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Cuvânt de... poveste
Cuvântul, păpuşa şi mişcarea, îşi au povestea
lor, astfel încât, emoţia este omniprezentă dând girul unei trăiri, în care finalul va fi întotdeauna fericit
şi de... povestit.
Simbioza în exprimarea artistică dintre mesajul poveştii terapeutice şi arta animaţiei concură
spre o înţelegere plauzibilă atunci când spectatorulsubiect/client/pacient/beneficiar, are şi simte nevoia
unei scene şi-a unui personaj-păpuşa, făcând ca
aceasta să-şi atingă scopul, iar aplauzele să susţină
reuşita, fiind permisă şi o... a doua reprezentare.
În acest context, triada:
- povestea terapeutică (P.T) - dramatizarea
(D) şi spectatorul (S) - PT-D-S- se dovedeşte a fi
formula de succes în a face viabilă şi practică, rezultanta, ca mijloc de comunicare şi relaţionare terapeutică între ascultător şi povestitor.
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Practic, în acest spaţiu, arta animaţiei şi povestea terapeutică, se întrepătrund, ajutând şi rezolvînd prin soluţia găsită, situaţii-problemă, redând
echilibrul momentului.
Ca orice instrument viabil de lucru, cartea de
faţă este lucrarea creativă comună a tuturor masteranzilor - Arta, aplicată a animaţiei, în faţa cărora
,,îmi scot pălăria” făcându-mi o onoare şi cinste prin
a le rosti numele, pornind de la mentorul lor
- Prof. Univ. Dr. Oana Leahu
- Baciu (Bercovici) Elisabeta
- Burian (Ceuşan) Elena
- Pop (Regheni) Camelia-Loredana
- Szekely (Haba) Georgeta
- Albu (Helmick) Nathalia-Valentina-Daiana
- Cherecheş (Teglaş) Lăcrămioara-Mariana
- Grama (Pavel) Claudia-Elena
- Hodîrnău (Recheşan) Codruţa Ioana
- Mare (Moldovan) Carolina-Claudia
- Matei Emanuela
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-Mureşan (Mărginean) Iuliana Emanuela
-Gal (Kardoş) Magdalena-Gabriella
-Goilean Gavril-Oliver
- Huszar Katalin
-Kolman (Vlad) Laura-Renate
-Siko Dorotya-Agota
care au strălucit atât prin pregătirea lor didactică
prof. înv. primar, pre-primar şi special, dar mai ales
prin abilităţile dobândite de a face din cuvântul rostit şi/sau scris, o...artă, dând viaţă... păpuşii ca mesager al poveştii terapeutice. Deci, aplauze la scena
deschisă şi fericiţi acei copii ce îi au ca... dascăli.
Şi astfel, ca-ntr-o poveste, începutul poate fi
sfârşitul, dar şi sfârşitul, început, căci cele ce vor
urma a fi parcurse pagină cu pagină, fiind doar
punctele de plecare spre o nouă putere a cuvântului,
aceea de a fi... jucat, vindecând, magia fiind în...
vârful degetelor. Succes!
Conf. Univ. Dr. Psih. M. D. Paşca
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Cap.1 Povestea terapeutică – identităţi
Până să devină mijloc de realizare a unei situaţii, povestea/povestirea/naraţiunea este acea operă literară în care sunt prezentate întâmplări (fapte)
într-o anumită succesiune, rezultând astfel întregul,
ceea ce determină ca mesajul să fie transmis şi
repetat de grupul ţintă.(DEX 2009)
Povestea nu face altceva decât transmite, pe baza
celor relatate:


o experienţă de viaţă;



o situaţie-problemă;



o stare de fapt;



un eveniment inedit, toate concurând la găsirea

unei soluţii implicând de cele mai multe ori autorul
cu întreaga sa personalitate.
Practic, povestea terapeutică, Paşca MD
(2004), prin nararea faptelor ,,comprimă” la maxim
experienţa de viaţă menită a semnala o stare de fapt
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şi a atenua criza ce inevitabil apare la un moment
dat.
Povestea terapeutică se povesteşte(se spune) şi
nu se citeşte. Ea trebuie să fie liantul dintre:


trup şi suflet;



gând şi gest;



trăire şi exprimare;



cunoaştere şi curiozitate,

neputând să fie spusă de :


oricine;



oricum;



oriunde;



oricând;

deoarece trăind în simbioză cu cel suferind şi nu numai, ea (povestea terapeutică) îşi are legile nescrise
ale vulnerabilităţii sale, ceea ce face ca simpla
virgulă, să nu mai acorde vreo şansă, iar punctul, o
certitudine şi o reuşită.
Pornind de la un caz real, sau fantastic, povestea
terapeutică îşi îndeplineşte menirea de mediator al
11

durerii şi suferinţei, aducându-l pe cel aflat într-un
impas, în situaţia de a învinge:


frica



teama



neliniştea



neputinţa



nesiguranţa

şi a descoperi speranţa şi şansa de reuşită, conjugând la prezent verbele ,,a vrea”, ,,a putea” şi ,,a
dori”. În acel moment, povestea terapeutică îşi
dovedeşte utilitatea, făcând prin puterea cuvântului
ca lumea pentru cei în suferinţă, ,,să se mişte altfel”
fiind prezentă prin prisma nevoilor conotaţiilor
cognitive ale elementelor de identitate personale,
dând unicitate clipei trăite.
Obiectivul poveştii terapeutice, este de a păcăli subiectul, prin blocarea mecanismelor sale de
apărare şi intrarea în contact cu inconştientul şi
multitudinea de soluţii descoperite în aceasta. Povestea terapeutică devine astfel, un instrument preţios
12

care va scoate la iveală, emoţii şi sentimente ce riscă să rămână ascunse în inconştient, adică:


angoase;



frică;



dorinţe;



obsesii;



culpabilităţi;



invidii,

întrebări la care nu le-am găsit niciun răspuns. Astfel, funcţia metaforelor şi a poveştilor, este aceea de
a ajuta ascultătorul să împace propriile sale pulsiuni, cu cerinţele realităţii externe şi a regulilor societăţii, deloc uşoare în unele cazuri.
De asemenea conţinutul narării/povestirii, nu e
necesar să şi placă sub aspect estetic, dar dacă întruneşte şi calitatea de a fi:


plăcut;



acceptat;



interactiv;



