
 



Bradul                                                        
de                                                    Crăciun 
3D 
Aplicație Practică din  materiale plastice  

Clasa a VII-a 

CS 1.1 Executarea de produse utile și/sau creative prin activități de tip proiect, pe baza fișei 

tehnologice  pe care o întocmește elevul cu sprijinul profesorului. 

Materiale plastice există în jurul nostru, în cantități uriașe. Zilnic 

folosim cel puțin cinci obiecte din material plastic: de la pixul sau 

stiloul cu care luăm notițe, la paharul de cafea și ambalajul cornului 

de la micul dejun,  la mouce-ul computerului, husa telefonului, 

sacoșa de cumpărături sau mânerul  ghiozdanului. Toate aceste 

obiecte  fac parte din rutina noastră zilnică, alături de multe altele 

din locuință, școală sau mediul înconjurător.                                            

Materialele plastice joacă un important rol în satisfacerea nevoilor 

de bază ale oamenilor. Dezvoltarea tehnologiei materialelor 

plastice este recunoscută, în industria extrudatelor, printr-o gamă 

foarte largă de întrebuințări.                                                         

 

DEFINIȚIE.CLASIFICERE.PROPRIETĂȚI. 



 Materialele  plastice sunt  produsele sintetice macromoleculare, care pot lua forma dorită 

folosindu-se  de proprietatea comună – plasticitatea. 

Materialele plastice se produc în laborator, din rășină, plastifianți, coloranți, stabilizatori, ignifuganți, 

umpluturi sau armături. 

Clasificarea materialelor plastice după comportarea la încălzire se poate face astfel: 

•  materiale plastice termoplaste - supuse încălzirii, pot fi prelucrate prin diferite procedee. 

Produsele pot fi supuse la numeroase topiri sau înmuieri ulterioare, fără a suferi transformări 

chimice.   Ele se înmoaie la căldură și se pot modela, iar prin răcire devin tari și pot fi reciclate 

de nenumărate ori.                                                                                          Exemple:  Polietilenă 

(PE), Polipropilenă (PP),  Policlorură de vinil (PVC),Politetrafluoretilenă (PTFE),Polistiren (PS), 

Polimeri acrilici (polimetacrilat de metil), ) Poliamidă (PA - naylon),) Poliesteri 

(nesaturaţi),  Policarbonaţi, Poliacetali, Elastomeri (cauciuc poliizoprenic, acrilic, nitrilic, 

siliconic etc.) 

•  materiale plastice termorigide - se înmoaie prin încălzire, putând fi prelucrate, iar apoi se 

întăresc ireversibil, deoarece moleculele suferă transformări chimice. Ele se înmoaie prin 

încălzire, se deformează, dar nu se topesc. Acestea nu sunt reciclabile, deoarece la reîncălzire 

nu se mai înmoaie sau se 

degradează:                                                                           Exemple:  Polimeri fenolici 

(fenoplaste),Poliamine (aminoplaste), Poliesteri termorigizi (saturaţi),  Polimeri 

epoxi,  Poliimide si alte materiale termorigide, precum:poliuretani termorigizi, polimeri 

alchidici, polimeri siliconici, polimeri alilici . 

Materialelor plastice au următoarele caracteristici generale:  

• greutate specifică redusă, în general sub 1,8 g/cm3 , datorită faptului că elementele 

componente (în principal H şi C) au masa atomică redusă; 

• rezistență bună  la încovoiere, întindere și compresiune , de unde rezultă și o rezistență 

foarte mare la uzură; 

• conductivitate electrică nulă şi conductivitate termică mică; 

• rezistenţă la umezeală şi multe medii chimice agresive; 

• prelucrabilitate simplă, ușor de refolosit și prelucrat; 



• aspect estetic, pot fi colorate, transparente și translucide; 

• cost scăzut, prețul mic și relativ foarte mic le fac întrebuințabile în toate domeniile de 

activitate. 

