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MODULUL  1

 Întâlnirea 1.1:  Ce este Spray Painting? 

 Intrăm în lumea spray-urilor graffiti și învăţăm cum să le folosim și mai ales unde avem voie să le 
folosim. O să cunoaștem totul despre materialele pe care le folosim, de unde le putem cumpăra și cum să 
avem grijă de planșa noastră după ce o finalizăm. O să aflăm cum ne protejăm pentru a nu ne murdări de 
vopsea și cum ne putem curăţa după atelier. De asemenea, învăţăm cum să folosim spray-urile și cum să 
punem primele culori.

 Întâlnirea 1.2:  Tehnica Spray Painting - Pictăm în straturi

 Învăţăm cum să folosim culorile și cum să le combinăm pentru a obţine texturi diferite. Ne jucăm și 
mototolim hârtii și le folosim pentru a crea diferite texturi. Folosim forme rotunde pentru a contura planete.

 Întâlnirea 1.3:  Elemente - Tema Naturii  

 Învăţăm cum să facem un șablon, conturăm și decupăm diverse forme, personaje și elemente ale 
naturii. Învăţăm să lucrăm cu lumini și umbre.

 Întâlnirea 1.4:  Elemente - Tema Spaţiului

 Continuăm să lucrăm cu lumina și umbra, de data aceasta în spaţiu. Învăţăm să pictăm planete și 
stele.

Pag. 1

 
MODULUL  2 

 Întâlnirea 2.1:  Tablou - Tema Spaţiului 

 Hai să trimitem un astronaut în spaţiu! Cu ajutorul șabloanelor și formelor rotunde, facem un tablou 
cu tema spaţiului și învăţăm să îmbinăm armonios culorile. Planete, stele și comete. 
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 Întâlnirea 2.2:  Tablou - Tema Naturii

 Pictăm copacii, apa și un soare mare și luminos.

 Întâlnirea 2.3:  Tablou - Temă Liberă

 Pictăm ceea ce dorim, folosind elementele deja învăţate și exersate.

 Întâlnirea 2.4:  O singură planșă și noi toţi

 Avem o singură planșă mare și posibilitatea de a ne crea propriul univers! 

 Întâlnirea 3.1:  Pictură pe textile 

 Aflăm împreună care sunt pașii pentru a picta un tricou, cum îl pregătim de lucru, cum fixăm culorile 
pe material și metode de întreţinere. Pictăm primul nostru tricou, folosind forme geometrice și spray-uri. 

 Întâlnirea 3.2:  Tricoul spaţial

 Pictăm un tricou cu propriul univers, plin de comete, planete și stele căzătoare.

 Întâlnirea 3.3:  Tricoul zoo

 Pictăm pe tricou diverse animale, folosind șabloane, contururi și diverse tehnici creative.

 Întâlnirea 3.4:  Tricoul cadou

 Pictăm pentru un membru al familiei un tricou cadou cu elementele învăţate și exersate până acum, 
la alegere. 

Vă așteptăm la curs!
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