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Introducere Introduction
Reducerea consumului de resurse naturale este o problemă de actualitate. Conştientizarea
importanţei reducerii, reciclării şi refolosirii pentru protecţia mediului trebuie să preocupe
deopotrivă pe educatori şi pe cei educaţi. Acţiunile noastre de astăzi trebuie să se îndrepte spre
educaţia copiilor în direcţia înţelegerii, apărării şi îmbunătăţirii mediului înconjurător pentru a
crea, pentru noi şi pentru generaţiile viitoare, condiţii mai bune.
Înainte de a arunca o hârtie, un material textile sau un Pet ar trebui să ne gândim “oare nu
îl pot transforma în ceva util?”. Plecând de la această premisă, parteneriatul Comenius
“Something From Nothing” şi-a propus ca unul dintre obiective să fie acela de a furniza idei
practice de transformare a deşeurile în obiecte utile sau decorative.
Auxiliarul cuprinde lucrări cu materiale din natură şi materiale reciclabile de la cartoane,
plastic, materiale textile, lemn la folie de aluminiu. Practic, orice obiect care considerăm la un
moment dat că nu mai este folositor, cu puţină pricepere, îndemânare şi multă imaginaţie se
poate transforma într-un obiect deosebit.
În prezentul material am inclus o selecţie de obiecte realizate de către elevii şcolii
noastre în cadrul proiectului de parteneriat multilateral Comenius “Something from Nothing!”.
Produsul este relaizat biligvn (română şi engleză) pentru a putea fi utilizat ca sursă de
inspiraţie în activităţi viitoare atât de către elevi din şcoli din România, cât şi de către elevi de
oriunde din Europa.
Diminishing the waste is an actual problem. Students and educators must be aware that
protecting environment by reducing and recycling is one of the most important issues of the
modern society. Students must learn to understand, protect and improve the environment to let as
their heritage a better world.
Before wasting a piece of paper, a can or a plastic bottle we sure have to think if we
couldn’t reuse it to make a nice or useful something. This being the starting point, our Comenius
partnership “Something from Nothing” decided to offer to interested people practical ideas to
recycle different materials, such as paper, plastic, glass, aluminum, fabrics, wood. The ideal
recipe is to use some creativity and different skills to convert a piece of waste into something
nice and useful.
Please find below a bunch of ideas we already tested with our students during the
activities we conducted in “Something from Nothing” Multilateral Comenius Partnership.
The material is bi-lingual as it’s intended to be used as an inspiration by Romanian and foreign
students.
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1. JUCĂRII TOYS
1.1. Păpuşi din fire

Yarn Dolls

Materiale necesare :
fire de lână;
mărgele, nasturi;
ac, foarfece;
material textil, hârtie creponată

Modul de lucru
Pentru confecţionarea păpuşii depănăm fire de lână (lungimea firelor depănate va fi de
aproximativ 18-20 cm). Depănarea se va face pe o bucată de carton sau copiii vor lucra câte doi
şi se vor ajuta.
Sculul format prin depănare va fi legat la unul din capete. Cu un fir de aţă vom lega firele
cu 3-4 cm mai jos pentru a forma capul. Pentru realizarea trunchiului vom lega firele la o distanţă
de 5-6 cm mai jos de „gâtul păpuşii”.Firele rămase după această legare vor fi despărţite în două
pentru realizarea picioarelor. Picioarele vor fi şi ele legate în partea de jos.
Mâinile păpuşii le vom face separat, dintr-un alt scul. Grosimea lui va fi cam jumătate din
primul scul al corpului. Vom lega firele care reprezintă „mâinile” la ambele capete. Lungimea
mâinilor poate fi 11-12 cm.
Pentru realizarea ochilor, nasului şi gurii putem folosi mărgele, nasturi, hârtie glasată sau
le putem coase cu fire diferit colorate.

Materials
colored yarn
beads, buttons
needle, scissors,
spring felt, paper

Procedure
Ask two children to work in pairs to wind a yarn hank on a rectangular piece of
cardboard. Cut the yarn at 18-20 cm.
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Tie the hank at the bottom. In order to make the body, tie the yarn at 5-6 cm below the
puppet’s neck. Separate in halves and cut the rest to obtain the legs. Tie the legs.
For the hands we need another hank, thinner than the first. Tie both extremities. The
hands’ length must be about 11-12cm.
Use beads, buttons or paper to make the eyes, nose and mouth. Sew these elements on
doll’s face.
1.2. Păpuşi din pănuşi Dry corn leaves dolls

Materiale necesare:
pănuşi naturale sau colorate
resturi de materiale
nucă
acuarela
lac
foarfece

Modul de lucru
Se aleg pănuşi subţiri care se rup în fâşii înguste. Se formează două mănunchiuri care se
prind în cruce. În partea superioară se lipeşte o jumătate de nucă care formează capul. În partea
inferioară se desparte mănunchiul în două, se leagă cu aţă, fomând picioarele.
Din resturi de materiale se confecţionează hainele.
Pănuşile pot fi colorate înainte de a fi prelucrate.

