
Decoraț�un� ș� fel�c�tăr� de
Crăc�un

Activități
practice 

de Crăciun



În acest an, după o exper�ență de învățare
onl�ne pl�nă de provocăr�, poț� pune sub brad
ș� un cadou educaț�onal. Îl ve� ajuta, astfel, pe
cop�l să-ș� recâșt�ge încrederea în s�ne ș�
bucur�a de a învăța, pentru că nu toate
cadour�le educaț�onale înseamnă doar muncă
ș� efort monoton. Ex�stă ș� opț�un� �nteresante
ș� d�stract�ve pentru cop�� ș� adolescenț�.
Ca�etele aux�l�are Intu�text sunt o astfel de
opț�une, deoarece îl ajută pe cop�l să
înțeleagă ma� b�ne mater�a, dar într-un mod
plăcut, poate ch�ar d�stract�v, cu ajutorul
contextelor despr�nse d�n v�ață. Astfel, va
înțelege că educaț�a îl va ajuta să se descurce
ma� ușor în fața provocăr�lor �nerente v�eț��.

În acest an, așază un cadou
educațional sub brad!

https://www.intuitext.ro/caiete-auxiliare-scolare/caiete-auxiliare-scolare-gimnaziu?utm_source=suntparinte&utm_medium=link&utm_content=&utm_campaign=Craciun2020


Carton colorat
Lipici
Foarfecă
Creion
Acrilice
Riglă

Felicitare de Crăciun 3D

Îndoaie o foaie de carton colorat pe jumătate și trasează două
dreptunghiuri, ca în imaginea de mai jos.

Cum se realizează

Taie cu foarfeca lățimea dreptunghiului de jos și îndoaie cartonul
înăuntru. Ar trebui să obții forma de mai jos:

De ce ai nevoie



Felicitare de Crăciun 3d

Taie cu foarfeca și lățimea celui de-al doilea dreptunghi:



Felicitare de Crăciun 3d
Împinge înăuntru cartonul, astfel încât vei obține această formă:



Felicitare de Crăciun 3d
Decupează brăduți și oameni de zăpadă. Lipește-i în interiorul felicitării
și scrie un mesaj.



Decorațiuni - Oameni de zăpadă

Hârtie albă
Hârtie colorată
Foarfecă
Lipici

Decupează  cercuri de hârtie albă de aceeași dimensiune și îndoaie-le pe
mijloc.

Cum se realizează

De ce ai nevoie

Om de zăpadă 3d



Om de zăpadă 3d
Lipește cercurile ca în imaginile de mai jos, alternând jumătatea de sus
cu jumătatea de jos:



Om de zăpadă 3d
Decupează un cerc de hârtie de dimensiune mai mică și lipește ochi, nas
și pălarie. Apoi lipește cele două jumătăți.



Decorațiuni - Oameni de zăpadă

Hârtie albă
Hârtie colorată
Foarfecă
Lipici

Taie o bucată de hârtie A4 în 4 dreptunghiuri egale.

Cum se realizează

De ce ai nevoie

Om de zăpadă din hârtie



Om de zăpadă din hârtie
Îndoaie fiecare dreptunghi pe lățime, ca pe un evantai.

Îndoaie fiecare evantai pe mijloc.



Om de zăpadă din hârtie
Lipește „evantaiele” între ele pentru a obține un cerc.

Adaugă ochi, nas și pălărie:



Decorațiuni - Oameni de zăpadă

Hârtie albă
Foarfecă
Creioane sau carioci

Decupează un pătrat de hârtie și îndoaie-l pe mijloc de două ori, pentru
a obține un pătrat mai mic.

Cum se realizează

De ce ai nevoie

Om de zăpadă în lanț



Oameni de zăpadă în lanț
Îndoaie-l apoi pe diagonală pentru a obține un triunghi:

Desenează două jumătăți de om de zăpadă, ca în imaginea de mai jos.



Oameni de zăpadă în lanț
Decupează hârtia în jurul conturului oamenilor de zăpadă.

Desfă hârtia și colorează:



Felicitare de Crăciun cu surpriză înăuntru

Carton subțire colorat sau hârtie colorată
Foarfecă
Lipici

Trasează pe cartonul de culoare verde fâșii de dimensiuni progresiv mai
mari (1,5 centimetri, 2 centimetri, 3 centimetri etc). Îndoaie foaia de
carton ca pe un acordeon și taie fiecare fâșie în parte.

Cum se realizează

Lipește fiecare fâșie în interiorul cartonului din care vei realiza
felicitarea, începând cu fâșiile mai subțiri, ca în imaginea de mai jos.

De ce ai nevoie



Felicitare de Crăciun cu surpriză înăuntru

Adaugă și cadouri decupate și alte elemente decorative de sezon. 



Felicitare de Crăciun cu surpriză înăuntru

Iar dacă vrei să creezi o felicitare cu adevărat specială, te poți ocupa și de
partea sa exterioară. Iată o idee:



fulgi de hârtie decorativi

Hârtie albă
Foarfecă
Creion

Poți realiza fulgi de zăpadă pornind de la un cerc de hârtie pe care îl vei
îndoi pe jumătate de 3 ori.

Cum se realizează

După ce l-ai îndoit de 3 ori, desenează pe una dintre fețe modelul pe care
vrei să îl aibă fulgul. Ai mai jos un exemplu –partea hașurată trebuie
decupată.

De ce ai nevoie



fulgi de hârtie decorativi

Vei obține acest fulg:



fulgi de hârtie decorativi
Iată și alte modele:


