã fie rãsucite prea
strâns. Ele trebuie sã aibã
grosimea uniformã pe toa-
tã lungimea, sã aibã culoa-
rea rezistentã la spãlat, sã
fie elastice.

5.2. Materiale ºi ustensile pentru
tricotare

Realizarea reuºitã a unui articol tricotat depinde, în
mare mãsurã, de calitatea firelor alese. Acestea pot fi:
lânã naturalã, lânã industrialã, melanã, bumbac, fire bu-
clate, mãtase, viscozã, dar ºi firele deºirate care pot fi
refolosite.

Pe eticheta firelor textile, de obicei, este indicatã
provenienþa lor. Când eticheta lipseºte, putem verifica
prin ardere dacã firele sunt naturale sau artificiale.

Firele din bumbac ard repede, fãrã flãcãri, au miros
de hârtie arsã, iar dupã ardere, rãmâne cenuºã. Lâna
arde încet, formând bobiþe negre. Firele artificiale nu
ard, ci se topesc.

Stabilirea numãrului necesar de ochiuri
Pentru ca sã obþinem un articol tricotat de mãrimea

doritã, trebuie sã montãm pe andrele un anumit numãr
de ochiuri. Numãrul de ochiuri variazã în funcþie de
grosimea firului ºi a andrelelor.

Pentru a ne convinge cã firele alese pentru tricotare
se potrivesc pentru modelul dorit, vom tricota o mostrã
din 10-12 rânduri, din 20 de ochiuri. Cãlcãm uºor mos-
tra cu fierul de cãlcat peste o cârpã umedã ºi o prindem

Orizont cognitiv

Viscoza se obþine din
lemn. Mai întâi lemnul se
mãrunþeºte, apoi se fier-
be în anumite soluþii, pâ-
nã se obþine o pastã den-
sã, care se trece printr-o
sitã cu gãuri minuscule.
„Firele“ subþiri de pastã
„se scurg“ într-o cadã cu
o soluþie specialã, în care
se transformã în fibre
elastice. Astfel se obþin fi-
brele (firele) textile artifi-
ciale — mãtasea de vis-
cozã, numitã ºi mãtase
vegetalã. Ulterior, aceste
fire se deapãnã pe bobi-
ne. Fibrele textile artifi-
ciale se obþin relativ uºor
ºi fãrã mari cheltuieli.

Fig. 5.2. Fire naturale ºi sintetice
(a). Informaþie de pe eticheta
unor fire pentru tricotare (b).

a

b



6C L A S A

163

cu ace de siguranþã pe o suprafaþã netedã. Mãsurãm cu
panglica centimetricã lãþimea mostrei.

Spre exemplu, lãþimea articolului (fularului) trebuie
sã fie de 20 cm. Lãþimea mostrei este de 8 cm. Atunci la
1 cm de tricot revin 20 : 8 = 2,5 ochiuri. Pentru fularul
cu lãþimea de 20 cm, trebuie sã montãm: 2,5 x 20 = 50
ochiuri la care adãugãm douã ochiuri de margine (la
începutul ºi la sfârºitul fiecãrui rând) (fig. 5.3, a).

Numãrul de rânduri tricotate într-un centimetru
se aflã mãsurând mostra pe verticalã (înãlþime). Dacã
în 10 cm de înãlþime a mostrei au fost tricotate 40 de
rânduri, într-un centimetru vor încãpea 4 rânduri
(40 : 10 = 4) (fig. 5.3, b). Ochiurile montate pe andrele
nu se iau în calcul la numãratul rândurilor tricotate.
Primul rând se va considera cel tricotat din ochiurile
montate pe andrele.

5.3. Schemele tehnologice 
Pentru a facilita obþinerea unui ornament prin tri-

cotare, în revistele ºi cãrþile de specialitate sunt prezen-
tate scheme dupã care acesta poate fi lucrat. Ele se mai
numesc scheme grafice sau tehnologice. Schemele conþin
o serie de semne convenþionale, care indicã modalitatea
de împletire a ochiurilor (fig. 5.4). În reviste ºi cãrþi des-
pre tricotare vom gãsi ºi alte semne convenþionale, care
sunt explicate de fiecare datã.

Grupul de semne convenþionale care se repetã peri-
odic se numeºte raport. Dacã vom cunoaºte raportul
unui model, vom tricota corect ºi repede.

Schemele se citesc de jos în sus ºi de la dreapta spre
stânga (calculând dupã partea pe care tricotãm) (fig. 5.5).
Este foarte important sã respectãm schema de tricotare a
unui articol, dacã dorim ca acesta sã fie frumos ºi calitativ.

1. Elaboreazã 5-10 scheme tehnologice pentru modele
de tricotare.

2. Tricoteazã 2-3 mostre conform schemelor (înãlþimea
fiecãrei mostre trebuie sã fie de aproximativ 10 cm).

3. Plaseazã mostrele tricotate lângã schemele respec-
tive, pe foi de album de desen.

sau 
ochi pe faþã

sau 
ochi pe dos

sau 
jeteu

douã ochiuri 
se împletesc 

împreunã pe faþã

douã ochiuri 
se împletesc 

împreunã pe dos

Fig. 5.4. Semne con-
venþionale pentru schemele
tehnologice de tricotare.

2

2

Fig. 5.3. Mãsurarea mostrei
pentru stabilirea numãrului
necesar de ochiuri.

Fig. 5.5. Schema graficã
pentru tricotarea cu punct
„leneº“.

2

4

1

3

a

b
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Fig. 5.6. Scheme tehnologice pentru tricotare:
a — punct jerseu; b — punct elastic 1x1; c — punct elastic 2x2.

a b c

Fig. 5.7. Raporturi orna-
mentale:
a — punct jerseu;
b — punct elastic 1x1;
c — punct elastic 2x2.

b

a

c

Apreciaþi corectitudinea ºi acurateþea cu care au fost exe-
cutate lucrãrile, dupã cum urmeazã: descrieþi-le, com-
paraþi-le, analizaþi-le, asociaþi-le; spuneþi unde pot fi apli-
cate, argumentaþi. Sunt executate corect sau nu? De ce?

5.4. Modele de tricotare 
A. Tricotarea cu jeteu

Jeteul este ochiul care se obþine la tricotare prin înfã-
ºurarea firului pe andrea o singurã datã, apucându-l cu
andreaua din faþã spre spate. Un astfel de ochi se folo-
seºte la tricotarea modelelor ajurate ºi la executarea
ornamentelor complicate. În locul jeteului, în tricot se
formeazã o micã gaurã, care ajutã la crearea ornamen-
tului ales.

Fiºã tehnologicã Tricotarea cu jeteu

Succesiunea operaþiilor Ilustraþii
Sugestii

1. Se monteazã pe andrele 20 de ochiuri.

2. Ochiul de margine se ia pe andreaua dreaptã.

3. Se tricoteazã urmãtoarele 9 ochiuri pe faþã.

4. Se ia un jeteu (firul de lucru se aruncã pe andrea-
ua cu care tricotãm de parcã ar forma un ochi),
înainte de a executa urmãtorul ochi, al 10-lea.
Rândul se tricoteazã pânã la sfârºit cu ochiuri pe
faþã.

vezi continuarea pe pag. 165
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Succesiunea operaþiilor 
Ilustraþii

Sugestii

5. În rândul urmãtor, toate ochiurile,
inclusiv jeteul, se tricoteazã pe
dos. În locul unde a fost luat
jeteul, se formeazã o gãuricã.

6. Pentru a mãri diametrul gãurelei,
pe andrea se iau 2 sau 3 jeteuri. Pentru tricotarea modelelor ajurate, 

se folosesc fire netede, fãrã puf.
Dacã luãm jeteurile într-o anumitã suc-
cesiune (de exemplu, în linie oblicã),
obþinem un ornament ajurat, care se
potriveºte pentru tricotarea bluziþelor.

Continuare

B. Tricotarea în relief
Tricotarea în relief poate fi folositã pentru articole

vestimentare de diverse modele, atât pentru femei, cât ºi
pentru bãrbaþi. Modelul de tricotare în relief poate fi
executat în rânduri sau poate fi combinat cu ornamen-
te ajurate. Cu ajutorul ochiurilor care formeazã orna-
mentele în relief, pe fundalul tricotului se obþin combi-
naþii originale.

1. Elaboreazã un proiect de buzunar tricotat cu jeteu.
2. Calculeazã numãrul necesar de ochiuri care trebuie

montate pe andrele (numãrul ochiurilor trebuie sã se
împartã la 2, plus 2 ochiuri pentru simetria marginilor
la care adãugãm 2 ochiuri de margine).

3. Deseneazã, pe o foaie cu liniaturã în pãtrãþele, sche-
ma ornamentului.

4. Gãseºte raportul ornamentului. 
5. Tricoteazã modelul proiectat. Prezintã proiectul.

Fig. 5.8. Schemã pentru
tricotarea ajuratã.

Orizont cognitiv

În Japonia, au fost obþi-
nute noi fire sintetice, ca-
re, în contact cu pielea
omului, produc vitamina
C. Conþinutul de vita-
minã C dintr-un tricou
confecþionat din astfel de
material este echivalent
cu douã lãmâi. Vitamina
C pãtrunde în organis-
mul omului prin piele.
Tricouri din astfel de fire
deja pot fi cumpãrate în
mai multe þãri.

!
Ornamentele tricotate în
relief ºi cu punct elastic nu
trebuie cãlcate cu fierul de
cãlcat, pentru cã se
deformeazã.

2

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Fiºã tehnologicã Tricotarea în relief

Succesiunea operaþiilor Ilustraþii

1. Se monteazã pe andrele 20 de ochiuri ºi se
tricoteazã o mostrã din 10 rânduri. 

2. La mijlocul mostrei (la al 10-lea ochi) se adaugã 
4 jeteuri (pot fi 3-4-5 jeteuri).

3. Lucrarea se întoarce ºi se tricoteazã numai 
ochiurile adãugate pe faþã (4 ochiuri).

4. Lucrarea se întoarce ºi se tricoteazã tot aceste
ochiuri pe dos (4 ochiuri).

5. Se repetã acþiunea indicatã în punctul 3.

6. Se scad 3 ochiuri succesiv: 2 ochiuri se trec, fãrã
a fi tricotate, pe andreaua dreaptã, 2 ochiuri pe
faþã se lucreazã împreunã, se scoate ochiul
obþinut prin cele 2 ochiuri trecute pe andrea.

7. Continuãm tricotarea mostrei conform schemei. 

1. Elaboreazã un proiect de articol tricotat în relief.
2. Deseneazã, pe o foaie cu liniaturã în pãtrãþele, sche-

ma modelului tricotat în relief.
3. Calculeazã numãrul necesar de ochiuri pentru tri-

cotarea unei mostre.
4. Tricoteazã mostra cu ornament în relief. 
5. Prezintã mostra tricotatã.

5.5. Tehnici de tricotare
A. Înmulþirea ochiurilor

În procesul tricotãrii unor articole, deseori este ne-
voie sã lãrgim tricotul. În acest scop, trebuie sã înmul-
þim numãrul de ochiuri. Înmulþirea ochiurilor se execu-
tã prin câteva metode (a se vedea fiºa tehnologicã).

Fig. 5.9. Cãciuliþã tricotatã
cu elemente în relief.
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Fiºã tehnologicã Înmulþirea ochiurilor
Succesiunea operaþiilor Ilustraþii

A. Înmulþirea ochiurilor cu ajutorul jeteurilor
1. Se monteazã pe andrele 10 ochiuri.
2. Se tricoteazã 2 rânduri cu ochiuri pe faþã.
3. În rândul 3, se ia câte un jeteu peste fiecare 2 ochiuri.
4. În rândul 4 (pe dos), se tricoteazã jeteurile, cu ochiuri pe dos.
5. Se tricoteazã 2 rânduri cu punct jerseu.
6. Rândul urmãtor, pe faþã, se tricoteazã ca rândul al 3-lea,
rândul de pe dos – ca al 4-lea.
7. Se tricoteazã urmãtoarele 2 rânduri cu punct jerseu.
8. Se încheie mostra.

B. Douã ochiuri tricotate din unul
1. Se monteazã 10 ochiuri pe andrele.
2. Se tricoteazã 2 rânduri cu punct jerseu.
3. Peste fiecare 2 ochiuri, se tricoteazã 2 ochiuri din unul: se
tricoteazã mai întâi un ochi pe faþã, apoi, din acelaºi ochi, se
tricoteazã al 2-lea ochi, pe dos. Se tricoteazã modelul,
alternând rândurile: cele pe faþã – ca rândul al 3-lea, cele pe
dos – ca rândul al 4-lea.
4. Se încheie mostra.