Materials
natural colored or dyed corn leaves
different pieces of fabrics
walnuts
water colors
varnish
scissors
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Procedure
Choose thin dried corn leaves and divide into narrow strips. Form two bunches and tie
these bunches to make a cross. Glue half of a walnut in the upper side to make the head. Divide
the bunch into two equal parts to obtain the legs. Tie each leg.
Use different pieces of fabrics to make the clothes.
The corn leaves can be painted in different colors.
1.3. Iepure

The Rabbit

Materiale necesare
un bec (ars)
vată
aracet
hârtie glasată autocolantă
rafie neagră
carton gros
foarfece

Modul de lucru
Pe partea de sticlă a unui bec se întinde un strat subţire de aracet şi se lipeşte cu mare
atenţie vată. Se decupează din carton gros două urechi, se întinde un strat subţire de aracet pe
ambele feţe ale cartonului decupat şi se îmbracă în vată. Cele două urechi confecţionate, se lipesc
lateral, la baza duliei becului. Dulia becului, cu aracet pe ea, se îmbracă în vată. Se modelează cu
atenţie şi răbdare vata, pentru a-i da o fomă cât mai apropiată de corpul iepurelui. Din
ghemotoace de vată se realizează picioarele şi codiţa care se lipesc cu aracet. Gura şi ochii se
decupează din hârtie glasată autocolantă. Mustăţile, din rafie neagră, se prind cu ajutorul hârtiei
glasate autocolante.

Materials
used light bulb
cotton wool
paper glue
self-adhesive black paper
9

black raffia
dense cardboard
scissors

Procedure
Spread the glue all-over the light bulb and carefully glue the cotton wool. Cut two ears
from cardboard, glue all-over and then cover with cotton-wool. Glue the ears on the light bulb.
Glue the socket and place cotton wool all – over to obtain the rabbit’s body. Shape and glue the
legs and tail. Use the self-adhesive black paper to make the eyes and mouth. Place the rabbit’s
whiskers under the mouth.As the black paper is self-adhesive it will fix the whiskers too.
1.4. Albinuţa The bee

Materiale necesare
ouă de polistiren sau de plastic
beţe de frigăruie
acuarele
sisal
ochi mobili
sârmă jenila

Modul de lucru
Ouăle se prind pe un băţ de frigăruie, apoi se colorează în galben şi maro. Din sârmă
jenillia se modelează aripile sub forma unei funde şi se prinde cu ajutorul acelor cu gămălie sau
pot fi lipite. Se lipesc ochii mobili, se conturează gura cu o carioca roşie şi se decorează cu sisal
colorat.

Materials
styrofoam or plastic eggs
skewer sticks
watercolors
pins
googly eyes
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pipe cleaner
sisal threads

Procedure
Fix an egg on top of a skewer stick, and then paint it into brown and yellow. Form the
wings from yellow pipe cleaners (heart-shaped) and fix them with pins on the bee’s body. Glue
the eyes, draw a mouth and decorate the bee with sisal threads
1.5. Buburuza Lady-bug

Materiale necesare
dopuri de plastic
carton negru
aracet
marker permanent roşu şi negru
foarfece

Modul de lucru
Un dop de plastic se colorează în roşu (cu spray roşu sau marker permanent roşu) şi cu
ajutorul unui marker permanent negru se fac bulinele. Din carton negru se decupează picioarele
buburuzei pe care se lipeşte corpul (dopul). Buburuza este gata.