accesibil,
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reuşită de aplicare în timpul terapeutic acceptat, este
meritoriu.
În acest context din istorioara metaforică va
percepe prea puţin conştient şi cu mult mai mult,
inconştient, prin legătura dintre poveste şi propria
sa problemă/propriile sale probleme.
Ca o certitudine, subiectul va avea mult mai târziu
o revelaţie cu privire la mesajul poveştii terapeutice
şi cu siguranţă că acest moment temporal va
coincide cu începutul vindecării, a rezolvării într-o
manieră nouă, a impasului său existenţial, apărut
într-o stare de fapt.
Deci povestea terapeutică nu se citeşte , ci
se relatează, tonul vocii, intensitatea, amplitudinea,
mimica şi gestica, fiind deosebite în acest caz, iar
grupul său de referinţă face trimitere atât la copil cât
şi la adult, având ca numitor comun, cunoaşterea şi
aplicarea în cunoştinţă de cauză, a particularităţilor
de viaţă.
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Şi să reamintim faptul că, povestea terapeutică, Paşca MD/(2008) transmite pe baza celor
relatate o experienţă de viaţă, o stare de fapt, care să
aibă un rol în găsirea unei soluţii, implicând povestitorul în înteaga sa personalitate.
Faţă de basmul terapeutic, povestea terapeutică se distinge printr-o manieră mai incisivă, mai
directă în exprimarea faptelor şi printr-o superioară
forţă de impact a acţiunii personajelor implicate
asupra beneficiului intervenţiei terapeutice.
Cuvântul are o putere magică, el putând vindeca, având forţa terapeutică.
Astfel, reamintim faptul că, povestea terapeutică, prin nararea faptelor, ,,comprimă’’ la maxim
experienţa de viaţă, cu scopul de a semnala o stare
de fapt şi de a atenua o criză.
În acest context, povestea terapeutică are ca
scop, activarea unor resurse care pot determina la
un moment dat, o nouă posibilitate pentru subiect,
de a cunoaşte şi a se raporta la lumea din jurul lui.
15

Totodată povestea terapeutică va ţine cont de:


particularităţile de vârstă ale subiectului;



adresabilitate:colpil şi/sau adult;



contextul situaţiei-problemă;



timpul pedagogic aferent,

astfel încât rezultatul final fiind cel scontat, şi având
de asemenea grijă, ca ea (povestea terapeutică) să
nu fie explicată, deoarece, riscăm să avem neplăcuta surpriză de a reduce drastic potenţialul ei terapeutic asupra inconştientului, provocând deliberat
rezistenţe şi obiecţii cu rezultate inhibante ameliorării stării asupra subiectului nostru.
În atenţia poveştii terapeutice se vor afla în
permanenţă câteva elemente cum ar fi:


optimismul;



dorinţa de reuşită;



dorinţa de ameliorare/vindecare a bolii;



gândirea pozitivă;



rezolvarea de probleme;



creşterea încrederii în sine;
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menţinerea ridicată a stimei de sine,

determinând contextual o anumită:


conduită;



atitudine,

ce pot declanşa un comportament ca rezultat al activităţii psihoterapeutice întreprinse asupra subiectului.
De aceea, pentru identificarea sa, povestea terapeutică se decodifică, conţinând ca şi:
1. marcă:
a.

indicaţii terapeutice;

b. efecte dorite;
c.

grupul ţintă;

2. mesajul transmis, ce vizează:
a.

stări;

b. sentimente,
exemplele ce vor urma, certificând acest lucru:
(Paşca, M.D.-2008)
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1. Povestea ariciului Pogonici

a.

indicaţii terapeutice: comportament certăreţ, iri-

tabilitate
b. efecte dorite: reducerea agresivităţii interpersonale
c.

grupul ţintă: copii
Într-o pădure trăia un arici care obişnuia să rupă

flori şi să le strivească. Într-o zi, o căprioară îl văzu
rupând flori şi-l întrebă de ce face acest lucru.
Pogonici simţi cum îl cuprinde supărarea:
- Vezi-ţi de treaba ta, că mă superi, zise ariciul.
- Dar, nu e bine să rupi flori degeaba, că nu ţi-au
făcut nici un rău, îi răspunse căprioara.
Ariciul plecă mai departe. La marginea lacului
văzu un iepuraş care dormea. Ariciul începu să fluiere tare.
- Hei, nu vezi că dorm? strigă iepuraşul supărat.
- Puţin îmi pasă, zise ariciul şi plecă mai departe.
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Zilele care urmară trecură la fel. Cu fiecare zi,
ariciul se simţea tot mai singur pentru că nimeni nu
mai voia să se joace, cu el.
Într-o seară în timp ce se întorcea acasă, ariciul
căzu într-o groapă. Zadarnic strigă după ajutor,
pentru că nimeni nu veni. Pădurea nu îl auzi.

2. Povestea lui Ulyse

a.

- indicaţii terapeutice: incapacitatea de a stabili

un scop în viaţă
b. - efecte dorite: conştientizarea importanţei cunoaşterii a ceea ce vrem să facem înainte de a acţiona
c.

- grupul ţintă: adulţi.
De mai mult timp, Ulyse se pregătea să plece

într-o călătorie care să-i schimbă viaţa. El a studiat
mai multe limbi străine, precum şi hărţi care să-i
arate diferite zone ale lumii. Locul de destinaţie era
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mai puţin important. Ceea ce-l interesa cu adevărat
era să plece.
Dificultăţile au început să apară în momentul în
care s-a prezentat la o agenţie de turism pentru a-şi
rezerva un bilet de avion. Funcţionarul de la ghişeu
i-a pus mai multe întrebări obişnuite pentru a afla
locul şi momentul când vrea să plece.
-Eu nu vreau să merg în Mexic în Grecia sau în
Italia.
-Unde vreţi atunci să mergeţi? L-a întrebat
funcţionarul de la ghişeu.
-În mod sigur nu vreau să merg în Anglia, în
Australia şi nici în Germania.
- Pe mine nu mă interesează unde nu vreţi să
mergeţi, zise funcţionarul din ce în ce mai nerăbdător. Pe mine mă interesează unde doriţi să plecaţi
în călătorie.
- Nu mă interesează nici Spania sau Portugalia,
nici India sau Rusia, zise Ulyse.
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În acel moment îşi dădu seama de impasul său şi
se întoarse acasă. În acea noapte a avut un vis, se
făcea că se afla într-un aeroport şi privea plecarea
mai multe avioane. Deodată îi apăru în faţa ochilor,
marele Lindberg, primul pilot care a traversat
Atlanticul în 1927 care îi adresă următoarele cuvinte: ,, Avioanele sunt pregătite să zboare, nu contează unde. Pilotul este acela care decide locul unde
aparatul va ateriza.’’
Puţin după aceea, eroul nostru a adormit. Dimineaţa, el realiză importanţa cunoaşterii exacte a destinaţiei înainte de a pleca într-o călătorie pe care el
încă nu o ştia.

