
PROGRAM pentru grupa de dimineaţă 

Luni 

I Modul teoretic - "Artă şi artefacte în Cultura Cucuteni".  

900 – 1000: Arta decorativă cucuteniană. Prezentarea ceramicii, artefactelor 

spectaculoase şi particularităţilor decoraţiei Culturii Cucuteni. 

1000 - 1015 – Pauză 

1015 – 11: Noţiuni elementare de arheologie. Prezentarea materialului multimedia: 

Cum descoperim artefactele? şi discuţii interactive. 

1100 - 1115 – Pauză 

1115 – 1200: Prezentarea multimedia: Viața de zi cu zi acum 5000 de ani. Discuţii 

interactive şi aplicații practice. Vizită tematică în expoziţia permanentă.  

Marţi 

II Modul practic - "Fragmente de istorie"  

 900 – 1045: Copiii experimentează sub îndrumarea lectorului activități practice 

specifice:  curățarea și marcarea fragmentelor descoperite în săpăturile 

arheologice.  Sunt puse la dispoziţie echipament de protecție, vase, perii. Vor fi 

prezentate normele de protecție privind desfășurarea activității practice și repartizat 

echipamentul de protecție. 

1045 – 1115 – Pauză 

1115 – 1230: Curățarea și marcarea fragmentelor descoperite în săpăturile 

arheologice Curățarea zonei de lucru. 

Materiale folosite: mănuși chirurgicale, șorțuri, vase, periuțe. 

 

Miercuri 

III Modul practic  - "Şi eu pot" – modelaj.  

 900 – 1045: Copiii desenează sub îndrumarea lectorului, având ca sursă de inspiraţie 

artefacte şi vase specifice Culturii Cucuteni. Sunt puse la dispoziţie imagini, 

planşe, proiecţii media. De asemenea, sunt reluate metodele de decorare - adâncit, 

incizat şi canelat, principalele motive, precum şi instrumentele folosite. 

Exemplificare practică. 

1045 – 1115 – Pauză 

1115 – 1230: Copiii modelează în lut şi realizează replici după amulete, statuete 

antropomorfe şi zoomorfe, vase de forme simple, folosind tehnici contemporane cu 

structura sau artefactul respectiv. Curățarea zonei de lucru. 

Materiale folosite: creioane, culori colorate, hărtie de desen, lut, eboşoare, 

deboşoare, planşete. 

Joi 

IV Modul practic  - "Şi eu pot" – pictură.  

9 – 1045: Lectorul prezintă participanţilor principalele motive şi cromatica 

decoraţiei specifice Culturii Cucuteni (imagini, planşe, proiecţii media). Sunt 

prezentate tehnici de amestecare a culorilor. Materiale folosite: culori acrilice, 

tempera, pensoane.  

1045 - 1115 – Pauză 

1115 – 1230: Copiii pictează sub îndrumarea lectorului obiectele modelate în ziua 

anterioară, având ca sursă de inspiraţie artefacte şi vase specifice Culturii 

Cucuteni. Se urmăreşte respectarea motivelor şi a a cromaticii. 

Curățarea zonei de lucru. 

Materiale folosite: culori acrilice, tempera, pensoane.  

 

Vineri 

V Modul practic – "Un sat cucutenian" – machetare, modelaj și pictură 

900 – 1030: Copiii vor realiza o machetă, în miniatură, a unui sat cucutenian prin 

modelaj și pictură. Vor reconstitui digital, prin desen, imagini a decorului lipsă. 

1030 - 1100 – Pauză 

1100- 1230: Vizită interactivă în expoziţia permanentă: traseu educativ. Completare 

chestionare de feedback. 

Materiale folosite: tabletă grafică, computer, machetă, pasta modelatoare, culori. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

   
 

 

 

 

Modul Cultura Cucuteni 

24 iunie – 28 iunie 

 

Consiliul Judeţean Suceava 

 

 

    Muzeul Bucovinei 

* Vor participa elevi din Suceava cu vârste cuprinse între 10 şi 

14 ani, clinic sănătoşi; 

* copiii vor avea un comportament civilizat pe toată perioada 

atelierului; 

* vor purta ecusoanele personalizate pe durata atelierului; 

* copiii vor folosi lut şi culori acrilice/tempera, mănuși de unică 

folosință, ochelari de protecție; părinţii au obligaţia să anunţe 

organizatorul dacă copilul lor este alergic la astfel de produse; 

* nu vor alerga, nu se vor căţăra sau sări pe treptele din 

interiorul muzeului; nu vor părăsi incinta muzeului pe durata 

atelierului – la nevoie, vor avea cu ei apă şi gustare; 

* copiii vor pleca însoţiţi de un adult; părintii îşi asumă 

responsabilitatea dacă aleg ca aceştia să plece neînsoţiţi.   

* pentru promovarea proiectului, fotografii executate pe 

perioada atelierului vor fi făcute publice pe site-ul MB şi în 

mass-media.

 
Detalii la telefon 0230 216439, între orele 830 - 1600 și pe pagina web 

www.muzeulbucovinei.ro/evenimente/pedagogie muzeală.  