Materials
bottle caps
black cardboard
colored markers
glue
permanent markers (red and black)
scissors

Procedure
Use the red permanent marker to color the bottle cap (if you couldn’t find a red one from
the very beginning). Paint the lady bug’s spots with the black permanent marker. Shape and cut
the legs from black cardboard and glue them to the body.
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1.6. Clovn The Clown

Materiale necesare
două pahare de iaurt
bilă de Pin Pong
paie de plastic
bilă de poliester
lipici şi culori acrilice
foarfece sau cutter

Modul de lucru
Pentru realizarea Clownului, se lipesc cele două pahare de iaurt sau două ghivece unul
peste altul şi se pictează în culori acrilice. După ce s-a uscat vopseaua ,se lipesc capul clown-ului
şi mâinile acestuia. Biluţa de polistiren se taie în două jumătăţi, iar din aceasta se realizează
ghetele clownului. Se pictează ,se lasă să se usuce ,apoi se lipesc şi ele. Mâinile se fac din paie
de plastic..
Pe cap un coif din hârtie creponată cu o biluţă mică in capăt. Se poate folosi ca şi mascotă
în jocurile de rol.

Materials
2 yoghurt recipients
a table-tennis ball
straws
a styrofoam ball
glue and acrylic colors
scissors or cutter

Procedure
Place the two recipients one on top of another and glue them to obtain the clown’s body.
Than use the acrylic colors to paint the body. As soon as the dye is dried glue the table-tennis
ball (the head) and the hands (use the straws). Cut the Styrofoam ball into two halves to make the
clown’s boots. Paint them, let dry and glue.
Make a cardboard crest and place a small paper ball on top. You can use the clown as a character
in different games.
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1.7. Animalele din junglă Jungle animals

Materiale necesare
dopuri de plută
beţe de chibrit
acuarele
haârtie
lipici

Modul de lucru
Se găuresc dopurile cu un cui şi se înfig beţe de chibrit. Le colorăm în culori specifice
animalelor

Materials
corks
watercolors
matchsticks
a spike

Procedure
Use the spike to perforate the corks then force the matchsticks through. Color each cork
to obtain the look of a jungle animal.
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1.8. Omida The caterpillar

Materiale necesare
cofrag de ouă
sârmă jenila
ochi mobili sau carton
cutter

Modul de lucru
Dintr-un cofrag de ouă se decupează 5-6 cupe înlănţuite. Prima cupă va forma capul
omidei şi i se vor ataşa din sârmă jenillia coarne şi gura. Ochii pot fi din carton sau pot fi ochi
mobili (se găsesc în magazine de specialitate). Corpul omidei poate fi pictat în culori diferite în
funcţie de imaginaţia fiecăruia.

Materials
egg cartons
pipe cleaner
googly eyes
a cutter

Procedure
Cut 5-6 double cartons. First cup being the head, glue the googly eyes, and the pipe
cleaner to shape the antennas. The rest of the caterpillar can be painted in different colors.
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1.9. Cămila The camel

Materiale necesare
cofrag de ouă
sârmă jenillia
lipici
carton pentru ochi
foarfece

Modul de lucru
Dintr-un cofrag de ouă se decupează două cupe care formează corpul cămilei. Din sârmă
chenille se modelează picioarele şi gâtul cămilei. Acestea se înfing în cupele de cofrag de ouă. Se
confecţionează capul cămilei din două margini de la cofrag, lipite între ele. Se lipesc ochii din
carton şi gura din sârmă.

Materials
egg cartons
pipe cleaner
glue
cardboard for the eyes
scissors

Procedure
Two pieces of egg cartons will form the camel’s body. Use the pipe cleaner to shape the
legs and the neck. Cut small slits with the scissors and fix the neck and the legs. Glue two pieces
of carton to make the head. Glue the eyes and use the pipe cleaner to make the mouth.
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2. FRUMOS ŞI UTIL! NICE AND HELPFUL!
2.1. Supot pentru flori sau creioane Flower pot or pencil holder

Materiale necesare
cutii goale de conserve
hârtie sau sfoară groasă
lipici (Aracet)
acuarele sau spray

Modul de lucru
Se ia o cutie de conservă goală peste care se lipeşte sfoară groasă sau un amestec de
hârtie şi aracet care a fost lasat al macerat 2-3 zile.
La final se colorează cu spary sau acuarele.

Materials
empty tin
paper or thread
glue
spray or colors

Procdure
Take a empty tin. Stick pieces of paper or thread on it.
Paint with spray or colors.
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2.2. Suport de creioane din dischete Pencil holder from old floppy disks

Materiale necesare
dischete uzate
sârmă
nisip ornamental
aracet
diferite decupaje din pâslă sau carton colorat

Modul de lucru
Se prind dischetele între ele cu sârmă subţire. Se acoperă cu aracet şi se presară nisip
ornamental. Se lipesc şi se decorează cu figurine decupate după imaginaţia fiecăruia.