Proprietăţile lor sunt afectate de radiaţiile din spectrul vizibil, de ultraviolete şi de radiaţiile ionizante 

PROCESUL TEHNOLOGIC 

• Materiale necesare:  material plastic sau alt material textil, de culoare verde, carton duplex, 

hârtii gumată cu sclipici, lipici, accesorii decorative: năsturei de diverse culori, bentițe 
colorate, snururi divese, etc. 

• Unelte și instrumente de lucru: creion, foarfecă, riglă, compas și lipici sau scoch, opțional, 
pistol de lipit cu batoane de silicon 

 

1 - Confecționarea suportului brăduțului prin  realizarea unui con din  carton  



• stabilește o rază a cercului, R=25 cm în funcție de dimensiunea cartonulu 

•  desenează un sector de cerc pe cartonul de lucru, cu ajutorul riglei și creionului,  

•  decupează sectorul de cercul cu ajutorul foarfecii 

• lipește razele marginale ale sectorului  de cerc, folosind lipici sau scoch, astfel încât să obțineți o forma 
tridimensională de con. 

• consolidează îmbinarea  prin lipirea unor fâșii de întărire 

• umple conul cu ghemotoace de hartie sau alte materiale reutilizabile pentru a conferi stabilitate produsului;  

•  desenază baza conului, decupează și atașeaz-o prin lipire de con 

 

2 - Urmăriți cu atenție următorul video pentru a vă însuși etapele de realizare ale unui con 

 

3 - Realizarea rămurelelor de pin  din materiale plastice de culoare verde: materiale plastice, hârtie gumată cu sclipici sau 
material textil; 

 

4 -  

•  O bucată de material, de formă dreprunghică, se îndoaie, la mijloc, pe lungime 

• se lipește  pe lungime 

• se taie franjuri cu lățimea de 1 cm 

https://youtu.be/vjgfjcUJNgY


 

5 - Asamblarea 

Înfășurarea conului cu spiralele obținute anterior,,  prin lipire cu ajutorul pistolului de lipit sau  lipiciului  

 

6 - Decorare 



 

7 - Daca nu aveti la îndemână un material plastic de culoare verde, puteți folosi hârtia gumată cu sclipici, de culoare verde. 

Și iată rezultatul! 

 

8 - Rămurelele se pot realiza și altfel.Urmăriți cu atenție ! 

Operații de prelucrare și finisare 

 

 

https://youtu.be/Fv-fI2rj-M4
https://youtu.be/P45s8gOUNjg


 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

Completați, cu atenție, fișa tehnologică a braduțului decorativ 
                                                                            FIȘĂ TEHNOLOGICĂ 

 

DENUMIRE 
PRODUS:____________________________________________________________________ 

CARACTERISTICILE   PRODUSULUI/ UTILIZARE: 
________________________________________________ 

MATERIALE,   INSTRUMENTE ȘI  UNELTE DE LUCRU: 

_____________________________________________ 

SCHIȚA PRODUSULUI:  

 

 

OPERAȚII TEHNOLOGICE   NECESARE REALIZĂRII PRODULUI:  

n. 



CONTROL TEHNIC DE   CALITATE: 
_____________________________________________________________ 

CALCULUL   PREȚULUI:  

 

RECLAMA ȘI   VALORIFICAREA PRODUSULUI: 

ANALIZA DE PRODUS 

Orice produs pe care dorim să-l cumpărăm trebuie analizat: dacă arată bine, din ce material este 
confecționat, ce preț are și dacă este de calitate.                                                                                                                                                                                                                            

Analiza de produs reprezintă o evaluare a raportului calitate/preț. 

                                                               Fisa de analiză  a bradutului decorativ 

Denumirea produsului:_______________________________________________________ 

Materiale principale:_________________________________________________________ 

Materiale auxiliare:___________________________________________________________ 

Alcătuire: ___________________________________________________________________ 

Schița produsului: _____________________________________________________________ 

Modul de prezentare: __________________________________________________________ 

Prețul orientativ: ______________________________________________________________ 

Disfuncționalități posibile:_______________________________________________________ 



Rezolvați  urmatorul puzzle! 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=21aab87714f1