3. Trăsături temperamentale
Livada
E toamnă. Soarele îşi face loc cu greu printre
braţele livezii. Plin de rod şi Doamne ce mireasmă
au degetele toamnei! Pomii stau la sfat de dimi21

neaţă. Care e vestea? Păi, scările, coşurile şi vorbele
copiilor le-au auzit aseară. Spuneau doar atât:
,,mâine culegem.’’
- Nu am să las o nucă să se desprindă din coama
mea de crengi şi frunze făcu războinic, nucul.
-Mi-e indiferent, tot gem de prune o să ajung!
Acum sau mai târziu mă voi usca ca o... prună.
- Ce bucurie pe copii! Le voi spune poveşti cu
merele de aur, Albă ca Zăpada şi-apoi copt, necopt,
nevoie mare, la cuptor sau în compot. Da, bun,
proaspăt şi la iarnă cine-o fi mărul-măr!
- Ce mă fac, începu să plângă para. Toţi vor
spune:,, Pică pară mălăiaţă-n gura lui Nătăfleaţă.’’
Eu să trag toate punoasele pentru toţi, tot eu. Of!
Of! Of! Rău e să fii...pară.
Soarele se îngrozi şi s-a ascuns repede după un
nor. Ce ţi-e şi cu pomii ăştia! Vorbesc de parcă ar
fi...oameni!
- Ia spală-i norule şi potoleşte-i! mai adăugă
soarele privind livada.
22

Şi ultima ploaie spală gândurile livezii, umplând
coşurile cu picuri de rod bogat.

4. Lipsa de comunicare şi relaţionare
Dă-i mâna ta
Un om se scufundase într-o mlaştină în partea
de nord a Persiei.Numai capul îi mai ieşea din
mocirlă.Striga din toate puterile după ajutor.Curând
se adună o mulţime de oameni la locul incidentului.
Unul se hotărî să încerce să îl salveze pe bietul om.
“Dă-mi mâna îl strigă. Te scot eu din mlaştină”. Dar
cel vârât în noroi continua doar să strige după ajutor
şi nu făcea nimic să îi îngăduie celuilalt să îl ajute.
Dă-mi mâna îi ceru omul de mai multe ori. Dar
răspunsul era mereu doar un strigăt jalnic de ajutor.
Atunci, altcineva se apropie şi spune: “Nu vezi că
nu îţi va da mâna niciodată? Trebuie ca tu să îi dai
mâna ta. Atunci îl vei putea salva.” (Peseschkian
N.) 2005.
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Povestea terapeutică scrisă de copil şi/sau adult
surprinde în conţinutul său, experienţele şi trăirile
proprii fiind astfel, în anumite situaţii, exemplu pentru cel ce nu a trecut încă prin “furcile caudine”.
Exemplele vor surprinde prin ingeniozitatea şi maturitatea lor, Paşca MD (2004 ).

1. Copil clinic sănătos:
a.

-Povestea fraţilor mei
Eu sunt un copil sănătos. De ce spun poveşti?

Pentru că am avut doi fraţi.Eu sunt fetiţă şi nu ştiu
cine a hotărât ca toţi băieţii din familia mea să nu
trăiască.
Sunt tristă şi acum, dar trebuie să fiu tare. Mama
şi tata mă au acum numai pe mine şi nu vreau să fiu
rea, dar un pic mă bucur. De ce? Păi,când erau cei
doi mici şi bolnavi, pe mine nu mă vedeau,n- aveau
grijă de mine şi nici de şcoală nu le păsa. Poate că
nu puteau. Dar eu, i-am iertat şi acum ne înţelegem
bine.
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Eu n-am trecut prin boala lor,dar cred că le-a
fost greu. Erau cuminţi şi tot aşa sunt şi acolo în cer.
Că am fost tristă? Nici acum nu sunt bucuroasă
fără ei,dar vreau să mă gândesc ce bine ne-am jucat
împreună. Cu cine mă joc acum? Cu ei câteodată,
doar în amintire şi în gând. (Camelia-11 ani)

b. Povestea lui ’’Nu ştiu’’

Nu ştiu cum e să fii bolnav. Dar mă gândesc că e
aşa:că te doare burta tare,că mama-ţi face ceai,că
trebuie să stai în pat,că toţi colegii vin să te vadă şi
zic’’vai săracul’’ şi tu nu ştii ce să faci... Nu-i aşa?
De ce râzi? Am uitat ceva? O, portocalele, jocurile,
sucurile, revistele şi cărţile!
Da. Bine, adică mă gândesc că nu ţi-e uşor,dar
vreau să ştii că eu te pot ajuta.Cum?Stând lângă tine
şi ştiind că sunt cu tine.
Aştept să-mi zâmbeşti mie, învingătorule,colegul
tău de bancă.(Dan-12 ani)
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c.

Povestea Anei

Într-o zi de vară, Ana se juca. După o oră a venit
Lili. Din una în alta,ele au vorbit şi despre culcatul
singură.
-Eu nu am curaj să dorm singură, a spus Ana.
-De ce? o întrebă Lili.
-Mi-e frică .
-Dar nu trebuie să îţi fie frică, că nu vine nimeni în
casă.
-Şi nu se întâmplă nimic?
-Sigur că nu, Ana. Dar uite, îţi fac o propunere.
-Care? întrebă curioasă Ana.
-Îţi iei o jucărie, da preferată, şi dormi cu ea, îi
propuse Lili.Aşa am făcut şi eu, şi-acum dorm
singură. Ei şi ce să vedeţi?! De atunci,cu jucăria
preferată lângă ea, Ana doarme singură mereu.(Lili
-7 ani)
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2. Copil bolnav:
a.

Povestea baticului meu
Mie-mi plac florile şi baticul meu e cu flori. Da,

am 10 ani şi mai port încă batic pe cap. Ce face? Păi
ţine loc de... păr.
Sigur că nu glumesc, dar pot să şi glumesc,
chiar dacă am 10 ani, aşa cum şi tu o să poţi. Când?
Când vei face raze ca şi mine. Să nu te temi nici
de ele şi nici de batic!! Ştii, băieţii poartă şapcă cu
cozoroc. Ce haioşi sunt!
De fapt noi în spital ne recunoaştem după batic
şi ne salutăm NOI nu suntem fricoase, ci învingătoare.
Cât îl mai port? Bineînţeles că n-o să aştept să
se usuce florile de pe batic şi să le pun în ierbar, ci
numai încă vreo câteva zile. De ce? Păi, am descoperit azi dimineaţă, în timp ce mă admiram în oglindă, vreo două-trei fire de păr pe cap.
Ura! Ura! Creşte! Grozav! Gata!
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Sigur în toamnă să mă aşteptaţi la şcoală! Vin în
clasa a-V-a cu o mare surpriză pentru voi, dragii
mei colegi de clasă. Cu ce? Cu... flori de pe batic
puse în...ierbar. (Ana-10 ani)
b. “A nu auzi’’ este povestea mea
Într-o zi careva dintre cei din casă, mi-au
adresat o întrebare şi n-am răspuns. N-o auzisem.
Am întrebat ce m-au întrebat, dar tot nu auzeam
nimic.
Părinţii mei m-au privit îngrijoraţi şi atunci miam dat seama că s-a întâmplat ceva. Am hotărât pe
loc, toţi ai casei,că am nevoie de un control. Şi uite
aşa, am ajuns la clinică. Domnul doctor mi-a văzut
urechile şi m-a întrebat:
-Eşti speriată?
-Foarte,i-am răspuns eu.
-Mă auzi?
- Da!
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-Ţi-e mai frică dacă mă auzi că-ţi spun că n-ai
nimic?
-Nu, şi-am râs.
Râdeam cu toţii, că de fapt, urechile mele, s-au
supărat pe mine. De ce? Mi-e ruşine să-ţi spun, dar,
trebuie. Ştii?
Dau aşa de tare drumul la radio, că nu mai aud ce
zice, ce cântă, doar face zgomot şi... şi-aşa m-au
pedepsit urechile. Acum ştiu s-ascult muzică şi ai
mei sunt liniştiţi ca şi mine.
Cum m-am vindecat? Cu încredere, curaj şi
învingând frica de-a merge la doctor, (Mihaela 10
ani).
3- adult clinic sănătos, Paşca M D. Tia T.(2020)
a. Băiatul şi vişinele
Un ţăran merge cu fiul său în oraş. Pe drum
mergând, vede omul de departe o bucată de potcoavă şi zice băiatului: ,,Măi Toderică! Rădică bucata
cea de potcoavă!’’ eară băiatul răspunde:,, La ce
29

poate să fie bună o bucăţică de fier aşa de mică?
Las-o să rămâie gios! ’’.
Însă tatăl nu sau lenevit ci plecându-se au ridicat
bucata de potcoavă şi o au pus în traistă. Ajungând
ei în oraş, au abătut omul la un fierariu lângă drum
şi au vândut bucăţica de potcoavă în trei cruciari.
Făcându-şi omul negoaţele sale în oraş au cumpărat
pe cei trei cruciari vişine şi puindu-le în traistă, s-au
întors împreună cu băiatul earăşi acasă.
Era acu aproape de miazăzi. Băiatul flămânzise
şi înseţoşase. Ar fi beut măcar apă, dară lângă drum
nu era fântână. Deci ce face tatăl a scăpa din traistă
o vişenă, eară băiatul se pleacă de grab şi ridicând-o
o bagă în gură. După câţiva paşi se face ţăranul
earăşi a scăpa o vişenă, eară flămândul băiat, se
pleacă îndată şi o apucă. Mergând aşa înainte a
făcut tatăl cu toate vişenele şi băiatul de atâtea ori
sau a plecat de leau ridicat, câte vişene erau în
traistă.

30

La vişena cea de pe urmă se întoarce tatăl către
fiul său şi zâmbind a râde îi zice: ,,Vişine aceste
leam cumpărat pe bucăţica cea de potcoavă. De teai fi plecat odată să ridici potcoava nu ai fi avut
nevoie să te pleci de 100 de ori după vişine’’.
b. Frământând pâinea, Paşca MD.(2008)
Eu ştiu să frământ pâinea. Dar nu fac din ea
pâine, ci tot felul de ,,minuni’’: case, animale,
păsări, flori şi oameni. Am învăţat să-mi fac lumea
mea din pâine. De când? De când stau aici şi-ascult
pâinea ce-mi vorbeşte doar mie.
Mă întrebaţi dacă se sfarmă? Numa cu gândul,
doamnă şi se rupe ca viaţa.
Da, de aia îmi place mie să frământ pâinea.
(Gheorghe 62 de ani)
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4- Adult bolnav
a. -Povestea lui ,,N-am timp’’

Am citit ,,Meşterul Manole’’ şi mă gândeam
dacă vreun muritor va putea ridica şi el loc denchinăciune. Şi uite c-am ajuns să fac acest lucru,
dăruind pentru a fi primit.
Cum am ajuns? Eu şi soţia mea n-am fost
rânduiţi a avea copii, iar de muncit am muncit mai
ceva ca un om ce ştie ce e munca. Şi-apoi, au venit
,,florile, mulţumirile şi...pensia.’’
M-am bucurat o zi, două, dar parcă de a treia zi,
au început gândurile şi... bolile.
Şi s-au adunat şi s-au adunat, până când s-au
făcut auzite şi cunoscute de...doctori. Ei zic că nu
mai e mult. Da, ce? Ei ştiu aşa de precis?
Şi atunci credinţa, speranţa şi bucuria împreună
cu mine, dăruiesc pământului, o biserică. Am văzuto crescând şi am uitat de boală. Nu mă puteam
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gândi la amândouă. Am ales şi un preot tânăr cu
familia sa şi primul lor copil.
Acum, iar n-am timp să mă gândesc la bolile
mele, căci mă bucur de gânguritul lui şi ziua e mai
bună pentru mine şi cei din jur.
Ce zic doctorii la control? Păi, se vede că merge
totul mai bine, mult mai bine. De fapt, n-am timp de
boală...eu construiesc...biserici. (Ioan 69 de ani )
Sub asemenea itemi, povestea terapeutică poate
şi este necesar a fi:
- cunoscută;
- aplicată;
- înţeleasă;
- acceptată;
- tolerată;
- adaptată;
-îmbogăţită,
găsindu-şi eficacitatea prin modalităţile interactive
şi interdisciplinare care fac din ea, un viabil şi autentic instrument de lucru cu identitate psihotera33