Materials
old floppy disks
wire
colored sand
glue
different felt shapes

Procedure
Connect the floppy-disks with wire. Glue and cover with sand. Decorate with colored felt
shapes.
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2.3. Suport pentru creioane din hârtie Paper pencils holder

Materiale necesare
5 role de la hârtia igienică;
carton;
hârtie creponată verde;
carton colorat;
lipici solid;
foarfecă

Modul de lucru
Rolele de la hârtia igienică se lipesc între ele şi apoi pe un suport din carton de forma unei
frunze, îmbrăcat în hârtie colorată verde. De jur împrejurul rolelor se lipeşte cu grijă hârtie
creponată verde. Decorarea suportului se face cu ajutorul unor floricele decupate din carton
colorat şi lipite cu ajutorul lipiciului.
Este un suport de creioane interesant, cu 5 compartimente, unde creioanele, pixurile şi stiloul
pot fi aranjate în compartimente diferite.

Materials
5 toilet paper rolls
Cardboard
Paperboard
creped paper
solid glue
scissors

Procedure
Glue all the toilet paper rolls together and then place them on a leaf-shaped green
cardboard. Wrap the rolls in green creped paper. Cut small flowers from cardboard and glue
them on the holder. It’s an interesting holder in which one can keep pencils, pens, markers
separately.
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2.4. Floarea soarelui Sunflower

Materiale necesare
burete rotund
lavetă de şters praful galbenă
material albastru
ac şi aţă
lavetă portocalie

Modul de lucru
Buretele se înveleşte într-o lavetă galbenă şi se coase pe lateral. Dintr-o bucată de
material albastru se coase marginea care se prinde, ondulat, de partea laterală a buretelui. Gura
decupată din lavetă portocalie se lipeşte, la fel şi ochii din material albastru. Poate fi folosită ca
decor sau ca perniţa pentru ace.

Materials
a round sponge
a yellow cloth
an orange cloth
blue fabrics
needle and thread

Procedure
Wrap the sponge in the yellow cloth and sew it on one side. Use a piece of blue fabric to
the petals realization.
Cut a little cute mouth from the orange wiper, glue it and then cut the eyes from the
orange fabric. Use it as an ornament or as a pin cushion
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2.5. Sacoşa bunicii

Granny’s bag

Materiale necesare
material în carouri
dantelă colorată
nasturi
pânză colorată

Modul de lucru
La maşina de cusut se confecţionează o sacoşă dintr-un material vechi. Se confecţionează
floricele din dantelă sau material colorat şi se prind pe plasă cu ajutorul unui nasture colorat.
Putem folosi această drăgută sacoşă pentru cumpărături. Astfel contribuim la păstrarea naturii
nepoluate!

Materials
check fabric pieces
colored lace
buttons
colored fabrics
sewing machine

Procedure
Use the sewing machine to make a simple bag. Make some little flowers from lace and
fabrics and use a button to sew them on the bag. It’s a nice bag one can really use and keep the
environment safe in the same time.
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2.6. Suport de pahare din pănuşi Dried corn leaves coasters

Materiale necesare
Pănuşi de porumb
Aţă
Lipici

Modul de lucru
Se rup pănuşile în fâşii şi se împletesc în 3 fire. Împletiturile obţinute se lipesc între ele
sub forma unui romb.
Suportul poate fi decorat cu flori realizate tot din pănuşi

Materials
dried corn leaves
sewing thread
glue

Procedure:
Divide the leaves in vertical strips and twine three strips at a time. Glue the twines in a
rhombic shape.
You can decorate the coaster with small flowers also made of dried corn leaves.
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2.7. Suport de pahare din dopuri

Coasters

Materiale necesare
dopuri de PET;
nylon sau aţă tare;
ac;
sârmă

Modul de lucru
Dopurile de la sticlele de suc, iaurt, etc. se găuresc pe marginile laterale cu ajutorul unei
sârme încălzite la capăt. Ele sunt prinse unele de altele în diferite forme şi de culori diferite cu
ajutorul unui ac cu nylon de pescuit sau o aţă tare.