C. Adãugarea unui ochi în firul dintre ochiuri
1. Se monteazã pe andrele 10 ochiuri.
2. Se tricoteazã 2 rânduri cu punct de jerseu.
3. Andreaua dreaptã trece sub firul dintre ochiurile de bazã
ºi se scoate pe acolo firul lucrãtor.
4. Se tricoteazã urmãtoarele rânduri dupã cum urmeazã:
rândurile pe faþã – la fel ca rândul al 3-lea, iar cele pe dos –
la fel ca rândul al 4-lea. 

B. Tricotarea în douã culori
Cu ajutorul firelor de diferite culori, poate fi schim-

bat un model simplu al articolului tricotat sau poate fi
creat un ornament cu aspect nou.

Prin tricotarea în douã culori, se pot obþine dungi
orizontale sau dungi verticale. Acestea sunt cele mai
simple ornamente în culori. În timpul tricotãrii în douã
culori, ghemele se vor pune în cutii diferite pe podea,
pentru ca sã nu se încâlceascã firele.

1. Alegeþi o variantã de înmulþire a ochiurilor din cele propuse în Fiºa tehnologicã ºi
executaþi-o. Observaþi diferenþa dintre metodele de înmulþire a ochiurilor. 

2. Apreciaþi-vã reciproc lucrul (grupul I apreciazã lucrul grupului al III-lea etc.).

Amintiþi-vã ce aþi învã-
þat, la lecþiile de ma-
tematicã, despre lini-
ile orizontale ºi cele
verticale.

2
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Fiºã tehnologicã Tricotarea în douã culori
Succesiunea operaþiilor Materiale, ilustraþii

Sugestii

A. Tricotarea în douã culori, cu dungi orizontale

1. Se monteazã pe andrele 20 de ochiuri cu firul din
primul ghem. Se tricoteazã 4 rânduri cu punct
jerseu pe faþã.

2. Ochiul de margine al rândului al 5-lea se tricoteazã
cu firul din ghemul al doilea.

3. Rândurile al 5-lea ºi al 6-lea se tricoteazã cu firul
din ghemul al doilea.

4. Rândurile 7-10 se tricoteazã cu firul din primul ghem.

5. Se încheie ultimul rând. Capetele firelor se ascund
sub ochiurile din rândul tricotat.

B. Tricotarea dungilor sau a ornamentelor verti-
cale în douã culori

1. Se monteazã pe andrele 20 de ochiuri.

2. Ochiul de margine se trece pe andrea.

3. Se tricoteazã 2 rânduri cu punct jerseu pe faþa
lucrului.

4. Firul de altã culoare se leagã de firul de pe primul
ghem.

5. Se tricoteazã douã ochiuri cu firul de altã culoare,
apoi douã ochiuri cu firul de pe primul ghem.
Procedeul se repetã pânã la sfârºitul lucrãrii.

6. Se încheie ultimul rând. Firele se taie ºi se ascund
sub rândul tricotat. 

Douã gheme cu fire
de culori diferite;
andrele.

La marginea mostrei, firul
nu va fi lãsat nici prea
liber, nici prea strâns.

Pentru a obþine un hotar
clar între culori, lucrul cu
altã culoare se începe în
rândurile tricotate pe
faþã.

Fig. 5.10. Modele de tricotare în culori: a — schimbarea culorilor firelor (pe partea din dos a lucrãrii);
b — schema modelului; c — mostrã tricotatã în „pãtrate“.

a b c
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1. Combinã câte douã culori. Observã ce culori se po-
trivesc mai bine.

2. Realizeazã o mostrã tricotatã cu dungi orizontale ºi o
mostrã cu dungi verticale din douã culori.

Fiºã tehnologicã Tricotarea unei cãciuliþe

Succesiunea operaþiilor Materiale, ilustraþii
Sugestii

1. Se iau douã mãsuri cu panglica centimetricã:
a. circumferinþa capului (mãsura cãciuliþei) (circa
52-54 cm);
b. adâncimea cãciuliþei (circa 32-34 cm). 

2. Se monteazã pe andrele 72 de ochiuri (aceastã
cifrã poate varia, în funcþie de mãrimea cãciuliþei,
de densitatea împletiturii ºi de grosimea firului din
care se tricoteazã). 

3. Se tricoteazã 10-15 rânduri cu punct elastic.
4. Se tricoteazã pe faþã circular, cu punct jerseu.
5. Se scade câte un ochi peste fiecare 4 ochiuri trico-

tate, pânã când pe andrele rãmân 36 de ochiuri.
6. Se tricoteazã câte douã ochiuri împreunã, astfel

scãzând în jumãtate numãrul total al ochiurilor. 
7. Se scot ochiurile de pe andrea, se taie firul, lãsând

un capãt de 50 cm în lungime; se bagã firul în ac,
apoi se trece prin toate ochiurile ºi se încheie lucrul.

Pentru a tricota un set
alcãtuit din cãciuliþã,
mãnuºi ºi fular, sunt
necesare 450 g de
lânã. Se lucreazã cu
andrele nr. 3, 5.

Fig. 5.11. Modele de
cãciuliþe tricotate.

B. Finisarea articolelor cu pompoane
Pompoanele sunt elemente de finisare a unor arti-

cole tricotate (cãciuliþe, fulare etc.). Pomponul se face cu
ajutorul a douã cercuri din carton, unul cu diametrul de
4,5 cm ºi altul mai mic, cu diametrul de 1,5 cm. Cercu-
rile se suprapun ºi se acoperã cu fire de lânã (fig. 5.12).

5.6. Obiecte tricotate circular*
Tricotarea circularã are câteva avantaje:

articolele tricotate circular, fiind lucrate pe spira-
lã, nu au cusãturi ºi de aceea sunt mai trainice;
articolul se lucreazã pe faþã ºi, în procesul tri-
cotãrii, vedem permanent calitatea tricotului.

A. Tricotarea unei cãciuliþe
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Fig. 5.12. Confecþionarea unui pompon.

1. Confecþioneazã o cãciuliþã ºi finiseaz-o cu un pompon.
2. Prezintã cãciuliþa conform cerinþelor estetice, funcþionale, economice ºi de ca-

litate.
3. Unde mai poate fi utilizat un pompon?
4. Completeazã-þi portofoliul cu modele de cãciuliþe tricotate finisate cu pom-

poane.

1. Elaboraþi un proiect de cãciuliþã tricotatã.
2. Luaþi-vã reciproc mãsurile necesare pentru tricotarea unei cãciuliþe.
3. Elaboraþi schema pentru tricotarea cãciuliþei (elasticului, a pãrþii de sus).
4. Tricotaþi fiecare câte o mostrã. Calculaþi numãrul de ochiuri necesare pentru

cãciuliþã.

C. Mãnuºi tricotate

Fiºã tehnologicã Tricotarea mãnuºilor

Succesiunea operaþiilor Materiale, ilustraþii
Sugestii

1. Se monteazã pe andrele 56 de ochiuri.
2. Se tricoteazã un rând în punct elastic 2×2.
3. Se împart ochiurile egal pe 4 andrele.
4. Capãtul de fir rãmas la începutul tricotãrii se ia

împreunã cu firul de pe ghem, formând cercul.
5. Se tricoteazã 5-6 cm cu punct elastic pe faþa

tricotului.
6. Se tricoteazã circular 5-8 cm cu rânduri cu ochiuri

pe faþã.
7. Pe andreaua a 3-a (pentru mãnuºa dreaptã) 

se tricoteazã 4 ochiuri pe faþã, apoi urmãtoarele
10 ochiuri se tricoteazã cu un fir de altã culoare.

80-100 g de fire de
lânã, 5 andrele

Firele se taie pe marginea cercului. Spaþiul dintre
cele douã cercuri se leagã cu un ºiret.

vezi continuarea pe pag. 171
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1. Alegeþi câte „un profesor“ din fiecare grup (poate fi
un elev care a executat mostrele tricotate corect ºi
cu acurateþe). „Profesorii“ aleºi se vor întruni ºi vor
stabili sarcinile pentru fiecare grup.

2. Repartizaþi sarcinile în grup. Elaboraþi proiecte de
mãnuºi tricotate: cu punctele elastic ºi jerseu – gru-
pul I; în douã culori, cu dungi orizontale – grupul al
II-lea; ajurate (cu jeteuri) – grupul al III-lea; în douã
culori, cu dungi verticale – grupul al IV-lea.
Tricotaþi mãnuºi cu un deget.

!
Articolele tricotate din lânã
trebuie spãlate ºi clãtite în
apã caldã. Nu trebuie lã-
sate sã se usuce la soare.

Succesiunea operaþiilor
Materiale, ilustraþii
Sugestii

8. Se tricoteazã 8-10 cm, apoi se scad ochiurile
câte 2: la sfârºitul rândului, pe andrelele 1 ºi 3, ºi
la începutul rândului, pe andrelele 2 ºi 4.

9. Când pe andrele rãmân câte 2 ochiuri, se taie
firul, se trece prin ochiuri ºi se fixeazã pe partea
din dos.

10. Pentru tricotarea degetului mare al mãnuºii, se
scoate firul de altã culoare ºi ochiurile se trec pe
andrea.

11. Se tricoteazã din partea de jos a degetului,
mãrind numãrul de ochiuri pânã la 22.

12. Se împart ochiurile pe 3 andrele ºi se tricoteazã
2-3 cm, apoi se încheie, la capãtul fiecãrei
andrele, câte 2 ochiuri, cu ochi pe faþã.

13. Mãnuºa stângã va fi tricotatã la fel, însã degetul
mare va fi lucrat pe andreaua a 4-a.

Continuare

E
v

a
lu

a
re 1. Care sunt avantajele tricotãrii circulare?

2. Prezentaþi modelele de cãciuliþe tricotate de voi ºi alegeþi douã pe care le
consideraþi mai reuºite. Argumentaþi-vã alegerea.

3. Expuneþi pe un panou modelele de mãnuºi pe care le-aþi tricotat în grupuri. 
4. Analizaþi lucrãrile.
5. Examinaþi posibilitatea tricotãrii cãciuliþelor ºi a mãnuºilor cu dungi orizon-

tale. Ce culori aþi alege pentru lucru?
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1. Numiþi obiectele tricotate în care pot fi folosite tehnicile principale de tricotare:
ochi pe dos, ochi pe faþã, jeteu, elastic.

2. Alcãtuiþi schema graficã pentru tricotarea în douã culori pe orizontalã, alternând
ochiurile pe dos cu cele pe faþã.

3. Completaþi spaþiile libere:
Ca sã obþinem un hotar clar între culori, lucrul cu altã culoare începe în rândurile
tricotate pe .
Firele de bumbac ºi cele de in se utilizeazã la tricotarea articolelor pentru

(anotimpul).
Grupul de semne convenþionale care se repetã periodic se numeºte .
Franjurile ºi pompoanele sunt elemente de a articolelor tricotate.

4. Marcaþi, în spaþiul rezervat, cu A – afirmaþiile adevãrate ºi cu F – afirmaþiile false:
Schemele grafice de tricotare sunt constituite din semne convenþionale. 
Modelul articolului tricotat nu poate fi schimbat cu ajutorul firelor de diferite
culori.
Articolele din lânã trebuie lãsate sã se usuce la soare.

5. Fixaþi pe axã etapele de confecþionare a unui articol tricotat.

? ? ?
Luãm 
mãsurile.

6. Formulaþi o concluzie despre rolul tricotãrii în viaþa omului modern. 
7. Alegeþi articole tricotate de voi ºi organizaþi o expoziþie în clasã (ºcoalã).
8. Examinaþi imaginile de mai jos ºi arãtaþi care este legãtura dintre ele.
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6. CROªETAREA

Dupã studierea acestui capitol,

6veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

domeniile tradiþionale ºi cele moderne de utilizare a detaliilor
ºi articolelor croºetate;
materialele, formele, decorurile folosite la confecþionarea
articolelor croºetate;

sã elaboraþi proiecte de articole croºetate, respectând tehni-
cile de lucru, ºi sã argumentaþi soluþiile de proiectare alese,
folosind cunoºtinþele însuºite la lecþiile de biologie, matema-
ticã, educaþie plasticã;

colectarea, pãstrarea ºi valorificarea obiectelor tradiþionale
croºetate.

Amintiþi-vã ce aþi stu-
diat, în clasa a 5-a,
despre materialele ºi
ustensilele necesare
pentru croºetare.

6.1. Croºetarea, un meºteºug pop-
ular tradiþional. Varietatea arti-
colelor croºetate

Printre meºteºugurile populare tradiþionale se nu-
mãrã ºi croºetarea. Încã din vremurile strãvechi, oame-
nii îºi împodobeau îmbrãcãmintea ºi casa cu articole ºi
detalii croºetate. Arta croºetãrii este deosebit de apreci-
atã ºi astãzi.

