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ATELIER 1 
 

Metamorfoza fluturilor 
 

Pentru că #stămacasă în această perioadă ne-am gândit că putem continua atelierele 

noastre de vineri si virtual  . Azi vă propunem să aflăm povestea fluturilor și să creăm fluturi 
frumoși din ceea ce avem prin casă, iar după ce trece această perioadă de criză vă așteptăm la 
Galeria de Artă ,,Ioan Sima” să vedeți colecția noastră de fluturi!  

 Acesta este fluturele: 

 

 Pentru început vă invit să vizionați câteva filmulețele despre metamorfoza, viață și legenda 
fluturilor (dați click pe link-urile de mai jos)  : 

Metamorfoza fluturelui:  https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc  
Legenda Fluturilor: https://www.youtube.com/watch?v=rjm6VuPhzi0 
Poveste Omida mâncăcioasă :https://www.youtube.com/watch?v=aEoJRhpfAFE 

 
 Acum să ne creăm proprii noștri fluturi. Să vedem de ce avem nevoie: 

1. O coală de hârtie albă 
2. Pensulă 
3. Vopseluri 
4. Apă 
5. Un fir de ață 
6. Foarfecă 
7. Un băț pentru frigărui sau un pai 
8. Bandă adezivă 



Să începem! 

 

1. Pe hârtie desenați conturul unui fluturaș.   

 

2. Îndoiți pagina în două și pe o parte puneți apa în conturul aripi fluturașului, după care 
adăugați culoare, câte vreți voi. 

 

3. Pe urmă, luați firul de ață și începeți de la toracele fluturelui să îl fixați pe conturul aripii 

 



 

4. Realizați o mică gaură în toracele fluturelui și scoateți capetele de ață 

 

5. Îndoiți hârtia în două, suprapuneți cealaltă parte de hârtie și presați ușor cu mâna trăgând 
de capetele de ață. 

 

 

6. Gata! Desfaceți hârtia și aveți un fluturaș UNIC. 

 

  

 

 



 

 

7. Lăsați-l să se usuce pe urma îl decupați pe contur și pe spate lipiți un băț. Fluturașul nostru 
poate să zboare. 

  

 

Spor la lucru!!!  

Abia aștept să văd colecția de fluturi realizată de voi. Trimite-ți fotografii sau/și scurte filmulețe 
(maxim 1 minut) cu realizările voastre la marcela.babanas@muzeuzalau.ro până joi 2 aprilie 2020.  

Clasa care va avea cei mai mulți copiii participanți la acest atelier va fi premiată cu participarea 
gratuită la toate ”Atelierele de vineri” din acest an, atunci când ele se vor relua. Nu uitați să 
precizați în e-mail numele vostru, clasa, școala la care învățați și numele învățătoarei/învățătorului.  

Desigur că se poate participa și individual. Trimiteți-ne operele celor mici pe adresa de e-mail 
menționată și noi vom publica o ,,expoziție” colectivă aici și pe paginile de Facebook și Instagram a 
muzeului.  

 

 