Materials
bottle caps
nylon thread
needle
wire

Procedure
Heat the wire and make holes on the sides of the bottle caps. Use the nylon thread to sew
the caps in the desired shape.
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2.8. Ramă pentru fotografii din catron Cardboard photo frame

Materiale necesare
carton mai gros
hârtie de la ambalaje de flori
sau hârtie creponată, mătăsoasă etc.
Lipici

Modul de lucru
Se taie două bucati de carton dreptunghiulare de dimensiunile dorite. Una rămâne în
culoarea iniţială a cartonului iar cealaltă va veni învelită cu hârtia cerată, mătăsoasă sau
creponată. Măsurăm 3 cm pe toate laturile dreptunghiului şi decupăm. Pe diagonală se taie la
toate colturile fără a le schimba poziţia şi fiecare parte care va lua forma unui trapez o învelim cu
hârtia de ambalaj.Se lipeşte fiecare de carton rămas în culoarea lui iniţială. Este o ramă foarte
frumoasă şi putem pune în ea orice fotografie.

Materials
Cardboard
Wrapping paper or any kind of paper
Glue

Procedure
Measure the photograph you wish to frame and add 3 cm to each dimension. Cut out two
pieces of cardboard that equal the dimensions you calculated. Use a ruler and pencil to measure
and mark out the space in the center of one of the pieces of cardboard to create the frame.
Decorate the sides with coloured paper. Now you have a beautiful frame for your memories.
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2.9. Ramă foto din material textile Photo frame

Materiale necesare
carton gros;
material în carouri (dintr-o fustă mai veche)
aţă colorată;
foarfecă
lipici

Modul de lucru
Un carton gros se decupează la dimensiunea 20x30 cm iar în interior se decupează în
funcţie de dimensiunea pozei. Cartonul se îmbracă în materialul pe care l-am tăiat cu 2 cm mai
mare pe fiecare latură decât cartonul. Pe marginele exterioare şi interioare se coase materialul cu
o aţă colorată, în cruciuliţe. Pe spatele ramei se aplică o bucată de material de dimensiunea ramei
cusută pe trei părţi, care va susţine poza. Pentru sprijin se decupează din carton un picior în
formă de U care se îmbracă în material la fel ca rama şi se ataşează ramei.

Materials
cardboard
check fabric pieces
colored thread
scissors
glue

Procedure
Cut a cardboard rectangle (20x30 cm) and then cut another rectangle in the middle so that
you can place a picture behind. Wrap the cardboard with check fabric pieces and cross stitch the
margins with colored thread. Sew a piece of fabric on the back of the frame, but only on three
sides to allow the picture enter in the frame. Cut a U-shaped cardboard support for the frame and
wrap it in fabric, then attach it to the frame.
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3. SĂ ÎNTÂMPINĂM CRĂCIUNUL! LET’S CELEBRATE
CHRISTMAS!
3.1. Globuri din becuri uzate Ornaments

Materiale necesare
becuri
acuarele Tempera
doză de aluminiu
sârmă

Modul de lucru
Becurile se pictează cu acuarele Tempera după placul fiecăruia. Se leagă cu sârma care se
maschează cu o bentiţă confecţionată din doză de aluminiu.

Materials
light bulbs
Tempera paint
aluminum can
wire

Procedure
Paint the bulbs with Tempera using various shapes and colors. Tie the bulbs with wire
and hide the wire with thin aluminum bands.
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3.2. Îngeraş Angel

Materiale necesare
hârtie albă sau carton subţire
bilă din polistiren expandat
fire de mohair în culoarea pe care o dorim să facem părul
panglică
foarfecă
lipici
ac

Modul de lucru
Corpul şi braţele îngerului sunt formate din 3 jumătăţi de cercuri din carton care sunt
decorate cu modele ondulate şi steluţe obţinute prin înţeparea cartonului cu acul pe un suport
moale (fular, căciulă etc.). Se lipesc jumătăţile de cerc, formându-se conuri. Se asamblează ca în
imagine, lipindu-se deasupra capul, căruia i-am desenat ochi, nas şi gură şi i-am lipit câteva fire
de mohair.

Materials
white paper or paperboard
styrofoam ball
wool threads for the hair
ribbon
scissors
glue

Procedure
Cut two paperboard or paper halves of a circle, decorate with wavy patterns or stars
I(simply punch holes with a needle to make a star). Glue the halves to get three cones. Use one
as for the body and two for the hands. The Styrofoam ball will be the head. Draw the eyes and
the mouth and glue some yellow thread to make the hair. Also you can use a yellow cloth or
fabric (or a different color) to make a scarf.
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3.3. Brăduţ The Christmas tree

Materiale necesare
lavete de vase
hârtie creponată
băţ de frigăruie
lipici
foarfecă

Modul de lucru
Decupăm un brad din laveta de vase. Cu o aţă îl legăm de un băţ de frigăruie. Decorăm
brăduţul cu biluţe mototolite din hârtie creponată şi fâşii de hârtie. Se pot decora cu diferite
mărgele, nasturi etc.