!
Verificarea firelor potrivite
pentru croºetare se face în
felul urmãtor: se taie de pe
ghem un fir cu lungimea de
40-50 cm, se pune în douã
ºi se lasã sã atârne în jos.
Dacã cele douã fire se vor
rãsuci, înseamnã cã lucra-
rea croºetatã se va defor-
ma. Pentru croºetare se
vor alege fire care nu se rã-
sucesc.

Fig. 6.1. Articole croºetate.
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Materiale ºi ustensile
Croºeta se alege în funcþie de materialul cu care se

lucreazã. Firul trebuie sã fie de 1,5-2 ori mai gros decât
adâncimea ciocului croºetei.

În arta tradiþionalã a croºetãrii, se utilizau firele tex-
tile naturale de provenienþã vegetalã (fire de cânepã,
bumbac, in) ºi cele de provenienþã animalã (fire din lânã
de oaie, de caprã, de iepure; mãtase). Mai târziu, au apã-
rut firele artificiale (sintetice): acril, acetat, viscozã etc.,
care se utilizeazã mai des combinate cu cele naturale.
Pânã la începutul secolului al XX-lea, se croºeta conform
descrierilor verbale ale ornamentelor. Primele scheme
grafice au fost elaborate de japonezi. Schema graficã este
reprezentarea ornamentului prin semne convenþionale.

SEMNE CONVENÞIONALE

Norme de igienã ºi protecþie a muncii:

croºeta trebuie pãstratã în husã sau în cutie; ea nu se pune în buzunarul hainei;
schema graficã dupã care se lucreazã se pune în faþã, pe masã;
înainte de a începe lucrul, spãlaþi-vã pe mâini cu sãpun;
în timpul croºetãrii, staþi pe scaun drept, fãrã a înclina spatele;
lumina trebuie sã cadã pe schemã ºi pe articol din partea stângã sau de sus.

6.2. Croºetarea circularã
Decorul articolelor croºetate este foarte variat. Mo-

tivele ornamentale croºetate diferã atât de la o zonã la
alta, cât ºi de la o localitate la alta. De obicei, orna-
mentele de pe articolele croºetate sunt simetrice ºi se
repetã periodic. Articolele pot fi croºetate în întregime
sau pot fi alcãtuite din mai multe detalii croºetate (de
formã pãtratã, rotundã etc.), unite între ele cu acul sau
cu croºeta.

Amintiþi-vã ce aþi învã-
þat, în clasa a 5-a,
despre varietatea mo-
tivelor ornamentale:
geometrice, fitomor-
fe, zoomorfe etc.

Schema 6.1. Semnele convenþionale în schema graficã pentru croºetare.

– ochi liber;
– semipicioruº/ ochi alunecat;
– picioruº fãrã jeteu/ scurt;
– picioruº cu un jeteu;
– picioruº cu douã jeteuri.

;

Amintiþi-vã din clasa
a IV-a caracteristicile
firelor textile: grosi-
mea, calitatea, culoa-
rea etc.
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Fiºã tehnologicã Croºetarea circularã

Succesiunea operaþiilor Ilustraþii

1. Se monteazã 6 ochiuri de lãnþiºor.

2. Ochiul de pe croºetã se uneºte, printr-un
semipicioruº, cu primul ochi de lãnþiºor.

3. Rândul 1: 1 o.l. pentru înãlþime; se croºeteazã
sub arcul cercului 9 p.f.j.; rândul se terminã cu
un semipicioruº.

4. Rândul 2: 3 o.I. pentru înãlþime + 1 o.I.; 1 p. cu
j. în semipicioruºul de unire din rândul 1; 1 o.l;
1 p. cu j; 1 o.l.; 1 p. cu j. în acelaºi picioruº
fãrã jeteu din rândul 1; (…).

5. Continuaþi croºetarea rândurilor 3, 4, 5, 6, 7
conform schemei.

Fiþi atenþi la croºetarea semipicioruºelor!

6. Ultimul rând al rozetei poate fi ornat cu picouri.

Semne convenþionale:
– ochi liber (o.l.);
– picioruº fãrã jeteu (p.f.j.);
– picioruº cu un jeteu 
(p. cu j.);
– semipicioruº

Modelele de formã rotundã (rozetele) ºi unele mo-
dele pãtrate se croºeteazã circular, numai pe faþa arti-
colului (fig. 6.2).

Pentru ca articolul croºetat sã corespundã cerinþelor
de calitate, el trebuie sã fie:

— executat exact dupã schema graficã;
— lucrat uniform, cu acelaºi fir;
— lucrat cu aceeaºi croºetã.
În schemele grafice ale articolelor croºetate circular,

fiecare rând este numerotat lângã ochiurile de înãlþime
luate la început.

Fig. 6.2. Model de rozetã.
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1. Elaboraþi un proiect de rozetã croºetatã.

2. Alcãtuiþi fiºa tehnologicã ºi schema graficã a rozetei.

3. Selectaþi materialele ºi ustensilele necesare.

4. Croºetaþi, fiecare dintre voi, câte o rozetã, conform schemei grafice proiectate:

a. aplicaþi schema rozetei în mijlocul unui poster ºi fixaþi rozetele croºetate de
fiecare elev al grupului împrejurul schemei;
b. expuneþi posterele;
c. treceþi, pe rând, pe la fiecare poster ºi examinaþi soluþiile propuse de colegi;
d. scrieþi observaþiile ºi comentariile pe fiecare poster analizat;
e. reexaminaþi în grup produsul muncii voastre ºi propuneþi variante de utilizare
a rozetelor croºetate.

5. Prezentaþi proiectele.

Milieul se spalã, se apreteazã, se calcã pe dos, peste o
bucatã de stofã umezitã. Apoi se întinde, se fixeazã cu
ace de siguranþã ºi se lasã sã se usuce. Pentru a evita
apariþia unor pete de ruginã, fiecare ac se înfãºoarã într-o
bucãþicã de vatã.

E
v

a
lu

a
re

Fig. 6.3. Scheme de
milieuri croºetate
circular (rozete).

1. Numiþi câteva din normele de igienã ºi protecþie a muncii în timpul croºetãrii.

2. Cu ce semne convenþionale veþi proiecta o schemã de rozetã din 5 rânduri?

3. Cu ce elemente veþi orna ultimul rând al rozetei croºetate?

Observaþi în imaginile
alãturate semnele con-
venþionale utilizate ºi
numiþi-le.
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Completaþi spaþiile goale ºi veþi citi, pe grila evi-
denþiatã, cuvântul care denumeºte reprezentarea
graficã dupã care se croºeteazã articolul.

1. Articol în 3 colþuri, ornat
cu dantelã croºetatã, utilizat
pentru împodobirea capu-
lui. 2. Ustensilã pentru exe-
cutarea articolelor croºe-
tate. 3. Denumirea popularã
a dantelei. 4. Ustensilã folo-
sitã pentru croirea detaliilor.
5. Poate fi: vegetal, zoo-
morf, antropomorf etc. 
6. „Are urechi, dar nu aude“.

1

2
3

4

5

6

B

T

R

O

Fiºã tehnologicã Cipici confecþionaþi din elemente pãtrate croºetate 
circular

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Sugestii, ilustraþii

1. Dimensiunile unui pãtrat se stabilesc în felul
urmãtor: a) se mãsoarã lungimea tãlpii (Lt),
mãsura obþinutã se împarte la 2 (Lt : 2 = D, 
unde D este diagonala unui pãtrat).

2. Se croºeteazã 4 pãtrate conform schemei 
(d) ºi 2 pãtrate croºetate cu picioruºe 
scurte (c).

3. Pãtratele se unesc cu acul (pe dos) sau cu
picioruºe fãrã jeteu (pe faþa cipicilor).

Fire de lânã, croºetã nr. 2,5, ac
de canava (cu urechea largã).

1. Croºeteazã detaliile cipicilor conform schemelor grafice.
2. Propune alte variante de utilizare a acestor detalii.
3. Elaboreazã un proiect de confecþionare a unui articol format

din elemente pãtrate croºetate circular.

Semne convenþionale:
– ochi liber (o.l.);
– picioruº fãrã jeteu (p.f.j.);

– picioruº cu un jeteu (p. cu j.);
– semipicioruº.

Pãtratele din schema c pot fi
croºetate ºi liniar.

a b

c d

;
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1. Asociaþi denumirile de figuri geometrice cu denumirile articolelor care au forme
similare: dreptunghi, pãtrat, cerc, hexagon, triunghi — milieu, fular, faþã de masã,
ºal, ºerveþel.

2. Numiþi tehnicile de croºetare ºi elementele de bazã în croºetare.

3. Ce norme de igienã ºi protecþie a muncii trebuie respectate în timpul croºetãrii?

4. Marcaþi, în spaþiul rezervat, cu A — afirmaþiile adevãrate ºi cu F — afirmaþiile
false. 

Croºetele sunt numerotate de la 0 la 18.

Croºetele subþiri se utilizeazã la executarea articolelor din lânã groasã.

Lãnþiºorul de la începutul croºetãrii este format din picioruºe cu jeteu.

5. Cum se citesc rândurile în schemele articolelor croºetate?

6. Ce se va întâmpla, dacã nu vom uni rândurile croºetate circular? Prin ce element
al croºetãrii le vom uni?

7. Pe un panou sunt expuse milieuri croºetate circular ºi croºetate liniar. Care este
deosebirea dintre schemele grafice ale acestor articole?

8. Descrieþi articolele reprezentate în imaginile de mai jos. Care credeþi cã se
potrivesc într-un interior modern, pentru un stil vestimentar modern? De ce?
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7. TEHNOLOGIA ÎMPLETITULUI
DIN FIBRE VEGETALE

Dupã studierea acestui capitol,
veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

proprietãþile obiectelor împletite din fibre vegetale; 
etapele de proiectare a articolelor împletite din fibre vege-
tale;

sã elaboraþi proiecte de confecþionare a lucrãrilor din fibre
vegetale;

valoarea articolelor confecþionate din fibre vegetale.

7

Tehnici ºi modele de împletit 
din diverse fibre vegetale
A. Împletitul din paie

Împletitul din paie, apãrut încã în neolitic, la începu-
turi era practicat mai mult de femei, pentru cã aceastã
muncã presupune multã migalã, îndemânare ºi un simþ
estetic dezvoltat.

Pentru împletirea diverselor articole se þine cont de
proprietãþile paielor, cum ar fi: flexibilitatea, luciul, rigi-
ditatea, culoarea, lungimea. Paiele se colecteazã atunci
când cerealele ajung la maturitate ºi au culoare alb-gãl-
buie: cele de grâu ºi de ovãz — la sfârºitul lunii iunie — ju-
mãtatea lui august, cele de secarã — în luna iulie.

Paiele se taie la nivelul pãmântului ºi se lasã la soare
pentru 1-2 zile, ca sã aibã o culoare uniformã. Apoi
paiul se taie de la noduri ºi se curãþã de înveliº, pentru
cã, la împletit, este folosit doar miezul lui. Ulterior
paiele se sorteazã în 7-8 categorii, în funcþie de utilizare.

Din paie de grâu, secarã ºi ovãz se împletesc pãlãrii
pentru bãrbaþi ºi femei. Din paiele albe sau galbene de
grâu se împletesc pãlãrii tari.

B. Confecþionarea obiectelor din paie
Confecþionarea obiectelor din paie presupune par-

curgerea câtorva etape: pregãtirea paielor; alegerea obiec-
tului pentru confecþionat ºi a modelului de împletiturã;
reprezentarea graficã a obiectului ºi confecþionarea pro-

luciu
rigiditate
flexibilitate
împletitura platã în trei fire

cu douã axe 
axã

Ghici 
Într-un vârf de pai
ªede oastea unui crai.

Fig. 7.1. Panou decorativ.
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priu-zisã a acestuia. Pregãtirea paielor pentru lucru se
face în felul urmãtor: pentru a fi moi, flexibile ºi rezis-
tente, paiele uscate se aºazã într-un vas, peste ele se
pune o greutate (ca sã nu pluteascã), se toarnã apã clo-
cotitã ºi se lasã pentru 30-40 de minute. Dupã ce se scot
din apã, paiele se scuturã ºi se pun într-o pungã de poli-
etilenã.

Împletitura platã poate fi executatã sub formã de
cosiþã sau de lanþ din trei fire de paie împletite pe douã
axe. Pentru împletitura în formã de cosiþã, un fir de pai
se îndoaie în forma literei V, iar alt fir se plaseazã în cen-
trul firului îndoit.

În afarã de faptul cã paiele de grâu se folosesc în cali-
tate de nutreþ ºi de aºternut pentru vite, ele mai sunt uti-
lizate la fabricarea cartonului ºi a hârtiei pentru ambalaj.

