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1. LOCUINȚA: TIPURI, FUNCȚII  
ŞI SCHEME FUNCȚIONALE ALE LOCUINȚEI
1. Găsește și notează răspunsurile la următoarele ghicitori.

2. Descoperă în următoarele ghicitori o parte din obiectele de mobilier dintr-o locuință. Desenează 
obiectul respectiv, precizează în care încăpere îl poți așeza.

Proiectarea şi amenajarea spaţiilor din locuinţă, şcoală

Unitatea de învăţare 
4

Locul în care negreşit
Mă simt mereu binevenit!

_____________________

 

 

Ce-ncăpere are cadă,
Apă rece, apă caldă

De unde dacă ai intrat
Întotdeauna ieşi curat!
__________________

Pragul casei când pășești
Pe el primul îl găsești!  

__________________

Călduros şi primitor
Aduce somnul tuturor!  

__________________

 
 Cămăruţă de lemn tare

    Ţine hainele-n păstrare!

 
 Lungă, lată sau pătrată

    Toţi din casă îi dau roată!

 
 În orice casă îl găsim

Numai noaptea-l preţuim! 

 
 Are rafturi mari şi mici

Ţinem cărţile aici.
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3. Realizează schema funcțională a unui apartament decomandat cu următoarele încăperi.

4. Aplicație practică: Camera mea – machetă. 

 

Proiectează și realizează într-o cutie de amba-
laj, macheta camerei tale, astfel încât să nu lip-
sească mobilierul specific: pat, dulap, birou etc.
– Materiale necesare: cutie ambalaj, carton 
colorat format A4, materiale textile, foarfecă, 
lipici, carioca, culori. 
Desenează pe foi cartonate, corpurile desfă-
şurate, respectând dimensiunile. Decu pează, 
pliază, lipește cu scoci pentru a obţine piesele 
de mobilier. Adaugă elemente de decor. 
Dimensiuni obiecte de mobilier:
a) dulap: desfășurarea unui paralelipiped, di-
mensiuni: L=70mm, l=50mm, h=120mm.
b) pat: desfășurarea unui paralelipiped, di-
mensiuni: L=60mm, l=30mm, h=120mm.
c) birou: părțile laterale vor fi două paralelipi-
pede cu dimensiunile: L=50mm, l=10mm, h= 
80mm, iar blatul un dreptunghi cu l=50mm, 
L=70mm.
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2. PLANUL LOCUINȚEI.  
ELEMENTE DE LIMBAJ GRAFIC SPECIFIC
1. Privește cu atenție planul locuinței din imagine, identifică încăperile și completează tabelul.

Nr. 
crt.

Denumirea 
încăperii

Destinația 
încăperii

Piese de 
mobilier

Simboluri  pentru 
piesele de mobilier 

şi obiectele specifice 
destinaţiei încăperii

Nr.  
uşi

Nr.  
ferestre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1
6

23

4
5
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2. Desenează planul locuinței conform schemei funcționale din imagine.

Indicaţie: 
Realizează planul ținând cont de: etapele realizării unui plan; semnele convenționale pentru  

elementele de construcție. În fiecare cameră vei desena minim două piese de mobilier specifice desti-
nației încăperii.

Intrare