peutică, la nivel de soluţionare a unei situaţii-problemă şi nu numai.
De aceea, folosită de:
- psihoterapeuţi;
- psihologi;
- psihopedagogi speciali;
- cadre didactice;
- părinţi,
şi aplicată în cunoştinţă de cauză:
- copiilor;
- adulţilor,
povestea terapeutică face liantul dintre trup şi suflet,
transformând Servon Schreiber D (2007), banalul
cotidian într-un moment magic, atunci când pornind
de la cauză şi ajungând la efect, mesajul... povesteşte.
Şi ca un corolar Atkinson R(2006) ne aminteşte
că, povestitul este o formă fundamentală de comunicare interumană ce poate avea o funcţie esenţială
în viaţa noastră. Adesea gândim şi vorbim sub
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formă de poveste şi dăm sens vieţii noastre prin
intermediul povestirilor.
A spune o poveste, în majoritatea situaţiilor
întâlnite în viaţa de zi cu zi, înseamnă a expune sub
formă narativă evenimente, experimente sau întâmplări. Putem povesti astfel de lucruri deoarece ştim
ce s-a întâmplat şi simpla cunoaştere a unui eveniment ne permite şi ne inspiră să povestim despre el.
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Cap. 2 Arta animaţiei – concepte
A porni de la concepte, reprezintă modalitatea
prin care sunt asimilate reperele ce pot face diferenţa la un moment dat, între manifestările teatrale
existente, având în prim plan, actorul şi/sau păpuşa,
astfel încât, mesajul transmis să ajungă de pe scenă
la public, ca unic receptor, şi beneficiar al actului
artistic.
În acest context, animaţia Huţanu C. (2012)
s-a născut o dată cu Omul şi s-a dezvoltat o dată cu
el, o dată cu gândirea, cu imaginaţia lui şi în acelaşi
timp, ca o consecinţă a nevoii sale de exprimare,
altfel decât prin emiterea de sunete sau prin iniţierea
de acţiuni directe şi concrete.
Astfel, arta animaţiei îşi găseşte înţelesul şi
legătura alături de celelalte arte, căci, Dănăilă N.
(2003)- privind în ansamblul celorlalte manifestări
de creaţie, geneza artei de animaţie cunoaşte
aceleaşi determinări caracteristice artei primitive în
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genere. De asemenea, evoluţia sa de-a lungul istoriei se prezintă la toate celelalte forme de artă, în
strânsă legătură cu problemele şi frământările fiinţei
umane, pe parcursul etapelor dezvoltării vieţii sociale, culturii şi civilizaţiei.
Totodată, pentru percepţie, Pepino C. (2007),
animaţia este un mijloc şi nu un scop, acelaşi
autor surprinzând şi faptul că, animaţia este o artă
de sinteză al cărei element de expresie fundamental,
este o reprezentare plastică animată, deoarece în
teatru, avem de-a face cu o interpretare vie, actuală,
cu o creaţie care are loc în prezent în faţa spectatorului.
Plecând de la faptul că forma poate purta
informaţia şi că sursa sa principală este cultura, ea
fiind înţeleasă de oricine, remarcăm faptul că există
trei surse principale ale acesteia Pepino C. (1998),
cea:
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- culturală=supusă unor modificări conform
personalităţii

şi

contextului

cultural

în

care

activează;
- psihologică= trezeşte în privitor procese
psihice inconştiente care ţin de instincte, ce se pot
manifesta în mod difuz, atenuat, dar ele fac parte
din procesul receptării operei de artă care are o
importantă latură ce ţine de subconştient;
- material şi tehnologie=de foarte multe ori
acestea dictând şi o formulă stilistică sau chiar un
aspect estetic.
Cea mai plauzibilă identificare cu formă
aparţine păpuşii, deoarece ea este, Huţanu C (2012)
exprimarea artistică, capabilă să-şi ,,asume’’ personalităţi diverse, dotată cu o mobilitate inteligentă şi
uneori sofisticată, menită să pună la dispoziţia
mânuitorului o gamă cât mai largă de posibilităţi de
expresie.
Vorbim astfel despre personaje, păpuşa
fiind creaţia plastică unică, ea având varii identităţi:
38

- pe mână(bi-ba-bo);
-cu gabit şi pe degete;
-pe mână cu picioare detaşabile;
-cu gabit;
-cu mimică;
- bunraku,
caracterul său existând de la început clar, ştiind
astfel spectatorul, cu ce fel de personaj are de-a
face; recunoscându-i elementele dorite de creator
şi nu altceva, culminând cu reprezentarea sa plastică iar mesajul sintetizat în personaj să aibă impactul dorit asupra receptorului. În accepţia noastră, păpuşa este sine qua non, în atenţia lumii scenice, ea
concentrând în/prin personalitatea sa:
- conduite;
- atitudini;
- comportamente,
toate având ca numitor comun creaţia.
Din respectul acordat păpuşii, desprindem ad
literam, ideea, Ciobotaru A. D. (2009):
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-Lumea păpuşilor - un puzzle cât mapamondul; fiecare piesă-o mică poveste comunicată mai
mult prin forme, culori şi mişcări decât prin cuvinte.
Dincolo de rigorile estetice, constrângerile tehnice
sau cutumele culturale, personajele îşi caută propria
identitate; se revoltă şi vorbesc fără menajamente
despre ceea ce ele(sau cei din umbra lor) cred că ar
fi adevăratul timpului lor.
-Puterea păpuşilor de a induce o anumită
idee, de a promova anumite principii, de a expune
tragismul vieţii de zi cu zi sau a agresiunii umanedovadă a dezumanizării, a fost utilizată de-a lungul
timpului de toţi marii creatori ai artei animaţiei.
Şi tot ea, Huţanu C. (2012) păpuşa va porni
mereu de la ceea ce este specific sentimentelor umane, va porni de la trăirile sufleteşti comune a actorului viu-şi prin urmare, comune publicului, dar
tărâmul pe care animaţia îşi dezvoltă metaforele se
află dincolo de cel al posibilităţilor native ale
actorului viu şi al scenei dramatice, ba chiar peste
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posibilităţile pe care actorul viu le poate dobândi
prin perfecţionare şi antrenament fizic.
Alături de păpuşă, ca personaje mai întâlnim,
identificându-se prin complexitatea personalităţilor:
-marioneta cu:


un singur fir vertical;



tijă articulată sau fixă;



tijă şi fire;



fir orizontal;



două fire orizontale;



fire sau cruce;



fire petrecute printr-un tub;

-masca;
-masca-costum;
-păpuşă mânuită din interior;
-personajele om-păpuşă;
-personaje complexe om-păpuşă;
-himere;
-părţi de corp prezentate ca personaje întregi (mâini,
picioare, etc.)
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importantă fiind metamorfozarea lor în actul de
creaţie, rezultatul intervenţiei artistice fiind cel
dorit/scontact.
Toate acestea ca mijloace de exprimare converg spre Iosif M (1971), teatrul de păpuşi este
teatrul tuturor mijloacelor; ele sunt mai izbitoare
decât circulaţia, mai puternice decât tumultul şi
traficul; ele nu ţin discuri, dar ţipă, dansează, se
încaeră şi exprimă viaţa în termeni foarte limpezi.
Încercând a jalona elementele ce definesc
conceptele artei animaţiei (şi n-am spus/argumentat
tot) aceasta, Huţanu C. (2012) este o artă a imaginaţiei, a materializării visului şi cere spectatorului,
de la cele mai simple spectacole pentru copii până
la cele mai încărcate de semnificaţii metaforice, o
implicare şi o înţelegere din acest unghi şi prin
aceşti parametri artistici; spectatorul înţelegând
aceste lucruri imediat ce intră în sala teatrului de
păpuşi şi aşteaptă o astfel de dezvoltare a subiectului şi a întâmplărilor în scenă.
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Metaforic vorbind, Ciobotaru A. D. (2009),
da-că ar trebui să definim arta animaţiei printr-o
sin-gură imagine, atunci am putea-o reprezenta
printr-un pom magic asemenea Pomului vieţii,
răsădit de zei în pământul Indiei, de unde mai apoi
seminţele s-au împrăştiat prin lume.
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Cap.3-Repere contextuale
Atât în povestea terapeutică cât şi în artă
animaţiei se regăsesc câteva din elementele considerate de noi într-o similitudine dintre cele două,
fiind de bază deoarece adresându-se prin mesaj –
spectatorului-client, în conjunctura creată, rezultanta este pozitivă, favorabilă scopului propus şi
atins.
De aceea, după părerea noastră, regăsim ca şi
repere:
a.