Fiºã tehnologicã Împletitura platã în trei fire cu douã axe

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Reprezentarea graficã

Sugestii

A. Împletirea cosiþei (panglicii)

1. Firul se îndoaie în jumãtate astfel
încât cele douã pãrþi ale lui sã fie
paralele.

2. Se împleteºte cu alt fir, care va trece
perpendicular mai întâi pe deasupra,
apoi pe dedesubtul fiecãreia dintre
cele douã pãrþi ale firului îndoit.

3. Cosiþa împletitã se pune la fiert, într-o
cratiþã cu apã, pentru 30 min., apoi
se scurge ºi se lasã sã se rãceascã.

4. Împletitura obþinutã se bate uºor, cu
un ciocãnaº (de lemn), pânã se
îndreaptã. 

5. De pe cosiþa împletitã, se înlãturã
capetele paielor rãmase în locul
conexiunii lor, ca sã nu se observe.

Fire de paie; 18 m de cosiþã
împletitã în 3 fire, cu lãþimea de 
1,0-1,4 cm; foarfecã; ac gros de 
0,3-0,5 mm ºi de 5-8 cm lungime; 
aþã nr. 20 (aþa albã poate fi vopsitã 
cu coajã de ceapã); fier de cãlcat.

1 2

3

1 2

3

1 2

3

Dacã paiul se terminã, îl vom prelungi
astfel: capãtul paiului care se terminã
va intra, pe o lungime de 1 cm, în
paiul cu care vom lucra în continuare.

Fig. 7.2. Panou decorativ.
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Gãsiþi cheia de rezolvare a rebusului ºi veþi citi denu-
mirea unei plante fibrele cãreia pot fi folosite în combi-
naþie cu paiele pentru confecþionarea diverselor obiecte: ’’

Fiºã tehnologicã Împletitura în patru fire

Succesiunea operaþiilor Reprezentarea graficã
Materiale ºi ustensile

16-20 de paie
din centrul
firului, aþã, ac.

1

2 3

4 5

6

8

7

9

1. Paiele se înmoaie în apã fierbinte
pentru 30-40 min.

2. Se fixeazã paiele (1-3).

3. Se împletesc strâns 20-30 cm, mai
întâi câte 2 din stânga, apoi câte 2
din dreapta (4-7).

4. Îndoiturile de la margini se fixeazã
sub unghi ºi se preseazã cu dege-
tul mare al mâinii.

5. Se continuã lucrul, pânã se obþine
o cosiþã de lungimea doritã (8-9).

6. Cosiþa împletitã se calcã (se pre-
seazã) cu un sucitor din lemn.

7. Capetele cosiþei se cos cu ac ºi aþã
ºi se modeleazã articolul proiectat. 

Cine se carã sã care
secarã?
(Frãmântare de limbã)
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Fiºã tehnologicã Confecþionarea îngeraºului din paie

Succesiunea operaþiilor Materiale ºi ustensile
Reprezentarea graficã
Sugestii

1. Baza mãnunchiului din 20 de paie
se leagã strâns cu aþã. 

2. Paiele se împart în douã.

3. Fâºiile se rotesc în jurul nodului.

4. Se introduce un pai lung („mâinile“)
ºi un ºiret rãsucit sau împletit din 
2 paie („nimbul“, b) ºi se leagã toate
cu aþã („capul“).

5. „Aripile“ (c) se fac din 10 paie prinse
la mijloc ºi tãiate la capete în unghi
cu foarfeca.

6. „Aripile“ se introduc în golul dintre
paie ºi se leagã la 3 cm cu aþã
(„corpul“ ºi „aripile“).

7. Se îndreaptã cu foarfeca marginea
de jos a „cãmãºii“ (sã aibã aceeaºi
lungime).

Paie, aþã tare, foarfecã, ac.

Îngeraºul poate fi confecþionat din
materiale combinate – pãnuºi ºi paie.

Respectaþi normele de protecþie a
muncii în timpul lucrului cu acul ºi
foarfeca.  

1. Împleteºte din paie un segment de cosiþã (panglicã)
în trei sau patru fire, pe care îl vei continua acasã.

2. Elaboreazã un proiect de confecþionare a unei lucrãri
din cosiþã de paie.

3. Confecþioneazã lucrarea conform proiectului.
4. Completeazã-þi portofoliul cu imagini reprezentând

articole confecþionate din paie.

Lucraþi în perechi
1. Desenaþi schiþa unui obiect original, care poate fi

confecþionat din cosiþa împletitã din paie.
2. Prezentaþi, analizaþi, comentaþi schiþele elaborate de

voi, dar ºi de ceilalþi elevi din clasã. 

Sã nu stingi focul cu
paie.

(Proverb)

!
Dupã ce se usucã bine,
obiectul sau figurina din
fibre naturale se subþiazã
ºi, dacã nu e împletitã bi-
ne, legãtura sau nodul
poate cãdea.

a

b

c
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1. Completaþi golurile:
a. Paiele de grâu ºi de ovãz se colecteazã în lunile .
b. Punem paiele într-o la pãstrat.
c. Cosiþele împletite din paie se calcã cu .

2. Numiþi mai multe obiecte împletite din paie ºi explicaþi pentru ce sunt ele utilizate.
3. Scrieþi, în spaþiul rezervat, numãrul care indicã ordinea corectã a fiecãrei operaþii

de pregãtire a paielor pentru lucru:
se scuturã de apã;
se aºazã într-un vas, peste ele se pune o greutate;
se pun în pungi de polietilenã;
se þin în apã clocotitã 30-40 de minute.

4. Comentaþi afirmaþia: 
În timpul lucrului cu fibrele vegetale, trebuie neapãrat respectate normele de pro-
tecþie a muncii. 

5. Explicaþi rolul funcþional al obiectelor reprezentate în imagine.

1. Elaboraþi un proiect de confecþionare a unei lucrãri: grupul I – o figurinã din
materiale combinate (pãnuºi ºi paie); grupul II – un îngeraº; grupul III – un
obiect la alegere; grupul IV – un articol din cosiþã împletitã din paie, în patru.

2. Realizaþi articolele pe care le-aþi proiectat.
3. Prezentaþi proiectele în faþa colegilor.
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veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

istoricul apariþiei ºi dezvoltãrii meºteºugului ºi artei ceramicii;
funcþiile utilitare ale vaselor de ceramicã;
terminologia specificã meºteºugului;

Dupã studierea acestui capitol,

sã elaboraþi proiecte de confecþionare a obiectelor de
ceramicã;
sã modelaþi obiecte din lut prin diferite tehnici;
sã evaluaþi lucrãrile conform cerinþelor estetice, calitative,
funcþionale;

valorificarea tradiþiilor ºi patrimoniului naþional;
cooperarea ºi comunicarea în grup.

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

8. ARTA CERAMICII

8.1. Dezvoltarea meºteºugului 
ºi artei ceramice

Cele mai vechi piese de ceramicã (oale, strãchini, cã-
nuþe) au fost gãsite în India, Egipt, China ºi Asia Micã ºi
sunt datate cu mileniile IV-III î.H.

În Moldova, olãritul ºi ornamentarea vaselor de lut
denotã influenþa vechilor culturi autohtone, dar ºi a
ceramicii popoarelor vecine. Astfel, de la geþi a fost pre-
luatã ornamentarea vaselor ºi veselei cu relief ºi orna-
ment adâncit; de la traci — reprezentãrile stilizate ale
chipurilor umane. Sub influenþa culturii scitice, au apã-
rut statuetele zoomorfe; de la cultura Cucuteni —
reprezentãrile unor zeitãþi. Primele obiecte de ceramicã
pot fi divizate în douã categorii: ceramica „grosolanã“,
specificã vaselor pentru pregãtirea bucatelor, ºi cerami-
ca „finã“ — pentru servirea lor.

La începuturi, olãritul era un meºteºug manual, de
familie, practicat mai ales de femei. Odatã cu apariþia
roþii olarului, care necesita forþã, acest meºteºug a
început sã fie practicat ºi de bãrbaþi.

engobã
glazurã
ceramicã „grosolanã“
ceramicã „finã“

!
Primele obiecte de lut des-
coperite au fost niºte co-
ºuri împletite din nuiele,
unse cu lut înmuiat, ca sã
nu se risipeascã boabele
de grâne. Ca urmare a
arderii întâmplãtoare a unor
coºuri, a apãrut olãritul ºi
s-a renunþat la suporturile
din nuiele. Ulterior, pereþii
vaselor erau construiþi din
fâºii de lut, suprapuse de
jos în sus (tehnica ºnur).

8
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Ceramica moldoveneascã din sec. XIV-XVII era exe-
cutatã din lut verde, roºu sau alb la roata olarului.
Meºterii olari cunoºteau metodele de ardere a ceramicii.

8.2. Ornamentica ºi cromatica
tradiþionalã

Cromatica ceramicii tradiþionale se caracterizeazã
prin numãrul mic de culori. Roºul de diferite tonalitãþi
al pastei de olãrit indicã o continuare a tradiþiei romane;
galbenul, verdele, albul sunt preluate din tradiþia bi-
zantinã; ceramica neagrã este moºtenitã de la daci.

Decorarea se poate face pe vasul ud sau dupã prima
ardere în cuptor: în mod tradiþional, cu engobã, sau
modern, cu glazuri ceramice.

Roºul se obþine dintr-un pãmânt bogat în oxid de
fier (numit „roºealã“). Pãmântul se usucã, se toacã mã-
runt, se rãzuieºte ºi se înmoaie în apã. Astfel se capãtã
un lichid vâscos, care se strecoarã prin pânzã sau prin
sitã, obþinându-se o substanþã lucioasã.

Negrul se obþine dintr-un lut, extras din locul erozi-
unilor de pãmânt dupã ploi.

Verdele se obþine din zgura produsã prin arderea în
cuptor a sârmei de cupru. Aceastã zgurã se cojeºte, se
piseazã, se macinã ºi se amestecã cu humã.

Albul se obþine din var amestecat cu piatrã albã de
munte, arsã ºi pisatã.

Fig. 8.1. Obiecte de
ceramicã:
a — burlui pentru apã;
b — oalã executatã prin
tehnica ºnur;
c — strachinã.

Orizont cognitiv

Prin arderea completã în
cuptorul electric a vaselor
modelate din aceeaºi pas-
tã de olãrit, ele pot cãpãta
diferite culori. Astfel, la
temperaturile de 600 OC-
1 000 OC — ele devin roºii,
la 1 200 OC — oranj, la 
1 300-1 500 OC — se fac
albe. Prin arderea incom-
pletã pe lemne (înãbuºi-
tã), când se blocheazã ie-
ºirea fumului, la 900 OC, se
obþine culoarea neagrã.

Amintiþi-vã ce aþi stu-
diat, în clasa a 5-a,
despre culorile ºi or-
namentele utilizate în
meºteºugurile tradiþi-
onale ale poporului
nostru.

a

b

c

!
Keramos (din greacã) –
argilã. Keramic – arta olã-
ritului.
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Galbenul este obþinut din humã rarã, amestecatã cu
„roºealã“.

Formele vaselor din ceramicã amintesc de corpul uman
prin denumirile pãrþilor lor: gurã, buzã, braþe (toarte), gât
(partea îngustã de sus), pântece, umãr etc.

Ornamentele de pe vasele de ceramicã sunt dispuse, de
regulã, în trei registre (pãrþi): pe partea de sus — linii (on-
dulate, drepte, zimþate, oblice), care simbolizeazã cerul,
norii, ploaia; pe partea de mijloc (mai bogatã în elemente
decorative) — flori, frunze, spice, uneori animale (cerbi, oi,
melci, cãluþi); pe partea de jos (la poale) — linii (drepte, on-
dulate, zimþate), care simbolizeazã pãmântul, apa.

Viziteazã Muzeul Naþional de Etnografie ºi Istorie Naturalã. Observã formele,
culorile ºi decorul vaselor de ceramicã. Completeazã-þi portofoliul cu informaþii
despre meºteºugul ceramicii în Moldova, dar ºi în alte þãri.

DECORAREA VASELOR DE CERAMICÃ

Cu corn de
vitã, având la

vârf o panã de
gâscã: vopsea-
ua se scurge
din corn prin
,,peniþa“ de

panã de gâscã.

Aplicarea
unor ºnu-
ruri, brâie
sau rozete

de pastã din
lut, formând
un decor în

relief.

Schema 8.1. Metode de decorare a vaselor de ceramicã

Cu
„gaiþa“, un
beþiºor cu
câteva fire
de pãr de

porc
mistreþ.

Hârb frânt, hrib fript.
(Frãmântare de limbã)

Completaþi grilele cu denumirile motivelor ornamentale
folosite pentru decorarea vaselor de ceramicã.
1. Forme de romb, cerc, triunghi în ornamentica tradiþionalã.
2. Imagini de animale (capra, calul, cerbul, câinele etc.).
3. Reprezentãri cu figuri de oameni (figurã stilizatã de femeie etc.).
4. Imagini de flori (trifoi, crin, trandafir etc.).
5. Imagini din naturã, vegetaþie (stejarul, mãrul, bradul).
6. Imagini de obiecte fãcute de mâna omului (casã, gard, bici, 

furculiþã).