Materials
cloths
creped paper
bamboo skewers
glue
scissors

Procedure
Cut a fir-tree out of the cloths. Tie the tree to a skewer stick using a short thread.
Decorate the Christmas tree with small creped paper balls or paper bands, or with beads or
buttons.
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3.4. Felicitări

Greetings Cards

Materiale necesare
hârtie colorată
carton colorat
aţă colorată
ac
lipici

Modul de lucru
Pe un carton colorat, cu ajutorul unui ac se perforează modelul fulgului de nea. Se
urmăreşte ca trecerea aţei prin găurile făcute să se facă într-o anumită ordine pentru a da formă
fulgului. Apoi se lipeşte pe o felicitare din carton colorat. Are un efect deosebit.

Materials
colored paper
colored paperboard
colored thread
needle
scissors
glue

Procedure
Use the needle to perforate a colored cardboard to shape a snowflake. Then fill the gaps
with colored thread. Cut the snowflake and glue it on a rectangular paperboard to make the
postcard. It will look really nice.
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3.5. Moş Crăciun şi Om de zăpadă Santa Claus and the Snowman

Materiale necesare
role de hârtie igienică
hârtie creponată albă şi roşie
hârtie glasată
ochi mobili
sârma subţire
panglică roşie

Modul de lucru
Se îmbracă rolele de hârtie igienică în hârtie glasată, se confecţionează căciula moşului
din hârtie creponată şi pălăria omului din hârtie glasată, braţele moşului din hârtie creponată
răsucită, sacul moşului din hârtie glasată legat cu sârmă, crenguţa din sârmă şi se lipeşte de rolă;
se decorează cu ochi, nasturi şi nas din hârtie creponată. Cu carioca desenăm gura şi cureaua
moşului.

Materials
toilet paper rolls
red and white crepe paper
googly eyes
gloss paper
wire
markers

Procedure
Wrap the toilet paper rolls in gloss paper, make Santa’s hat from crepe paper and
Snowman’s hat from gloss paper. Use twisted crepe paper to make Santa’s arms, gloss paper for
the sack, wire for the Snowman’s broom and glue all elements on the rolls. Use a marker to draw
eyes, mouth, Santa’s belt and other details.
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4. SĂRBĂTOAREA PASCALĂ EASTER
4.1. Suport de lumânare din CD-uri CD Candle Holder

Materiale necesare
două CD-uri
lumânare ou de ceară
materiale din natură
lipici
nisip ornamental
panglică
carton colorat
perforatoare

Modul de lucru
Se lipesc CD-urile perpendicular între ele. După ce au fost date cu aracet se împrăştie
nisipul uniform şi se lasă să se usuce. Se lipeşte lumânarea şi panglica după care poate fi ornat
după dorinţa şi imaginaţia fiecăruia cu diferite modele realizate cu perforatoarele.

Materials
2 CD’s
egg candle
natural materials such as: dried leaves or flowers
colored sand
glue
ribbon
colored paperboard
different types of perforators

Procedure
Glue the CD’s in a right angle. Spread glue all-over and then sprinkle colored sand. Glue
the candle and surround the base with a ribbon, then make a knot. Use the perforators and the
paperboard to create small pieces to decorate the holder or glue natural materials such as dried
leaves or flowers.
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4.2. Aranjament pascal

Easter decoration

Materiale necesare
ou golit de conţinut
vopsea spray roşie
beţe de frigăruie
lipici
elemente de decoraţie: spice de grâu, ambalaje etc

Modul de lucru
Din ou se scoate, prin tehnica suflatului, conţinutul. Pe băţul de frigăruie la un capăt se
pune un pic de lipici şi încet îl introducem în ou. Se lasă la uscat după care se vopseşte cu vopsea
spray roşie şi se decorează.

Materials
an egg
a red paint spray
skewer sticks
glue
other materials to decorate

Procedure
Empty the egg, place some glue on top of the skewer stick and fit in the egg. Paint the
egg in red and decorate it.
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4.3. Suport pentru ouă Egg holder

Materiale necesare
carton colorat
carton ondulat
lipici
hârtie glasată autocolantă
foarfecă

Modul de lucru
Se decupează după o formă, din carton colorat frunzele (carton verde) şi floarea (carton
roşu, portocaliu) şi se lipesc în centru. O bucată de carton ondulat galben se lipeşte în centrul
florii pentru a susţine oul. Din hârtie roşie se decupează o buburuză care poate fi lipită pe suport.
Este un frumos şi vesel suport pentru ouăle încondeiate.

