
1 De-a arhitectura 

Vreau să construiesc 
această căsuţă 

pentru omuleţul 
meu, pe măsura sa 



2 De-a arhitectura 

Materialele de care 
avem nevoie plus o 
bucată de carton de 

la o cutie 



3 De-a arhitectura 

Desenaţi un pat 
pe măsura 
omuleţului 



4 De-a arhitectura 

Desenaţi şi restul 
mobilierului, 

astfel încât să i se 
potrivească 



5 De-a arhitectura 

Am terminat 
planurile, le 

decupam 



6 De-a arhitectura 

Planul parterului 
îl lipim pe un 
carton, avem 

nevoie de o bază 
mai solidă 



7 De-a arhitectura 

Facem pereţii, punem 
coala de hârtie sub 

plan, îndoim, marcăm 
lungimea peretelui, 
lăsăm o aripioară de 

lipire 



8 De-a arhitectura 

 
Cu ajutorul 

omuleţului stabilim 
înălţimea potrivită 

pentru cameră 
 



9 De-a arhitectura 

 
Desenăm linia după 

care vom tăia 
peretele, avem grijă 

ca toţi pereţii să 
aibă aceeaşi 

înălţime 



10 De-a arhitectura 

Dacă dorim un 
perete curb, putem 
să facem aceasta 

rulând după creion 
hârtia 



11 De-a arhitectura 

Avem grijă să 
lăsăm aripioarele 
de lipire la pereţi 



12 De-a arhitectura 

Ferestrele şi uşile 
le dimensionăm tot 

cu ajutorul 
omuleţului 



13 De-a arhitectura 

Tăiem ferestrele şi 
asamblăm pereţii 



14 De-a arhitectura 

Pereţii sunt aprope 
gata, putem să îi 

lipim 



15 De-a arhitectura 

Acum putem 
construi mobilierul 
din hârtie colorată, 

sau... 



16 De-a arhitectura 

...sau facem planşeul 
mansardei, 

construim grinzile, 
măsurăm cu grijă 

2cm de fiecare parte 
a hârtiei şi decupăm 



17 De-a arhitectura 

Facem două 
tăieturi până la 

jumătate, ca să le 
putem fixa de 

pereţi, măsurăm 
lăţimea casei... 



18 De-a arhitectura 

...deoarece toate 
tăieturile în grinzi 
trebuie să fie la 
acceaşi distanţă 



19 De-a arhitectura 

Acum le montam 



20 De-a arhitectura 

Avem planşeul 
mansardei 



21 De-a arhitectura 

Şi putem aşeza pe 
el planul acesteia, 

dar... 



22 De-a arhitectura 

...dar trebuie făcut 
şi acoperişul, 

aşezăm şi grinzile 
lui în formă de 

triunghi 



23 De-a arhitectura 

De fiecare grindă vom 
lipi grinzile acoperişului, 

avem grijă ca  
triunghiurile obţinute să 
aibă aceleaşi dimensiuni 



24 De-a arhitectura 

Am obţinut „ferma” 
acoperişului, 

verificăm dacă mai 
intră planul 

mansardei sau trebuie 
ajustat 



25 De-a arhitectura 

Îndoim o coală de 
hârtie şi facem 

învelitoarea, dar 
parcă lipseşte 

ceva... 



26 De-a arhitectura 

În partea din faţă 
dorim să facem un 
balcon, măsurăm 

şi decupăm 



27 De-a arhitectura 

Se pare că „ferma” 
noastră nu este prea 
stabilă, va trebui s-o 

„ridigizăm”, 
construim 2 grinzi 

laterale 



28 De-a arhitectura 

Acum acoperişul e 
mai stabil, aproape 

că am terminat 
casa şi pot începe 

să o decorez 