1
2 3

4
5

Zgârierea
cu un vârf
metalic,

înmuiat în
sub-

stanþa
colorantã.

6

M O T I V E
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Orizont cognitiv

Unele vase erau sparte
înaintea începerii postu-
lui, pentru ca bucatele de
post sã nu fie puse din
greºealã într-un vas vechi
ºi sã se „spurce“. Oalele se
adunau în fundul curþii ºi
se spãrgeau cu ciomagul,
fiind apoi înlocuite cu
altele noi. Era distrus
chiar ºi parul cu ramuri
(numit prepeleac), pe care
se agãþau oalele cu gura în
jos, ca sã se scurgã dupã
ce au fost spãlate, pentru
a nu spurca noile vase.

Vase pentru lichide
(burluie, cãni, ulcioare) –
pãstreazã lichidul rece.

Plasticã micã (jucãrii,
fluieraºe, ocarine). De ritual (ulcior de

nuntã, decorat în culori
vii, de obicei, pe fond

negru).De construcþie
(cãrãmidã, oale

pentru acoperiº).

Vase mari pentru pãstrarea
produselor alimentare (oale mari,
gavanoase) – pãstreazã calitatea ºi
gustul mâncãrurilor ºi produselor.

Obiecte decorative
(farfurii, sfeºnice, vaze,

panouri, ploºti).

Figurine antropo-
morfe, zoomorfe

(chipuri de oameni;
porc-puºculiþã, cocoº,

peºte, leu, urs).

8.3. Centre de ceramicã tradiþionalã
În prezent, în mai multe localitãþi ale Moldovei exis-

tã centre artizanale de ceramicã: în Þigãneºti (raionul
Strãºeni), Ciniºeuþi (raionul Rezina), Hogineºti (raionul
Cãlãraºi), Iurceni (raionul Nisporeni), Ungheni º.a.

În satul Iurceni, olãritul e practicat din secolul al
XV-lea. Aici se confecþioneazã oale pentru sarmale, pla-
touri, cãni, strãchini smãlþuite etc.

La Ciniºeuþi se confecþioneazã figurine zoomorfe ºi
antropomorfe, oale, ulcioare, vaze, strãchini etc.

Fabrica de ceramicã artisticã din Ungheni a luat
fiinþã pe baza centrului de olãrit din satul Nicolaevca
(raionul Ungheni). Aici se produce o gamã variatã de
articole: veselã, obiecte decorative, de uz casnic etc. În
aceastã regiune e pãstratã tradiþia de familie a olãritului.
În toate timpurile, articolele din ceramicã au avut di-
verse întrebuinþãri (schema 8.2).

Meºterii-ceramiºti din Republica Moldova organi-
zeazã târguri ºi expoziþii atât în þara noastrã, cât ºi peste
hotarele ei.

Nu preþui vasul
pe dinafarã, ci pe
dinãuntru.

(Proverb)

Schema 8.2. Diversitatea obiectelor de ceramicã

OBIECTE DE
CERAMICÃ
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Printre cei mai cunoscuþi ceramiºti din Moldova sunt:
• Liubomir Iorga, Nicolae Sava; artistul plastic

Mihail Grati (mun. Chiºinãu);
• Eugen Vacarciuc, Vasile Goncear (Hogineºti);
• familia Zingaliuc (Ciniºeuþi);
• Iurie Cucuietu (Drochia).

8.4. Materiale ºi ustensile
Olarii extrag lutul din locuri speciale, numite lutãrii.

Materia primã pentru producerea ceramicii are com-
poziþie diferitã ºi, în funcþie de aceasta, are destinaþie
diferitã (schema 8.3):

Fig. 8.4. Panou decorativ.

Fig. 8.3. Oalã cu douã toarte.

MATERIA
PRIMÃ

argilã sau lut de
olãrit (este re-

zistentã la tem-
peraturi înalte)

pastã
de faianþã

caolin sau lut
alb (conþine
puþine impu-

ritãþi)

gresie, 
porþelan

Fig. 8.2. Lucrãri expuse la târgul olarilor.

Orizont cognitiv

Ornamentul constituit
din linii ondulate, zimþa-
te, deseori combinate cu
flori, se numea cale cu
flori sau cãliþã ocolitã cu
flori ºi simboliza urarea
de drum bun adresatã
unui cãlãtor.

Cel mai des este folositã argila galbenã sau cea gri,
extrasã din fostele vaduri de râuri.

Dupã extracþie, argila se pregãteºte pentru lucru:
• se curãþã de impuritãþi (se dã prin sita de lut);
• se amestecã cu 25% nisip mãcinat (pentru a-i

spori plasticitatea);

Schema 8.3. Materia primã pentru producerea ceramicii
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Norme de igienã ºi protecþie a muncii:

sala de lucru trebuie sã fie luminoasã, cu ventilaþie,
înzestratã cu mobilier ºi rafturi pentru uscat ºi pãs-
trat lucrãrile;
cuptorul pentru arderea produselor ceramice tre-
buie sã fie amplasat într-o încãpere specialã, sepa-
ratã de atelierul de lucru;
înainte de a începe lucrul, îmbrãcaþi ºorþul, pentru
a vã proteja hainele;
foarfeca se pãstreazã închisã pe masã ºi se trans-
mite unui coleg doar cu inelele înainte;
cuþitaºele, eboºoarele, furculiþele (pieptenele) ºi alte
ustensile ascuþite se transmit cu mânerele înainte;
la sfârºitul activitãþii, se face ordine la locul de
lucru, resturile de lut se pun în sãculeþe de plastic,
se spalã mâinile.

8.5. Tehnici de lucru
Procedeele elementare de modelare constau în apã-

sarea, turtirea, strângerea, rularea în palme sau pe plan-
ºetã a lutului. Astfel, dintr-o singurã bucatã de lut, se
obþin diverse forme geometrice (sferã, cub, prismã, con)
sau elemente asemãnãtoare cu cele din naturã.

1. Daþi exemple de feluri de mâncare care pot fi preparate
în vase de ceramicã.

2. Elaboraþi un proiect: 
reprezentaþi grafic schiþa unui vas de lut;
desenaþi ornamentele care vor înfrumuseþa vasul;
prezentaþi proiectul ºi argumentaþi utilitatea lui.

3. Pregãtiþi materia primã pentru realizarea practicã a
vasului proiectat.

• se amestecã cu 30% apã (pentru consistenþã);
• se frãmântã ºi se fac bulgãri (boþuri) de lut;
• bulgãrii de lut se pun la pãstrare în saci de plastic

ºi, periodic, se stropesc cu apã.

!
Un lut bun pentru ceramicã
trebuie sã fie: elastic, omo-
gen, cu o anumitã umidi-
tate ºi curãþat de impuritãþi.  

Fig. 8.5. Figurine din
ceramicã.

Ulciorul nu merge
de multe ori la apã.

(Proverb)

Amintiþi-vã ce cu-
noaºteþi despre figu-
rile geometrice plane
ºi corpurile geome-
trice.
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Fiºã tehnologicã Modelarea unui obiect decorativ (frunzã) din lut

Succesiunea operaþiilor Materiale, ustensile
Sugestii, ilustraþii

1. Frunza de viþã-de-vie se aºazã pe o bucatã
de carton ºi se contureazã cu creionul (a).

2. Se taie cu foarfeca modelul de frunzã
conturat (tiparul/ ºablonul) (b). 

3. Boþul de lut se întinde cu un sucitor.

4. Tiparul/ ºablonul de frunzã se contureazã
ºi se taie pe lut (c). 

5. Se scoate tiparul/ ºablonul de pe frunza
de lut ºi se zgârâie, cu un beþiºor de
lemn, forma strugurelui (d).

6. Frunza din lut se unge, cu pensula, cu
clei pentru lut.

7. Se aplicã bile din lut pe desenul strugure-
lui.

8. Fiecare bobiþã se apasã cu un beþiºor cu
capãtul rotund (e).

Frunzã de viþã-de-vie, carton, creion,
foarfecã, sucitor, beþiºor de lemn,
cuþitaº, clei pentru lut, pensulã,
forma din ghips a frunzei. 

a

b

1. Modeleazã din lut un detaliu al obiectului proiectat în grup, aplicând una dintre
tehnicile descrise mai sus.

2. Realizeazã pe el o compoziþie prin apãsare (cu o crenguþã ruptã, cu o frunzã, cu
un capãt de creion etc.).

Vasele mici pot fi fãcute dintr-un simplu boþ de lut,
adâncit ºi subþiat pânã la forma doritã, iar vasele mari
pot fi obþinute prin lipirea colãceilor de lut unul peste
altul (tehnica ºnur).

Realizarea vaselor fãrã a folosi roata olarului se face în
câteva etape: elaborarea crochiului (sau a schiþei grafice);
întinderea lutului într-o foaie de grosimea necesarã;
croirea pãrþilor componente ale viitorului vas; lipirea
pereþilor pe fundul vasului ºi a pereþilor între ei; lipirea
capacului; aplicarea sau zgârierea motivelor decorative;
finisarea; uscarea; arderea primarã (pânã la 500 OC) a lu-
crãrii în cuptorul special; glazurarea; arderea în glazurã.

!
Sculele ºi ustensilele pen-
tru prelucrarea lutului – cu-
þitaºele, eboºoarele ascu-
þite, rulourile, coarda de
tãiat lutul (sârma) – trebuie
pãstrate curate ºi uscate.

Proiectaþi un panou decorativ în formã de dreptunghi.

vezi continuarea pe pag. 191
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Nu apãsaþi prea tare când
zgâriaþi cu beþiºorul, ca sã
nu strãpungeþi articolul.

1. Elaboreazã un proiect de confecþionare a unui obiect
din ceramicã.

2. Prezintã schiþa graficã (forma, dimensiunea, pãrþile
componente) a acestuia.

3. Pregãteºte materialele ºi ustensilele necesare.
4. Modeleazã din lut articolul proiectat.

c

d

e

g i

9. Frunzuliþa mai micã (pregãtitã din timp) se scoate 
de pe forma din ghips ºi se aplicã alãturi de strugure
(f).

10. Articolul se pune la uscat pentru câteva zile. Se arde. 

!
Observaþi legãtura dintre
ornamentele de pe vasele
de ceramicã ºi cuvintele
din cântecele populare:
„frunzã verde“, „foaie ver-
de de trifoi“, „foaie verde
ºi-o sipicã“ etc.

E
v

a
lu

a
re 1. Care sunt tehnicile elementare de modelare în lut?

2. Ce norme de igienã ºi protecþie a muncii trebuie respectate?
3. Prezentaþi fiecare articolul modelat. Autoevaluaþi proiectul. Argumentaþi utili-

tatea lui.

f

Fig. 8.6. Articole decorative din ceramicã.

Continuare
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1. Elaboreazã un proiect de modelare manualã din lut a unui obiect.
2. Analizeazã tehnicile de modelare manualã studiate ºi completeazã urmãtorul

tabel:

Ce ºtiu? Ce vreau sã ºtiu? Ce am învãþat? 

Fig. 8.7. Farfurie decorativã. Fig. 8.8. Cuptoare de ars articole din ceramicã.

Fiºã tehnologicã Modelarea manualã a unei farfurii decorative

Succesiunea operaþiilor Materiale, ustensile
Sugestii, ilustraþii

1. O foaie de hârtie umezitã (sã nu se lipeascã de
farfurie) se aºazã pe o farfurie platã (ºablon).

2. Se ruleazã mai multe fâºii de lut.

3. Fâºiile de lut se aplicã peste hârtia umezitã ºi
se ung cu adeziv pentru lut. Celelalte fâºii se
suprapun astfel, încât sã formeze o plasã.

4. Resturile de fâºii care ies peste marginea
ºablonului se taie cu cuþitul ºi se aplicã o fâºie
de lut de jur împrejurul farfuriei.

5. Se modeleazã elementele decorative: prin
apãsare pe forma de ghips, se modeleazã
frunze, petale din lut.

6. Se aplicã frunza ºi se formeazã flori din
petalele modelate.

7. Articolul se pune la uscat (la întuneric).

8. Articolul se arde în cuptor special.

Lut, farfurie, cuþit, adeziv
pentru lut, pensulã.

Dacã rãmân spaþii goale, le
vom completa cu diferite
elemente (frunze, petale).

Articolul va fi uscat la o
temperaturã constantã, fãrã
curenþi de aer.
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*8.6. Modelarea din lut la roata
olarului

Obiectele din lut pot fi modelate la roata olarului
sau mai pot fi obþinute prin tehnica turnãrii în formã
(sau „turnãrii în tipar“). Un exemplu de articole obþi-
nute prin turnare în tipar/ în formã este plastica micã
(diverse figurine reprezentând animale: cal, ºarpe; vase
în miniaturã: cãnuþe, oliþe, strãchinuþe).

Roata olarului este constituitã din douã discuri, unul
mic — sus, altul mare — jos, unite printr-un ax vertical
(fig. 8.10).

Bulgãrele de lut este pus pe discul mic de sus, iar cel
de jos este miºcat de olar cu piciorul. Olarul trebuie sã
aibã îndemânare ºi forþã ca sã poatã forma vasul în câte-
va minute, înainte sã înceapã a se usca pasta de lut.
Uneori durata de formare a vasului la roata olarului este
de 40-50 secunde.

Obiectele modelate se pun la uscat, la întuneric,
pentru câteva zile. Ulterior se smãlþuiesc, se ornamen-
teazã ºi se ard în cuptoare speciale (fig. 8.8).

Fig. 8.10. Roata olarului.

Elaboreazã un proiect de modelare a unui obiect din lut
la roata olarului.

Fiºã tehnologicã Modelarea unui vas (ulcior) din lut la roata olarului

Succesiunea operaþiilor Materiale, ustensile
Sugestii, ilustraþii

1. Bucata de lut se taie cu sârma; se formeazã
bulgãrele de lut de mãrimea vasului ºi se frãmântã
bine, pentru a elimina bulele de aer.

2. Bulgãrele de lut se fixeazã pe discul superior
(mic) al roþii olarului (a).

3. Roata inferioarã (mare) se miºcã puþin.

4. Bulgãrele de lut se centreazã pe discul superior.

Lut, roata olarului,
sârmã pentru tãiat, vas
cu apã, scânduricã de
netezit, pânzã umezitã.

a

Fig. 8.9. Vas obþinut prin
tehnica turnãrii în formã.

vezi continuarea pe pag. 194
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Atenþie la vitezele axului roþii ºi core-
larea miºcãrilor mâinilor. Mâinile sunt
muiate periodic în apã.

5. Se mãreºte viteza de rotire a axului.

6. Se formeazã trunchiul de con din lut
(ridicând ºi coborând bulgãrul). Lutul
nu trebuie sã conþinã bule de aer (b).

7. În bulgãrele de lut se face o adânci-
turã, lãsând un strat de lut cu grosi-
mea de 1 cm, pentru fundul vasului.

8. Se lãrgeºte sau se micºoreazã gura
vasului.

9. Se finiseazã (netezeºte) vasul (c).

10. Se aplicã toarta vasului, brâiele,
elementele decorative, þinând 
cont de proporþiile pãrþilor compo-
nente (d).

11. Se taie cu o sârmã (dinspre sine) ºi
se scoate vasul de pe roatã.

12. Vasul se pune la uscat pe un blat
de lemn sau de ipsos, pentru 2-3
zile, într-un loc ferit de soare ºi de
curenþii de aer.

13. Se efectueazã operaþiile care vor
conferi vasului duritate ºi
frumuseþe: decorarea cu engobe
sau glazuri ceramice, arderea.

Elaboreazã un proiect de modelare a unui obiect din lut, la roata olarului.
1. Executã schiþa graficã a obiectului.
2. Prezintã, în culori, elementele, motivele sau compoziþia ornamentalã pentru de-

corarea lui.
3. Prezintã proiectul în faþa colegilor. Argumenteazã-þi alegerea, luând în calcul

criteriile tehnologice, estetice, utilitare.

b

c

d

e

Continuare
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Completaþi grilele ºi veþi citi pe grila evidenþiatã denumirea popularã a locului de
extragere a argilei.

1. Vas din lut pentru vin ºi apã. 
2. Vasele se ard în … .
3. Utilaj constituit din douã discuri ºi o osie, utilizat la

modelarea vaselor din lut.
4. Argila se curãþã de impuritãþi prin … .
5. Ornamentul de la ,,gâtul“ ulciorului.
6. Vasul de pe roatã se taie cu … .
7. Localitate din Moldova unde este o fabricã de

ceramicã.

1
2

3

4

5
6

7

1. Care sunt centrele de olãrit de pe teritoriul þãrii noastre?
2. Arãtaþi asemãnarea denumirilor unor pãrþi ale vaselor din ceramicã cu denumiri

ale unor pãrþi ale corpului uman.
3. Numerotaþi corect succesiunea etapelor de pregãtire a lutului pentru lucru:

Bulgãrii de lut se pun la pãstrat, în saci de plastic.
Argila se curãþã de impuritãþi.
Argila se amestecã cu apã.
Argila se amestecã cu nisip.
Se frãmântã ºi se fac bulgãrii (boþurile) de lut.

4. Care sunt cele mai simple tehnici de modelare a obiectelor din lut?
5. Numiþi ustensilele utilizate în olãrit ºi normele de protecþie a muncii cu ele.
6. Priviþi imaginile de mai jos ºi enumeraþi domeniile de utilizare a obiectelor din

ceramicã:
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9. SPAÞIILE VERZI
ªI ACTIVITÃÞILE AGRICOLE

Dupã studierea acestui capitol,
veþ i  cunoaºte:

veþ i  f i  capabi l i :

vã veþ i  forma 
at i tudin i  fa þã  de:

bolile ºi dãunãtorii plantelor;

sã elaboraþi proiecte de amenajare a spaþiilor cu arbori ºi
arbuºti;
sã elaboraþi proiecte de sere ºi rãsadniþe pentru creºterea
culturilor legumicole;
sã plantaþi culturi floricole ºi legumicole;

spaþiile verzi ca factor ecologic.

9.1. Bolile ºi dãunãtorii plantelor
floricole

Printre cele mai frecvente boli ale plantelor sunt: fã-
inarea, rugina, putrezirea.

Fãinarea apare pe frunze, acestea acoperindu-se cu
un strat de culoare albã, asemãnãtor cu fãina. Este favori-
zatã de schimbãrile bruºte ale timpului ºi de uscãciunea
aerului. Se combate prin prãfuire cu floare de pucioasã,
dimineaþa pe rouã ºi seara sau dupã o stropire cu apã.

Rugina atacã mai ales garoafele, gura-leului, tranda-
firii. Bobocii plantelor atacate de ruginã nu mai înflo-
resc. Se combate prin stropire cu zeamã bordelezã (10 l
de apã, 100 g de piatrã-vânãtã, 100 g de var stins). O mã-
surã preventivã constã în aplicarea îngrãºãmintelor, ast-
fel plantele devin mai rezistente la boalã.

Putrezirea butaºilor ºi puieþilor este o boalã care se
manifestã prin acoperirea acestora cu mucegai alb. În
scop de profilaxie, se va schimba în fiecare an nisipul
din lãdiþe ºi se vor dezinfecta pereþii lãdiþelor ºi utilajul
folosit cu soluþie de piatrã vânãtã. Locul de plantare a
butaºilor se va uda cu apã fierbinte, iar lãdiþele cu butaºi
se vor aerisi periodic.

Dãunãtorii cel mai des întâlniþi ºi cei mai periculoºi ai
plantelor floricole sunt pãianjenul roºu ºi pãduchii þestoºi.

Pãianjenul roºu, numit ºi cleºtar, se localizeazã pe
partea inferioarã a frunzelor. Este foarte mic ºi are cu-

fãinare 
ruginã
fertilitate

!
Broaºtele, pãsãrile, bubu-
ruzele sunt „apãrãtorii“
plantelor contra insecte-
lor dãunãtoare.
Plantele viguroase ºi sã-
nãtoase rezistã mai bine
la boli.
Udaþi plantele dimineaþa
sau seara. În zilele cu
mult soare, nu le udaþi.
Nu udaþi plantele cu jet
puternic de apã, deoarece
acesta va spãla un strat
de sol.

9 
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loare roºiaticã. Cleºtarul suge sucul frunzelor. În acest
caz, pe frunze apare un pãienjeniº alb, fin. Se înmulþeºte
rapid în aer uscat ºi la temperaturi ridicate. Se combate
prin stropire abundentã cu apã rece sau cu substanþe
speciale.

Pãduchii þestoºi atacã plantele de camerã. Ei pot
acoperi ºi distruge întreaga plantã. Se combat prin stro-
pire cu zeamã de tutun ºi sãpun, cu adaos de spirt dena-
turat sau cu substanþe speciale.

Gãseºte informaþii despre alte boli ºi daunãtori ai plan-
telor ºi completeazã-þi portofoliul.

Analizaþi plantele floricole din clasa voastrã. Apreciaþi
starea lor. Elaboraþi un proiect de aranjare a plantelor,
pentru ca acestea sã aibã condiþii bune de dezvoltare.

9.2. Arborii ºi arbuºtii decorativi
În jurul grãdinii de lângã casã poate fi format un gard

viu din arbori nefructiferi ºi din arbuºti decorativi, de
exemplu, din trandafiri, azalee, hortenzii, clematite etc.

Trandafirul preferã solul îmbogãþit ºi locurile des-
chise, protejate de vânturi. El se cultivã primãvara de-
vreme sau toamna. Rãsadul se planteazã la distanþe de la
30 pânã la 80 cm unul de altul. Dupã îngheþurile de
iarnã, trandafirii trebuie curãþaþi — se taie lãstarii vechi
ºi cei fragezi, iar ceilalþi se scurteazã, lãsându-li-se câte
doi-trei boboci.

!
Dacã procuraþi în maga-
zine specializate preparate
chimice pentru a lupta îm-
potriva dãunãtorilor ºi a
bolilor plantelor floricole,
respectaþi neapãrat instruc-
þiunile indicate pe ambalaj.
Lucraþi cu preparatele chi-
mice în mãnuºi ºi folosiþi o
mascã de protecþie a cãilor
respiratorii.

Fig. 9.2. Trandafir.

Fig. 9.1. Arbust decorativ
crescut în vas special.

Fig. 9.3. Gardurile de
arbuºti — un element
important al spaþiilor verzi.

Fig. 9.4. Model de amena-
jare a unei florãrii.
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9.3. Solurile
Calitatea principalã a unui sol este fertilitatea lui

(capacitatea solului de a asigura plantele cu substanþe
nutritive, apã ºi aer). Dacã lucrãrile solului sunt efectu-
ate corect ºi la timp ºi dacã în sol sunt adãugate îngrãºã-
mintele necesare, fertilitatea acestuia creºte.

Formarea unui sol foarte bun pentru cultivarea plan-
telor dureazã secole, pânã se constituie o compoziþie bo-
gatã în elementele necesare pentru creºterea plantelor.

Observã ce arbori ºi ce arbuºti decorativi cresc lângã
casa voastrã, în parc.

1. Realizaþi, pe o coalã mare de hârtie, un proiect de îngrã-
dire cu arbori ºi arbuºti decorativi a grãdinii de lângã
casã. Indicaþi denumirea arborilor ºi arbuºtilor aleºi.

2. Prezentaþi proiectele în faþa colegilor, explicând de ce
aþi ales anume aceºti arbori ºi arbuºti.

3. Apreciaþi proiectele proprii ºi pe cele ale colegilor.

SOLURILE

de cernoziom:
au culoarea
neagrã sau

cenuºie-închisã;
sunt bogate în

substanþe
nutritive, în humus

de pãdure:
sunt cenuºii ºi

brune; necesitã
introducerea

îngrãºãmintelor
organice ºi
minerale

aluviale:
fâneaþã (de
luncã)
mlãºtinoase 

Schema 9.1. Tipurile principale de sol

Dupã componenþa lor, solurile pot fi:
• nisipoase (prin care trece uºor apa; în ele cresc bine

morcovii, roºiile, castraveþii);
• argiloase (prin care apa trece greu sau staþioneazã;

în ele cresc bine orezul, sfecla-de-zahãr, porumbul);
• calcaroase (sunt destul de fertile; în ele cresc bine

fasolea, soia, bobul, mazãrea);

!
Înainte de îngheþarea so-
lului, tufele de trandafir
vor fi acoperite cu carton
gudronat ºi cu frunze us-
cate, pentru a rezista la
îngheþuri.

!
Principala bogãþie naturalã
a Republicii Moldova o con-
stituie solurile de cerno-
ziom. Ele ocupã circa 80%
din teritoriul republicii.

În pãmântul negru se
face pâinea albã.

(Proverb)

Fig. 9.5. Lunca, un spaþiu al
solurilor aluviale pentru
fâneaþã.

Consultaþi manualul
de biologie ºi faceþi o
listã de arbori ºi una
de arbuºti.
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• cernoziomuri (sunt bogate în humus; în ele cresc bi-
ne cerealele, culturile tehnice ºi legumicole, pomii
fructiferi, viþa-de-vie).

Plantele legumicole se dezvoltã bine în sere ºi rãsad-
niþe, pentru cã aici se menþin temperatura ºi umiditatea
optime ºi se formeazã un sol foarte bun (schema 9.2).