 

 



PROGRAM pentru grupa de după-amiază 

Luni 

I Modul teoretic – "Artă şi artefacte în Cultura Cucuteni".  

1300 – 1400: Arta decorativă cucuteniană. Prezentarea ceramicii, artefactelor 

spectaculoase şi particularităţilor decoraţiei Culturii Cucuteni. 

1400 - 1415 – Pauză 

1415 – 15: Noţiuni elementare de arheologie. Prezentarea materialului multimedia: 

Cum descoperim artefactele? şi discuţii interactive. 

1500 - 1515 – Pauză 

1515 – 1600: Prezentarea multimedia: Viața de zi cu zi acum 5000 de ani. Discuţii 

interactive şi aplicații practice. Vizită tematică în expoziţia permanentă.  

Marţi 

II Modul practic - "Fragmente de istorie"  

 900 – 1045: Copiii experimentează sub îndrumarea lectorului activități practice 

specifice:curățarea și marcarea fragmentelor descoperite în săpăturile arheologice.  

Sunt puse la dispoziţie echipament de protecție, vase, perii. Vor fi prezentate 

normele de protecție privind desfășurarea activității practice și repartizat 

echipamentul de protecție. 

1045 – 1115 – Pauză 

1115 – 1230: Curățarea și marcarea fragmentelor descoperite în săpăturile 

arheologice. Curățarea zonei de lucru. 

Materiale folosite: mănuși chirurgicale, șorțuri, vase, periuțe. 

 

Miercuri 

III Modul practic – "Şi eu pot" – modelaj.  

 

 

 1300 – 1445: Copiii desenează sub îndrumarea lectorului, având ca sursă de 

inspiraţie artefacte şi vase specifice Culturii Cucuteni. Sunt puse la dispoziţie 

imagini, planşe, proiecţii media. De asemenea, sunt reluate metodele de decorare - 

adâncit, incizat şi canelat, principalele motive, precum şi instrumentele folosite. 

Exemplificare practică. 

1445 – 1515 – Pauză 

1515 – 1630: Copiii modelează în lut şi realizează replici după amulete, statuete 

antropomorfe şi zoomorfe, vase de forme simple, folosind tehnici contemporane cu 

structura sau artefactul respectiv. 

Materiale folosite: creioane, culori colorate, hărtie de desen, lut, eboşoare, 

deboşoare, planşete. 

Joi 

IV Modul practic – "Şi eu pot" – pictură.  

13 – 1445: Lectorul prezintă participanţilor principalele motive şi cromatica 

decoraţiei specifice Culturii Cucuteni (imagini, planşe, proiecţii media). Sunt 

prezentate tehnici de amestecare a culorilor. Materiale folosite: culori acrilice, 

tempera, pensoane.  

1445 – 1515– Pauză 

1515 – 1630: Copiii pictează sub îndrumarea lectorului obiectele modelate în ziua 

anterioară, având ca sursă de inspiraţie artefacte şi vase specifice Culturii 

Cucuteni. Se urmăreşte respectarea motivelor şi a a cromaticii 

Materiale folosite: culori acrilice, tempera, pensoane.  

 

Vineri 

V Modul practic – "Un sat cucutenian" – machetare, modelaj și pictură 

1300 – 1430: Copiii vor realiza o machetă, în miniatură, a unui sat cucutenian prin 

modelaj și pictură. Vor reconstitui digital, prin desen, imagini a decorului lipsă. 

1430 - 1500 – Pauză 

1500- 1630: Vizită interactivă în expoziţia permanentă: traseu educativ. Completare 

chestionare de feedback. 

Materiale folosite: tabletă grafică, computer, machetă, pasta modelatoare, culori. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

   
 

 

 

 

Modul Cultura Cucuteni 
 

24 iunie – 28 iunie 

 

Consiliul Judeţean Suceava 

 

 

Muzeul Bucovinei 

* Vor participa elevi din Suceava cu vârste cuprinse între 10 şi 

14 ani, clinic sănătoşi; 

* copiii vor avea un comportament civilizat pe toată perioada 

atelierului; 

* vor purta ecusoanele personalizate pe durata atelierului; 

* copiii vor folosi lut şi culori acrilice/tempera, mănuși de unică 

folosință, ochelari de protecție; părinţii au obligaţia să anunţe 

organizatorul dacă copilul lor este alergic la astfel de produse; 

* nu vor alerga, nu se vor căţăra sau sări pe treptele din 

interiorul muzeului; nu vor părăsi incinta muzeului pe durata 

atelierului – la nevoie, vor avea cu ei apă şi gustare; 

* copiii vor pleca însoţiţi de un adult; părintii îşi asumă 

responsabilitatea dacă aleg ca aceştia să plece neînsoţiţi.   

* pentru promovarea proiectului, fotografii executate pe 

perioada atelierului vor fi făcute publice pe site-ul MB şi în 

mass-media.

 
Detalii la telefon 0230 216439, între orele 830 - 1600 și pe pagina web 

www.muzeulbucovinei.ro/evenimente/pedagogie muzeală.  

 