Materials
green, orange and red paperboard
corrugated board
glue
self-adhesive gloss paper
scissors

Procedure
Use a template to cut green paperboard leaves and an red-orange flower. Glue a piece of
corrugated board in the middle to sustain the egg. Draw and cut a red lady-bug and glue it on the
holder. It will look nice and cheerful
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4.4. Coş pentru ouă Egg basket

Materiale necesare
cofrag de ouă
acuarela
bandă verde din plastic
aracet
foarfecă

Modul de lucru
Dintr-un cofrag de ouă se decupează o parte, dupa mărimea dorită, se colorează cu
acuarela după imaginaţia fiecăruia, iar pe margine se prinde o bandă de plastic verde. Ouăle vor
sta în siguranţă în acest coş!

Materials
an egg carton
a green plastic ribbon
watercolors
glue
scissors

Procedure
Cut a piece of an egg carton, paint it with watercolors and tie the exterior with the green
ribbon. Eggs will be safe!
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5. BIJUTERII JEWELRY
5.1. Colier din filme foto Camera film necklace

Materiale necesare
filme foto
şnur din piele
foarfece
fire de sârmă
cleşte pentru sârmă

Modul de lucru
Tăiaţi filmul foto în benzi subţiri (aprox. 10 cm). Din fiecare bandă, prin îndoiere,
obţineţi o petală de floare. Formaţi un inel din sârmă pe care fixaţi 5-6 petale pentru a obţine o
floare. Florile le prindeţi, între ele, tot prin inele de sârmă. Când ați terminat, atașați un şnur din
piele sau material textil.

Materials
camera films
leather or fabric lace
scissors
metallic wire
a clipper

Procedure
Cut the camera film into stripes (approx. 10 cm). Shape the stripes into flower petals and
fix them with the wire to obtain a flower. Bend some wire to form a ring and fix the flowers with
the rings. When you’re done attach a leather or fabric lace to your necklace.

34

5.2. Cercei din căşti de telefon

Earphones earrings

Materiale necesare
Căşti de telefon uzate
fire de sârmă
cleşte pentru sârmă
foarfece

Modul de lucru
Tăiaţi căștile. Îndoiți sârma pentru a obține o tortiţă de cercel și ataşaţi-o la căști.

Materials
used earphones
wire
a clipper
scissors

Procedure
Cut the earphones. Bend the wire to obtain a loop and simply attach it to the earphone.
5.3. Broşă din hârtie Broche from paper

Materiale necesare
hârtie
lipici
foarfece
ac de broşă
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Modul de lucru
Decupează benzi de hârtie galbenă şi maro şi răsuceşte-le prin metoda Quilling obţinând
astfel petale de floare. Lipeşte petalele între ele şi ataşează broşei , pe partea din spate, un ac de
broşă.

Materials
Paper
Glue
Scissors
a pin for the broche

Procedure
Cut brown and yellow paper stripes and twist in a Quilling manner. Glue twisted paper to
obtain a flower and fix a broche pin on the back side.
5.4. Inel din Pet-uri şi nasturi Plastic and buttons rings

Materiale necesare
PET-uri
Lipici
Foarfece
Nasturi

Modul de lucru
Taie PET-urile în diferite forme şi lipeşte-le pe un inel. Lipeşte peste bucăţie de PET un
nasture.

Materials
used PETs
glue
scissors
buttons
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Procedure
Cut some plastic stripes in different shapes and form the ring. Glue the buttons on top of
the ring.
5.5. Colier din piese de remmy Rummy pieces necklace

Materiale necesare
piese de remmi
şnur
mărgele
spray

Modul de lucru
Se găures piesele de remmy şi se coloreză cu spray argintiu. Se înşirăpe un şnur punând
câte o mărgea între piese. Obtine-ţi un colier şic şi modern.

Materials
rummy pieces
string
beads
silver paint spray

Procedure
Punch a hole into the rummy pieces and spray the silver paint all-over. Thread the rummy
pieces on a string alternatively with a bead.
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5.6. Cercei din placi de PC PC Motherboard earrings

Materiale necesare
placă de PC
Mărgele
fire de sârmă
cleşte pentru sârmă
lipici

Modul de lucru
Tăiaţi două dreptunghirui dintr-o placă de PC uzată şi găuriţile. Îndoiți sârma pentru a
obține o tortiţă de cercel și ataşaţi-o la plăcuţe. Decoraţi cerceii cu floricele din mărgele.

Materials
a motherboard
beads
wire
clipper
glue

Procedure
Cut two rectangles out of the PC board. Punch a hole in each rectangle. Bend the wire to
make a hoop and attach it to the rectangles. Decorate the earrings with flowers made from beads.
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6. ARTĂ ŞI FRUMUSEŢE! ART AND BEAUTY!
6.1 Tablouri cu flori şi frunze presate Wall decorations with pressed leaves and
flowers

Materiale necesare
flori, petale şi frunze presate
carton colorat
lopăţele
lipici
rafie
foarfece

Modul de lucru
Se presează petale de flori, flori şi diferite frunze. Ele se aranjează diferit şi se lipesc pe
carton colorat. Pentru ramă se folosesc lopăţele de lemn care pot fi colorate şi lăcuite. Se
ataşează la spate o agăţătoare din rafie colorată.

Materials
Pressed flowers, leaves and petals
Coloured cardboard
Glue
Wooden sticks (such as ice-cream sticks)
Raffia (natural or colored)
Scissors

Procedure
Glue pressed leaves, petals or flowers on cardboard. Make a frame from the wooden
sticks (you can choose to paint or varnish the sticks). Use raffia to make a cute coloured hanger.
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6.2. Sticlă decorativă Decorative glass

Materiale necesare
Sticle
vopsea contur pentru sticlă
vopsele pentru sticlă
pensule

Modul de lucru
Pe obiectul din sticlă care vrem să-l reciclăm desenăm cu vopseaua pentru contur
modelul pe care vrem să-l imprimăm. După ce se usucă conturul se colorează cu vopsele pentru
sticlă.

Materials
different types of bottles
paint (to shape the drawings)
glass paint to fill the shapes
brushes

Procedure
Draw different shapes on the bottles. Let dry and use special glass paint to fill the shapes.
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6.3. Cutie de bijuterii Jewelry box

Materiale necesare
cutie de brânză topită
hârtie colorată
dantelă
foarfece
lipici

Modul de lucru
Se lipeşte pe marginea cutiei dantelă colorată. Pe partea de sus se realizează prin tehnica
quilling diferite flori şi aranjamente. Se foloseşte pentru depozitarea unor lucruri mici.

Materials
a round paperboard box (you can use a cheese box, remember La vache qui rit?)
colored paper
lace
scissors
glue

Procedure
Glue the lace on the edges of the box. Use the quilling technique to decorate the top of
the box. Use it as a jewelry or precious objects chest.
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6.4. Accesorii pentru ghivecele cu flori Flower pots accesories

Materiale necesare
făină
sare
apă
beţe de frigăruie
acuarela
lac

Modul de lucru
Se face un amestec din 1/3 făină, 1/3 sare fină, 1/3 apă. Se amestecă bine şi se modelează
diferite forme. Cât aluatul obţinut este încă umed se introduce cu grijă un băţ de frigăruie în
fiecare figurină. Se lasă la uscat, se colorează şi se lăcuieşte. Plantele din ghivece vor avea un
aspect mai deosebit cu aceste accesorii alături de ele.

Materials
flour
salt
water
skewer sticks
watercolors
varnish

Procedure
Mix a “dough” using 1/3 parts flour, 1/3 salt, 1/3 water. Stir and mix well and make
different shapes. While still humid introduce a skewer stick in the bottom of your sculpture. Let
dry, then paint and varnish. Plant the skewer stick in a flower pot to make it look better.
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6.5. Mărţişoare Typical small objects men offer to their ladies the 1st of March

Materiale necesare
doze de aluminiu
foarfecă
lipici
mărgele
sârmă
rafie
dischete demachiante
lavete

Modul de lucru
Din materiale reciclabile se decupează diferite modele şi forme pentru a obţine un drăguţ
mărţişor: flori, fluturi, buburuze, trifoi cu patru foi, etc. Se lipesc pe un carton şi se accesorizează
cu un şnur împletit din aţă albă şi roşie.

Materials
aluminum cans
scissors
glue
beads
wire
raffia
cotton pads
cloths
cardboard

Procedure
Use the selection of materials to cut different shapes such as: butterflies, flowers, ladybugs, four-leaf clover, or other shapes. Glue the shapes on small panes and accessorize with a red
and white string.
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