Solul din sere se îmbogãþeºte în fiecare an cu tescovi-
nã de struguri, cu substanþe organice ºi rumeguº de lemn.

SOLUL

Schema 9.2. Compoziþia solului din sere 

Argilã,
nisip, calcar Humus

Bacterii
Aer

Apã

9.4. Îngrãºãmintele 
Dupã originea lor, îngrãºãmintele pot fi organice,

minerale ºi bacteriene (schema 9.3).
Îngrãºãmintele se introduc înainte de plantarea rã-

sadului (îngrãºarea de bazã), în timpul plantãrii, iar în
perioada vegetaþiei plantelor, îngrãºãmintele se admi-
nistreazã conform indicaþiilor de pe ambalaj.

Înainte de a fi dus solul în serã, gunoiul de grajd ºi
compostul se mãrunþesc, se cern ºi se amestecã bine.
Solul adus în serã se niveleazã ºi se afâneazã. Se practicã
irigarea prin ploaie artificialã cu 3-5 zile înainte de
plantarea rãsadului.

Schema 9.3. Originea îngrãºãmintelor 

Îngrãºãminte

Organice (naturale)
Gunoi de grajd fermentat, bãlegar, gãinaþ, resturi de plante,

fân, paie în amestec cu gunoi de grajd 

Minerale
Cu azot (pentru creºtere)  
Cu fosfor (pentru frunze)
Cu potasiu (pentru fructe)

Atenþie! Acestea pot fi toxice,
dacã nu se aplicã în strictã
corespundere cu instrucþiunile
indicate pe ambalaj.

Bacteriene (preparate ce conþin bacterii folositoare pentru
plante)

!
Îngrãºãmintele introduse
în sol în cantitãþi prea mari
vor afecta rãdãcinile
plantelor.

Amintiþi-vã care sunt
normele de igienã ºi
protecþie a muncii în
timpul lucrãrilor agri-
cole.

Pãmântul bun roade
bune aduce.

(Proverb)

Fig. 9.6. Serã.
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Schema 9.4. Tipuri de teren adãpostit 

Teren adãpostit

sere

• cu acoperiº ºi pereþi
de sticlã

• cu pereþi ºi acoperiº
de polietilenã

rãsadniþe

Sursa de încãlzire:
• combustibil biologic
• apã caldã (vapori)

• luminã solarã
• curent electric

sere

• adãposturi mici de
peliculã

• acoperiºuri 
netransparente

9.5. Sere ºi rãsadniþe
Legumele se cultivã atât în câmp deschis, cât ºi pe te-

ren adãpostit (schema 9.4), unde plantele sunt protejate
de frig, grindinã, vânt, secetã ºi alte fenomene clima-
terice nefavorabile.

Rãsadniþele ºi serele pot fi:
— staþionare (fixe);
— mobile (demontabile).
În sere ºi rãsadniþe se cresc tomate, castraveþi, ardei,

ceapã, salatã, pepeni º.a. în douã cicluri:
— iarna—primãvara (ianuarie—iulie);
— toamna—iarna (începând cu luna septembrie).
Rãsadniþele pot fi înlocuite cu sere de primãvarã

(fig. 9.7).

Fig. 9.7. Sere de primãvarã:
a — serã-bloc; b — serã cu
douã pante; c — serã în
formã de arc (cupolã)

Fig. 9.8. Construcþia unei sere.

Observaþi sistemele de
irigaþie, încãlzire ºi

ventilaþie în serã.

a

b 

c 

încãlzire

ventilaþie irigaþie

termoconvector
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1. Elaboraþi un poster cu un proiect de serã.
2. Executaþi macheta serei conform proiectului: grupul I – cu douã pante, grupul

al II-lea – serã-bloc, grupul al III-lea – serã în formã de arc (cupolã).
3. Prezentaþi machetele. Cum credeþi:

a. Care va fi acþiunea vântului puternic asupra fiecãrui model de serã?
b. Cum se va scurge apa de ploaie de pe acoperiºul fiecãrei sere?
c. Care va fi varianta cea mai bunã de serã pentru cultivarea legumelor? 
Argumentaþi-vã opinia.

Plantarea rãsadului de legume în sere
Plantarea rãsadului are unele particularitãþi:
1. Rãsadul se udã din timp, se scoate cu pãmânt la

rãdãcinã ºi se planteazã în gropiþele fãcute din timp ºi
udate bine.

2. Rãdãcinile trebuie prinse strâns în sol, ca sã nu
creascã în sus.

3. Rãsadul se udã imediat dupã plantare, pentru a
favoriza aºezarea solului.

4. Câteva zile (5-8) dupã plantare, rãsadul nu se mai
udã, ca sã-ºi facã rãdãcini în adâncime.

5. Când plantele sunt mici ºi rãsadul abia s-a prins,
solul se lucreazã cu sapa, nu mai adânc de 5 cm. Prãºitul
ajutã la aerisirea solului ºi împiedicã uscarea acestuia.

Legumele cer multã apã, ca sã dea produse de cali-
tate. Condiþia principalã este ca apa sã nu fie prea rece.

Castraveþii se seamãnã în sol gras, la distanþa de 1 m
între rânduri ºi de 50-80 cm între cuiburi. Se prãºesc nu-
mai la suprafaþã, ca sã nu li se taie rãdãcinile, care nu cresc
prea adânc. Rãsadul se planteazã când are 3-4 frunze.

Plantele de castraveþi cresc ºi se dezvoltã bine atunci
când temperatura aerului, ziua, e de 25-28 OC, iar noap-
tea, de cel puþin 18 OC. Tulpina poate atinge 4 m ºi tre-
buie legatã pe sârme.

Dupã polenizare, apar fructe, care, în serele de iar-
nã-primãvarã, cresc timp de 12-16 zile. Castraveþii tre-
buie udaþi permanent. Solul trebuie sã fie afânat ºi
bogat în substanþe nutritive.

Fig. 9.9. Castraveþi crescuþi
în serã.

!
În locurile unde se cultivã
castraveþi, se þin stupi de
albine – pentru poleni-
zarea florilor.

Ai scãpat vremea, ai
scãpat roada.
Albina alege florile nu
dupã frumuseþe, dar
dupã dulceaþã.

(Proverbe)
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1. Ce rol au spaþiile verzi în localitãþi? Argumentaþi necesitatea amenajãrii cu
plante a spaþiului înconjurãtor.

2. Scrieþi o listã a materialelor ºi uneltelor de care aþi avea nevoie pentru comba-
terea bolilor ºi a dãunãtorilor plantelor floricole. 

3. Marcaþi, în spaþiul rezervat, afirmaþiile adevãrate – cu A, iar pe cele false – cu F:
Plantele trebuie udate dimineaþa sau seara.
În zilele cu mult soare, foarte cãlduroase, plantele nu se udã. 
Plantele se udã cu jeturi puternice de apã, care spalã un strat de sol.

Argumentaþi rãspunsurile.
4. Numiþi ºi clasificaþi plantele din imaginile de mai jos în douã grupe: 1) plante

floricole ºi 2) plante legumicole. Ce plante din imagini au rãmas neclasificate?
De ce?

1. Participaþi la sãditul rãsadului de castraveþi în serã.
2. Mãsuraþi temperatura din serã la diferite ore ale zilei. Observaþi cum înfloresc

plantele.
3. Participaþi la afânarea, îmbogãþirea ºi irigarea solului în serã.
4. Participaþi la recoltarea castraveþilor în sere.
5. Înscrieþi în caiete datele observãrilor ºi lucrãrilor efectuate.
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Abraziv — material dur, folosit în acþiunea
de prelucrare finã prin frecare; se folo-
seºte la lichidarea denivelãrilor de pe
suprafaþa de prelucrat, pentru a o face
sã devinã foarte netedã.

Aliment — produs comestibil, în stare na-
turalã sau prelucratã, care conþine sub-
stanþe nutritive (organice sau minerale)
necesare organismului pentru întreþi-
nerea activitãþii vitale.

Ambalaj — material sau obiect în care se
împacheteazã un produs, având rolul
de a-i asigura integritatea, de la fabri-
care pânã la utilizare, ºi de a contribui
la menþinerea calitãþii acestuia pe peri-
oada de garanþie; poate fi din hârtie,
lemn, sticlã, metal, mase plastice etc.

Angobã. Vezi engobã.
Ansã — fir de metal având o anumitã

formã, care serveºte la efectuarea unor
desene în pirogravare.

Antropomorf — asemãnãtor (ca formã) cu
omul; (în artele plastice) obiect sau re-
prezentare decorativã care are forma fi-
gurii umane.

Arde — a expune acþiunii focului (în cup-
tor) în procesul de fabricare, obiecte de
lut, de ceramicã etc.

Argilã — rocã sedimentarã, constituitã
dintr-un amestec de silicaþi ºi din frag-
mente de cuarþ, micã etc., utilizatã în
olãrie, la lucrãri de construcþie, în scul-
pturã etc.; lut.

Arpagic — ceapã de dimensiuni mici, obþi-
nutã din seminþe, care apoi se replan-
teazã în câmp, pentru a produce ceapa
obiºnuitã.

Asamblare — operaþie de montare a mai
multor piese împreunã, pentru a forma
un anumit obiect; a. poate fi rigidã,
atunci când piesele reunite nu se depla-
seazã una faþã de cealaltã, mobilã sau
elasticã, atunci când piesele se pot de-

plasa una faþã de cealaltã prin rotire sau
alunecare; b. poate fi, de asemenea,
demontabilã sau nedemontabilã.

Ascuþire — operaþie de aºchiere sau de po-
lizare a vârfurilor ºi muchiilor tãietoare.

Aºchiere — acþiune de prelucrare meca-
nicã, prin care se îndepãrteazã de pe
suprafaþa semifabricatelor adaosul de
prelucrare; se executã prin pilire, po-
lizare, strunjire, gãurire etc.

Avimorf — asemãnãtor (ca formã) cu pa-
sãrea; (în artele plastice) obiect sau re-
prezentare decorativã care are forma
unei pãsãri.

Balustru — stâlp de balustradã sau de par-
maclâc.

Boboteazã — ultima zi a ciclului sãrbãtorilor
de iarnã, marcatã în calendarul creºtin,
de celebrare a Botezului lui Iisus Hristos.

Borangic — 1. Fir depãnat de pe gogoºile
viermilor-de-mãtase. 2. Þesãturã fãcu-
tã, în industria casnicã, din acest fir.

Bormaºinã — maºinã de gãurit cu burghiu,
fixã, mobilã, manualã sau acþionatã cu
motor electric.

Boþ — bulgãre de lut muiat în apã, trecut
prin operaþiile de frãmântare ºi curãþa-
re de impuritãþi, pe care olarul îl pune
pe roatã ca sã-l modeleze.

Broderie — decor executat manual, cu acul
sau mecanizat, cu sau fãrã gherghef;
poate fi executatã pe baza unui desen,
pe care se aplicã o cusãturã punctatã
sau un feston.

Bulb — tulpinã (subteranã) a unor plante,
alcãtuitã din frunze în formã de tunici
sau solzi suprapuºi (în care se depun
substanþe de rezervã), cu un înveliº
membranos uscat.

Burghiu — unealtã cilindricã din oþel, cu
muchii tãietoare, executate, dupã o
elice, de-a lungul suprafeþei, care, prin
rotire ºi prin apãsare pe suprafaþa unei

GLOSAR
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piese, desprinde aºchii ºi o pãtrunde,
rezultând un orificiu cu secþiune cir-
cularã.

Buºtean — trunchi de arbore tãiat, cu-
rãþat de crengi, pregãtit pentru depo-
zitare, transport sau prelucrare.

Butaº — porþiune de lãstar, de rãdãcinã sau
de frunzã, detaºatã de la planta-mamã
pentru a fi sãditã în pãmânt, cu scopul
de a se înrãdãcina ºi de a forma o plan-
tã nouã.

Cherestea — produs din lemn semifabricat
sub formã de ºipci, scânduri, grinzi,
obþinute din buºteni prin tãiere ºi care
are, cel puþin, douã suprafeþe plane.

Cânepã — plantã erbacee cu þesut fibros,
folositã în industria textilã pentru
fabricarea pânzelor foarte rezistente, a
frânghiilor.

Colindã — vechi cântec popular, interpre-
tat de copii, flãcãi ºi adulþi la sãrbãtorile
de Crãciun ºi Anul Nou.

Colindat — scenariu care reprezintã moar-
tea ºi renaºterea unei anumite divini-
tãþi, în funcþie de timpul anual consem-
nat în subiect, alcãtuit din colinde, for-
mule magice, scenete cu multe perso-
naje, dansuri ritualice, gesturi specifice,
recuzitã ritualicã etc.