spontaneitatea (DEX 2009)= este însuşirea a

ceea:
-ce este spontan;
- reprezintă voiciunea ;
-surprinde naturaleţea promptă în atitudini şi
comportamente;
- reprezintă promtitudinea în rezolvarea unor
situaţii;
- problemă dată,
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neuitând că, Moreno J.L (2009)- spontaneitatea propulsează individul către a da un răspuns adecvat
într-o situaţie nouă sau un nou răspuns adecvat întro situaţie veche.
b) improvizaţia=reprezintă (DEX 2009):
-executarea unei compoziţii muzicale pe care
interpretul o creează pe măsură ce o cântă;
- lucru făcut la repezeală;
- ceva realizat pe moment, ceea ce face ca la
nivel de teatru să fie mai mult decât prezentă, ştiind
de asemenea că, Paşca M. D., Banga E. (2016)
improvizaţia este şansa de a fi ceea ce nu eşti, de a
fi cu o altă personalitate sau cu una, apropiată de a
te pune pe tine în locul altuia. Prin acest proces se
pot explora problemele cotidiene ale pacienţilor
/clienţilor/ beneficiarilor şi reprezintă o modalitate
sigură de a le face într-o manieră non-personală. O
situaţie poate avea interpretări diferite şi participanţii pot începe să vadă într-un fel sau altul pro-
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blema, având o înţelegere mai profundă a problemei
şi a implicaţiilor sale morale.
c) creativitatea= însuşirea de a fi creator (DEX
2009)
- creativ;
- capacitatea de a creea;
- capacitatea de a produce valori;
- dispoziţia potenţială de a crea, astfel încât
Fustier B. M. (după Roco M. - 2001) subliniază
faptul că în mintea omului obişnuit, creativitatea
este legată de:
-expresii şi creaţii artistice;
- invenţii tehnologice sau descoperiri
ştiinţifice;
-comunicare interumană;
-educaţie;
-comportamente personale;
-mişcări sociale;
implicând practic:
- adaptare;
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-imaginaţie;
-construcţie;
-originalitate;
-evoluţie;
-talent literar;
-libertate interioară,
toate regăsindu-se într-un singur cuvânt, creativitate.
Este necesar a menţiona în acest context şi
faptul că, raportată la domeniul artistic, creativitatea parcurge faze ce-o propulsează apoi în
finalitatea actului propriu zis şi anume; Wallas G.
(după Lupşa E., Bratu V.-2005)
- faza pregătitoare=care constă în informare,
documentare şi experimentare, fiind o fază obligatorie a actului creator, conştientă şi de lungă durată.
-faza incubaţiei=se desfăşoară la nivel subconştient sau chiar inconştient, fiind etapa în care ideile
se restructurează într-o manieră nouă;
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-faza iluminaţiei=unde este vorba de apariţia în
conştiinţă a soluţiei, ceea ce se poate produce după
o activitate intensă, dar şi după pauze îndelungate
sau chiar în somn;
-faza verificării=este respectiv, faza în care se
realizează elaborarea finală a soluţiei în scopul
comunicării sale.
Practic procesul de creaţie nu urmează un tipar
unic, existând o varietate de modalităţi de realizare
a unui produs nou şi valoros pentru societate, de fiecare dată fiind evidentă-amprenta personalităţii
creatoare.
De asemenea, Rogers N. (după Paşca M. D.,
Bamga E., 2016)- remarcă faptul că folosirea artelor
expresive ajută spectatorul-client/subiect, să:
-identifice sentimentele şi să se afle în legătură
cu ele;
-exploreze materialul inconştient;
-elibereze energia;
-câştige înţelegerea profundă;
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-rezolve problema;
-descopere dimensiunile intuitive şi spirituale
ale sinelui,
astfel încât pentru a câştiga încrederea trebuie să
onorăm experienţa acestuia, lăsând timp ca germenul creativ să prindă rădăcini şi să crească.
În acelaşi context, Rogers N. (după Paşca M.
D., Bamga E., 2016) menţionează câteva principii,
cum ar fi:
- Toţi oamenii au capacitatea înnăscută de a fi
creativi.
-Procesul creativ este vindecător. Produsul exprimării aduce individului, mesaje noi.
-Sentimentele şi emoţiile noastre sunt o sursă de
energie, ce poate fi canalizată în artele expresive,
pentru a fi eliberată şi transformată.
-Artele expresive-incluzând mişcarea, arta,
scrisul, sunetul, muzica, meditaţia şi imageria, ne
conduc în inconştient.
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Acest lucru ne permite deseori să exprimăm
faţete ale noastre, necunoscute anterior, aducând
astfel la lumină noi informaţii şi conştientizări.
- Modurile artei interrelaţionează în ceea ce
numesc „conexiune creativă”. Când ne mişcăm,
acestea afectează felul în care scriem sau pictăm.
Când scriem sau pictăm, ne afectează felul în care
simţim şi gândim.
În timpul procesului conexiunii creative, o
formă artistică stimulează şi hrăneşte o alta, aducându-ne către un miez interior sau esenţă care
reprezintă energia noastră vitală.
Şi poate, n-ar fi lipsit de importanţă ca să ne
facem un aliat din creativitate, pornind chiar de la,
Roco M. (2001):
-Du până la capăt, orice idee.
-Creativitatea este independentă de vârstă. Ea potenţează tinereţea.
- Făcând mereu aceleaşi lucruri, şi în acelaşi fel,
devenim din ce în ce mai plictisiţi şi mai plictisitori.
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-Alege ca modele, oameni creatori.
-Creativitatea începe cu ideile mici, cele mari vor
veni de la sine.
-Cel mai bun mod de a avea o idee bună, este de a
avea cât mai multe idei.
- Aşa cum vă schimbaţi îmbrăcămintea, încălţămintea încercaţi să vă schimbaţi şi ideile deoarece şi
ele au termen de valabilitate.
d) imaginaţia=denumeşte(DEX 2009)- capacitatea omenească de a crea noi reprezentaţii sau
idei, pe baza percepţiilor, reprezentărilor sau ideilor
acumulate anterior, reprezentare produsă de această
facultate, închipuire, fantezie, practic, Bonchiş E
(2006)- imaginaţia operează cu imagini diverse care
se îmbină sub forma unui tablou mintal de reflectare
subiectivă şi personală care are însuşiri concrete
prin intermediul cărora este facilitată înţelegerea de
descriere, îmbogăţindu-se astfel zonele nepricepute
ale conştientului.
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Astfel, la persoanele care au o imaginaţie bogată, conceptele sau ideile cele mai abstracte, se
transformă de cele mai multe ori în imagini.
Cosmovici A. (1996)-surprinde câteva puncte
comune între creativitate şi imaginaţie şi anume:
- fluiditatea= posibilitatea de a imagina că în
timp scurt un număr mare de imagini, de situaţii,
viziuni unele idei fiind complet năstruşnice, dar
care nouă ne-ar putea trece prin minte;
-plasticitatea= uşurinţa de a schimba modul
de abordare al unei probleme atunci când un procedeu nu poate fi aplicat, existând persoane „rigide
care greu renunţă la o metodă deşi se vădeşte ineficientă’’
-originalitatea=este expresia noutăţii, a inovaţiei, ea se poate constata când vrem să testăm
posibilităţile cuiva, prin raritatea statistică a unui
răspuns punând în valoare rezultatul muncii creatoare.
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Interesant ar fi să ne imaginăm că avem o
„fabrică de făcut vânt”:
-Cui l-am vinde?
-Cât am cere pe el?
-Cum l-am ambala?
-Unde l-am depozita?
Ne-ar bate oare...vântul?
e. vizualizarea creativă= Day J.(1998)- reprezintă
utilizarea deliberată a imaginaţiei creatoare, aplicată
activ în viaţa cotidiană în scopul:
- atingerii obiectivelor;
-depăşirii obstacolelor;
-sporirii conştiinţei de sine;
-creşterii generale a calităţii vieţii;
în aşa fel încât toate să facă referire la persoana în
cauză, copil şi/sau adult, într- un context dat.
În modul cel mai autentic, prin spectrul vizualizării creative Day J. (1998)- explică practic, starea
noastră: „imaginaţi-vă pentru câteva clipe, o ceapă.
Ea îşi începe existenţa sub formă de sămânţă. Pe
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măsură ce creşte, îşi dezvoltă învelişuri succesive,
un strat după altul, fiecare dintre ele îngreunând
ajungerea la miez. Aidoma cepei, oamenii îşi dezvoltă treptat mai multe învelişuri. Pentru noi un
înveliş constă în blocaje, atitudini şi concepte, acumulate în timpul vieţii. Ca în cazul cepei, fiecare
strat îngreunează ajungerea la esenţa fiinţei noastre’’.
În contextualitatea dată, observăm că punctele de
reper enunţate anterior, se regăsesc sub o formă sau
alta, atât în povestea terapeutică cât şi în arta animaţiei, fiind liantul dintre cele două.
De fapt, terapia prin spectacol:
- canalizează energii;
-exprimă sentimente;
- ajută la autocunoaştere
lista putând continua atunci când viaţa poate deveni
o scenă, sau retoric-scena este/devine viaţă?
Având ca pretext-arta animaţiei, povestea terapeutică, îşi găseşte personajele, autorul şi mai
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ales... publicul care, indiferent de vârstă, iubeşte...
păpuşa, căci Ciobotaru A. D. (2009) spectacolul de
păpuşi se defineşte prin puterea sa de a le vorbi
spectatorilor despre... viaţă. Când spaimele, timiditatea sau pur şi simplu inspiraţia, l-au făcut să nu-şi
mai folosească doar propriul trup pentru a se exprima, omul a apelat la păpuşă. Ascuns în spatele
paravanului, atent doar la figurina pe care o însufleţeşte, păpuşarul a înlocuit disertaţiile filosofale cu
jocul metaforelor plăsmuite din materia banală
transfigurată şi înnobilată prin păpuşă.
Dacă basmul rămâne forma clasică a spectacolului de animaţie, povestea terapeutică este inovaţia, noutatea prin care păpuşa este întruchiparea
mesajului, spaţiul şi timpul, valorizarea fiind variată.
Nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni
azi, că arta de animaţie modernă, Huţanu C (2012) e
o artă care pune pe aceeaşi treaptă, valorile artistice
şi sociale ale păpuşii cu puterea ei de sinteză, cu
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aptitudinea ei de a reprezenta ceea ce este general, o
artă care uneşte în modul fericit, înţelegerea subiectivă şi obiectivă a lumii.
Toate acestea sunt viabile, doar când cei de
după paravan, vor avea întotdeauna în vedere, mai
ales, latura psihologică a publicului căruia se
adresează şi căruia doreşte să-i ofere o emoţie
autentică, prin calitatea estetică, unică şi originală a
operei sale, dar nu în ultimul rând, a mesajului pe
care îl transmite, dincolo de latura narativă şi anecdotică a operei, sublinia Maşek V. E. (1986) legat
de personajul ce e necesar a apărea într-o operă scenică modernă şi autentică.
Putem remarca faptul că, încet dar sigur simbioza dintre povestea terapeutică şi arta animaţiei, poate deveni plauzibilă, atunci când spectatorul-subiect/client/pacient/ beneficiar - are şi simte
nevoia unei scene şi-a unui personaj - păpuşă care:
-să-l înţeleagă;
-să-i fie prieten;
56

