
 
 Durată: 45 minutes  

Vârstă recomandată: 10-18 

 

Mască artizanală #IMPACTdeacasa 
 

Acoperirea gurii și nasului este una dintre modurile de a ne proteja împotriva răspândirii noului coronavirus, 
virusului care cauzează boala infecțioasă numită COVID-19. Folosind abilități de bază de cusut și câteva 
materiale simple, poți crea o mască de pânză care va ajuta la prevenirea răspândirii COVID-19.  
 
Probabil că vei vrea să începi prin a realiza o mască pentru membrii familiei tale. Odată ce te-ai convins că 
merge, te poți gândi la cui să donezi măștile făcute de tine. 

 
Pașii activității 
Alege dintre cele de mai jos un model pe care îl vei folosi 
pentru a realiza masca.  
• Michigan Health Improvement Alliance Face Mask Guide 
• Bronson Face Mask Template 
• Phoebe Face Mask Pattern 
• Turban Project Face Mask 
• JOANN’s Face Mask Video Tutorial 
• Craft Passion Face Mask with Cloth Ties Pattern  
• Make Victory Masks Pattern 
• Easy to Sew Pattern and Tutorial 
• DIY Cloth Face Mask 
• CDC cloth face coverings: mască de pânză, mască din 
tricou tăiat (fără cusătură), mască din bandană (fără cusătură)

 
 
 
 

 
 
Întrebări pentru implicarea tinerilor: 

1 Care parte a acestui proiect ți-a plăcut mai mult? De ce crezi că e importantă să ajuţi cu astfel de proiecte? 
2 Poți să te gândești la alte modalităţi de a folosi abilităţile de cusut, de comunicare și de leadership pentru a-ți sprijini 

comunitatea? 
3 Ce organizații ajută oamenii din comunutatea ta? În ce mod ajută? Cum ajută cu acele lucruri de care are nevoie 

comunitatea? Tu îi poți ajuta în condiţii de siguranță? 
4 Cum poți încuraja pe alţii să se implice în acest proiect? 
5 Cum poți informa pe alţii despre cee ace faci? Ai un ziar local în care ai putea scrie un articol sau un radio local la care 

ai putea suna? Gândește-te cum poți colabora cu reporterul de la clubul tău pentru a disemina știrea. 
6 În ce alte feluri poți preveni răspândirea virusului și a bolilor? 

DE CE AI NEVOIE 
• Pânză densă de bumbac și/sau de flanelă 

o O idee: foloseşte două tipuri 

diferite de materiale, unul 

pentru interiorul măștii, unul 

pentru exterior. 

• Elastic de cca un cm lățime sau șiret 

(lat) 

• Ață  

• Foarfecă 

• Ac cu gămălie 

• Mașină de cusut 

https://www.covenanthealthcare.com/ch/newscenter/handsewn_masks_and_personal_protective_equipment_p_178
https://www.bronsonhealth.com/news/bronson-welcomes-community-donations-of-unused-personal-protecti/
https://www.munsonhealthcare.org/munson-healthcare-foundations/ways-to-give/covid-19-response/homemade-masks
http://www.facebook.com/turbanproject
http://www.joann.com/make-to-give-response
https://promedicahealthconnect.org/news-and-community/help-the-shortage-volunteers-needed-to-sew-fabric-face-masks/
http://www.makevictorymasks.org/
https://www.spectrumhealth.org/covid19/giving-opportunities
https://www.youtube.com/watch?v=BCJcE-r7kcg
https://www.instructables.com/id/DIY-Cloth-Face-Mask/
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


7 Gândește-te cum poți ajuta modelul pentru a face măști pentru oameni mai mici sau mai mari. 
8 Unora le-ar putea fi de folos un alt model. Cum ai putea schimba modelul pentru a folosi diferite pânze, șnururi sau 

altele care ar fi necesare ca ajustări? Ce ai învățat despre cusut care te-ar ajuta să realizezi un model/ croi nou? 
 
 

Activitate suplimentară:

Împărtășiți-vă constatările 

•  Creați o postare pe rețele de socializare în care descrieți ce ați aflat și  

folosiți hashtagul #IMPACTdeacasa #deacasa #staredebine 

• Spuneți unui prieten, unui membru al familiei sau vecin despre ce ați 

aflat și de ce este important  

 

 

 
Fundația Noi Orizonturi 
 

 
 
Această resursă a fost preluată de la Michigan State University și este parte a 
colaborării globale dintre Fundația Noi Orizonturi și Montana State University 
 

 
Sursa originală: https://www.canr.msu.edu/community_service_learning/4-H-Mask-Project/ 
 

https://www.canr.msu.edu/community_service_learning/4-H-Mask-Project/
https://4-h.org/
https://www.facebook.com/FundatiaNoiOrizonturi/?epa=SEARCH_BOX