Conservare (a alimentelor) — totalitatea
operaþiilor prin care se urmãreºte pre-
lungirea duratei de pãstrare a produ-
selor alimentare.

Contragere — proces de reducere a volu-
mului unui obiect din lemn prin pier-
derea umiditãþii (la uscare).

Cotã — valoare numericã a unei dimensi-
uni înscrise pe un desen tehnic.

Cromaticã — ansamblul de culori folosite
într-o lucrare artisticã; arta preparãrii
ºi folosirii culorilor.

Dantelã — împletiturã finã ºi uºoarã, cu
gãurele, reprezentând modele variate,
executatã (manual sau mecanic) din fi-

re subþiri de aþã, de mãtase sau de fibre
sintetice, folositã în calitate de garniturã
la lenjerie, rochii, perdele etc.; horbotã,
horboþicã.

Desen — reprezentare graficã a unui obiect,
a unei figuri, a unui peisaj, pe o su-
parfaþã, prin linii, puncte, pete, sim-
boluri etc.; ~ de ansamblu — desen care
reprezintã forma, structura ºi funcþio-
nalitatea unui obiect.

Detaliu — element constitutiv al unui an-
samblu; parte (secundarã) a unui
lucru.

Disc — orice obiect de formã circularã ºi
platã; parte componentã a roþii olarului.

Dragobete — patron al dragostei ºi bunei
dispoziþii de primãvarã pe plaiurile
româneºti; se celebreazã, de regulã, pe
1-3 martie; sãrbãtoare religioasã þinu-
tã la 24 februarie.

Drajon — lãstar al unei plante, crescut din
rãdãcinã ºi din care (prin separare) se
poate dezvolta o nouã plantã.

Dulap — piesã de cherestea, cu feþe para-
lele; scândurã latã ºi groasã.

Duritate — proprietate a materialelor de a
opune rezistenþã la încercarea de a fi
strãpunse, deformate, zgâriate; ~ a
lemnului — proprietate a lemnului de a
rezista la strãpungerea sau la defor-
marea suprafeþei sale de un corp dur;
aceastã calitate influenþeazã tehnologia
de prelucrare a lemnului.

Eboºoar — spatulã din lemn, fier sau os, cu
care sculptorul modeleazã argila, vasele
pentru ardere.

Elasticitate — proprietate a unui material
de a se deforma, sub acþiunea unei forþe
exterioare, ºi de a reveni la forma ºi di-
mensiunile anterioare, dupã încetarea
forþei aplicate; ~ a fibrelor — proprietate
a fibrelor de a se întinde ºi de a reveni
la forma iniþialã.
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Email — substanþã sticloasã care serveºte la
acoperirea unor obiecte metalice sau
ceramice; smalþ.

Engobã — pastã subþire de argilã care ser-
veºte la acoperirea obiectelor de cera-
micã cu un strat care ascunde imper-
fecþiunile suprafeþei ºi culoarea natu-
ralã a lutului. Poate fi albã sau roºie.

Erbacee — (plantã) care are rãdãcina ier-
boasã (subþire, fragedã, moale, apoasã).

Faianþã — produs ceramic (sub formã de
plãci) cu masa albã, poroasã, acoperitã
cu smalþ, asemãnãtor cu porþelanul,
fabricat prin ardere dintr-un amestec de
caolin, feldspat, cuarþ etc., (la pl.) vari-
etãþi ale produsului descris mai sus;
obiect de olãrie fãcut din acest produs
ceramic (adesea colorat).

Fibrã — fâºie sau filament, dispus izolat sau
în fascicule, în tulpinile ºi în frunzele
unor plante.

Figurinã — obiect mic de lut, de tradiþie
strãveche, care evocã imagini antropo-
morfe, zoomorfe, avimorfe. Unele fi-
gurine servesc drept fluieraºe pentru
copii; statuetã; bibelou.

Filet — ºanþ elicoidal (în formã de elice),
executat cu acelaºi profil, pe o piesã
cilindricã sau conicã, respectiv în cavi-
tatea cilindricã sau conicã a unei piese,
care permite asamblarea prin înºuru-
bare a douã piese.

Fir — produs de formã lungã ºi subþire,
obþinut prin toarcerea unor fibre tex-
tile; fibrã textilã.

Fitomorf — asemãnãtor (ca formã) cu o
plantã; (în artele plastice) obiect sau re-
prezentare decorativã care are forma
unei plante sau a unor pãrþi de plantã
(flori, frunze, rãmurele etc.)

Florii — Duminica Floriilor, sãrbãtoare
creºtinã care marcheazã Intrarea lui
Iisus Hristos în Ierusalim.

Foioase — arbori cu frunze mari, late, care
cad în timpul iernii, ºi cu seminþe în-
chise în fructe.

Furnir — foaie subþire de lemn, obþinutã
din buºteni prin decupare mecanicã
planã sau prin rulare.

Gavanos — (reg.) borcan (pentru dulcea-
þã); vas de lut smãlþuit; oalã (pentru
umplut borº, pentru vin).

Garnisi — a împodobi, a orna.
Gater — utilaj mecanic dotat cu pânze de

ferãstrãu, care se deplaseazã alternativ
pe verticalã sau pe orizontalã, pentru a
tãia buºtenii în scânduri.

Gherghef — cadru de lemn sau de metal pe
care se întinde o þesãturã, pentru a fi
brodatã, sau firele de urzealã, pentru
þeserea covoarelor.

Glazura — a smãlþui, a emaila.
Humus — component principal al materiei

organice din sol, rezultat din descom-
punerea, sub acþiunea microorganis-
melor, a materialelor vegetale.

Iaurt — produs obþinut din lapte, amestecat
în diferite proporþii, sau prin concen-
trarea laptelui pânã la o masã specificã.

Ingredient — substanþã care intrã în com-
poziþia unui aliment etc., pentru a-i
conferi anumite calitãþi gustative.

Îmbinare — ansamblu rezultat din asocie-
rea, demontabilã sau nedemontabilã, a
mai multor elemente; asamblare.

Îngrãºãmânt — substanþã simplã sau com-
pusã, de naturã mineralã sau organicã,
care se administreazã sub formã lichidã
sau solidã în sol sau pe plante, pentru a
completa necesarul de elemente nu-
tritive, în scopul îmbunãtãþirii condiþi-
ilor de creºtere ºi dezvoltare a culturilor
agricole.

Legumã — nume generic atribuit unor
pãrþi (rãdãcinã, frunze, inflorescenþã,
fruct) de plante legumicole utilizate în
alimentaþie.
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Linie (în desenul tehnic) — element funda-
mental pentru reprezentarea graficã a
obiectelor; ~ de cotã — linie subþire dea-
supra cãreia se înscrie cota respectivã;
se delimiteazã prin sãgeþi ºi este trasatã
paralel cu elementul la a cãrui dimensi-
une se referã.

Lut — rocã sedimentarã, constituitã din-
tr-un amestec de silicaþi ºi din frag-
mente de cuarþ, micã, cu un conþinut
bogat de apã, de culoare galbenã sau
roºcatã etc., întrebuinþatã în olãrie, la
lucrãri de construcþie, în sculpturã etc.;
argilã; pãmânt.

Lutãrie — loc, groapã de unde se scoate sau
din care s-a scos lut.

Maramã — fâºie lungã de voal fin, cu care
îºi acoperã capul femeile de la þarã când
se îmbracã într-un costum naþional;
nãframã.

Marcotaj — procedeu de înmulþire a unei
plante prin marcote.

Marcotã — lãstar al unei plante, nedesprins
de ea, înfipt cu capãtul liber în pãmânt,
pentru a prinde rãdãcinã, ºi care, tãiat
ºi rãsãdit dupã ce a fãcut rãdãcinã, dã o
plantã nouã.

Menghinã — unealtã cu douã fãlci, una fixã
ºi una mobilã, aceasta din urmã fiind
acþionatã printr-un ºurub ºi o mani-
velã care o apropie sau o depãrteazã de
cea fixã.

Meniu — totalitate a felurilor de mâncare
servite la o masã; preparatele culinare
care se asociazã pentru principalele
mese ale zilei, în vederea acoperirii ne-
cesarului fiziologic al unei categorii de
consumatori.

Milieu — obiect din pânzã (brodatã) sau
din dantelã (croºetatã), care se aºazã pe
o mobilã (pe masã), pentru a o decora.

Model — 1) ornament care poate servi ca
orientare pentru executarea unei
împletituri (cu croºeta, cu andrelele

etc.); exemplu, mostrã; 2) izvod; tipul
unui obiect; 3) tipar, ºablon.

Monogramã — semn scris, gravat sau cu-
sut, format prin alãturarea sau împle-
tirea iniþialelor numelui ºi prenumelui
unei persoane.

Mraniþã — îngrãºãmânt agricol natural
provenit din gunoi de grajd bine fer-
mentat sau din resturi vegetale (în spe-
cial frunze) descompuse.

Nãframã — bucatã de pânzã de in, cânepã,
bumbac, borangic etc., tivitã pe mar-
gini ºi adesea împodobitã cu cusãturi,
folositã ca basma, batistã; maramã.

Ornament — detaliu sau obiect adãugat la
un ansamblu pentru a-l înfrumuseþa;
accesoriu, element decorativ folosit în
artele plastice, în arhitecturã, în tipo-
grafie, pentru a întregi o compoziþie ºi
a-i reliefa semnificaþia.

Pascã — cozonac tradiþional fãcut din aluat
dospit, umplut cu brânzã de vaci, sta-
fide etc., care se mãnâncã, de obicei, la
Paºte.

Punct — fel de a coase, de a broda, de a cro-
ºeta, de a tricota; model de cusãturã, de
broderie, de croºetare, de tricotare.

Rãsad — plantã tânãrã (crescutã din sã-
mânþã în serã sau în rãsadniþe) care
urmeazã sã fie rãsãditã.

Repica — a rãsãdi la distanþe mai mari plan-
tele tinere, crescute în rãsadniþe ºi sere,
pentru a le asigura condiþii favorabile
de nutriþie; a transplanta; a replanta.

Ritual — care þine de rituri, privitor la ri-
turi; care se face dupã anumite rituri;
ritualic; rânduialã a unei slujbe religioa-
se; ceremonial religios; ceremonial, de-
sfãºurat dupã reguli tradiþionale, cu pri-
lejul naºterii, cãsãtoriei, morþii, cu pri-
lejul semãnatului sau al culesului etc.

Rozetã — disc care se aplicã pe faþa dife-
ritelor elemente de construcþie, pentru
a le decora; motiv decorativ circular, de



forma unui trandafir, care se foloseºte
frecvent în arta croºetãrii fie ca milieu,
fie ca element din care se constituie
obiecte decorative sau vestimentare.

Schemã — reprezentare graficã simplificatã
a elementelor sau caracteristicilor struc-
turii unui obiect.

Scheomorf — asemãnãtor (ca formã) cu o
unealtã; (în artele plastice) obiect sau
reprezentare decorativã care are forma
unei unelte de lucru (furcã, pieptene,
cârlig, greblã, sapã etc.).

Sculã — partea activã a unei unelte, care
este în contact direct cu materialul de
prelucrat.

Semãnat — obicei agrar, structurat dupã
modelul colindelor, practicat de copii
în dimineaþa zilei de Anul Nou, dupã
încheierea colindatului cu Pluguºorul.

Semn — tot ceea ce aratã, ceea ce indicã ce-
va; ~ convenþional — simbol folosit pen-
tru a marca diferite notãri pe scheme,
planuri, desene tehnice, planºe etc.

Staniol — foaie subþire de staniu, de plumb
ori de aluminiu, folositã la împache-
tarea unor alimente sau produse indus-
triale, în scopul unei bune conservãri.

Strung — maºinã-unealtã cu ajutorul cã-
reia se executã operaþia de rotunjire, de
filetare, de gãurire, de zimþuire etc. prin
aºchiere a unei piese.

ªablon — model în mãrime naturalã al
unei piese, care serveºte la ghidarea
unei unelte pentru prelucrarea prin
aºchiere ori prin deformare, pentru li-
mitarea unor porþiuni de suprafaþã pe
care se aplicã o vopsea etc.; instrument
cu care se controleazã sau se mãsoarã
dimensiunile sau unghiurile unei piese
în curs de fabricaþie; model, tipar.

Urat — obicei agrar, structurat compoziþio-
nal dupã modelul colindelor, practicat
în ajunul Anului Nou.

Urãturã — text recitat de colindãtori (urã-
tori) când umblã cu uratul.

Vârtelniþã — unealtã de lemn folositã pen-
tru a depãna firele de pe sculurile de câ-
nepã, de lânã, de bumbac; depãnãtoare.

Zoomorf — asemãnãtor (ca formã) cu un
animal; (în artele plastice) obiect sau
reprezentare decorativã care are forma
unui animal.
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