-să-l iubească;
-să-l îmbrăţişeze;
-să-l bucure;
-să-l accepte;
-să-l înveţe,
şi chiar să plângă câteodată,făcând în aşa fel încât
mesajul terapeutic să-şi atingă scopul, iar aplauzele
să susţină reuşita.
Ce este teatrul de păpuşi? Pentru Paska B.
(după Huţanu C-2012) – „Teatrul de păpuşi este
pentru teatru, ceea ce reprezintă poezia pentru literatură”. Iar pentru noi? Răspunsul... ne / vă
aparţine!
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Cap.4. - Interferenţe creative
Este momentul în care păpuşa şi povestea
terapeutică, să se întâlnească dând viaţă unei simbioze în care:
-gestul şi mimica;
-ideea şi metafora;
-sinele şi cunoaşterea de sine;
-particularităţile de vârstă;
-spaţiul şi timpul pedagogic;
-trupul şi sufletul;
-cauza şi efectul,
să reprezintă punctele cardinale ce facilitează existenţa celor menţionate anterior, trăirea sentimentelor ca efect al mesajului, reprezentând identitatea
conceptuală în care cele două se şi regăsesc.
În acest context, nu podeaua/scândura scenei, ci
paravanul teatrului de păpuşi-surprinde secrete şi
nelinişti ce prin păpuşă, prind viaţă, fiind; Paşca M.
D., Banga E (2016):
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-un mijloc de comunicare între copii şi adulţi,
atunci când exprimarea verbală directă este mai
dificilă;
-este înţeles de cei cărora se adresează;
-măreşte puterea imaginaţiei;
-un mijloc de comunicare în care orice este
posibil;
-stimulează creativitatea;
-reprezintă la un moment dat, personajul păpuşăcopil/adult;
-folosirea păpuşii confecţionate din aproape orice, rămânând la latitudinea participanţilor şi a mesajului transmis, materialul din care pot şi trebuie să
fie confecţionată.
În acest spaţiu, arta animaţiei şi povestea
terapeutică se întrepătrund, ajutând şi rezolvând
prin soluţia găsită, situaţii-problemă.
De la a scrie/creea o poveste terapeutică şi
până la punerea ei în scenă/dramatizare-drumul poate fi greoi şi nedesluşit deoarece se înceţoşează
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câteodată-identitatea celui căruia ne adresăm. De
aceea, pentru a fi în pielea personajului, e nevoie, să
nu uităm că Nelson J. R. (2014) „Nu judeca nici o
persoană până când nu ai umblat cel puţin două luni
cu mocasinii lui” (proverb indian), rezultatul fiind
cel scontat, chiar revelator.
În acest context, triada:
-povestea terapeutică (P.T)-dramatizarea
(D) spectatorul(S), P.T-D-S se dovedeşte a fi formula de succes în a face viabilă şi practică- rezultanta, ca mijloc de comunicare şi relaţionare terapeutică între ascultător şi povestitor.
Fie că este prezentă în:
- sala de grupă;
-sala de clasă;
-sala de curs;
-spaţiu convenţional (scena);
-spaţiu neconvenţional;
-salon (spital) ;
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-spaţii speciale pentru activităţile persoanelor
CES;
-spaţii educative (în penitenciare)
şi ţinând cont de particularităţile de vârstă –mesajul triadei PT-D-S va avea/are, certitudinea reuşitei, deoarece impactul emoţional este puternic, iar
reacţia publicului/subiectului, ameliorează, stagnează şi/sau vindecă atât trupul, dar mai ales...sufletul.
Sub asemenea auspicii se derulează cele menţionate anterior, exemplele ce vor urma, pornind în
primul rând de la povestea terapeutică-ca bază şi
ajungând la dramatizarea ei, vor susţine nu numai
ideea în sine dar şi partea practică a ei, aplicativitatea prin rezultatele obţinute, fiind edificatoare.
Astfel, segmentul cuantificat ce urmează, reprezintă completarea în mod creativ şi calitativ a
literaturii de specialitate, adăugându-se celor din:
-Povestea terapeutică, Paşca M. D. (2004,
2008)
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-Terapii ocupaţionale şi arte combinate, Paşca
M. D. şi Banga E.- (2016)
-Terapia prin teatru- Paşca M. D.-(2018)
ca parte practică susţinută de absolventele masteratului de Arta aplicată a animaţiei - Universitatea
de Arte Târgu Mureş.
Se delimitează practic, trei secvenţe creative:
4.1.-povestea terapeutică:
4.1.1.scrisă de copil;
4.1.2.scrisă de adult;
4.2-dramatizarea poveştii terapeutice,
4.2.1.povestea şi dramatizarea ei;
4.3–dramatizare - (varia),
exemplele reprezentând un viabil instrument de
lucru, remarcându-se ingeniozitatea, creativitatea,
dar şi imaginaţia celor ce-au străbătut lungul, dar
plăcutul drum al poveştii terapeutice, ajungând la
dramatizarea acesteia pornind de la:
- idee la scris;
-personaj la păpuşă;
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-timp pedagogic la decor;
-imagine la creativitate;
-gând la cuvânt;
-mijloc la scop;
-spaţiu la vârstă,
astfel încât mesajul să ajungă la subiectul-spectator,
făcând posibilă triada PT-D-S.

4.1. – povestea terapeutică
4.1.1. Scrisă de copil
1. Plictiseala
Trebuie să fac o compunere. Eu mă plictisesc
să scriu textul acesta. Mami stă lângă mine şi
aşteaptă ca eu să-mi scriu temele dar eu mă
plictisesc de cad lat.
M-am ridicat şi dansez de bucurie că mai am de
scris doar şase rânduri. Sora mea îmi spune că mă
mâzgăleşte cu lipici dacă nu scriu.
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Acum m-am mai înveselit puţin şi mi-a mai
venit cheful să scriu. Mai rezist puţin.
Scriu dar sunt iarăşi plictisit. Mai am două
rânduri.
Sunt fericit că am terminat aceste rânduri şi miau ieşit 10 la număr.
Iustin, 10 ani.
2. Ziua plină de zâmbete
Într-o zi de iarnă, când nu am mai ieşit afară,
am hotărât ca sora mea mai mică să ne punem pe
cap o pătură şi în picioare nişte şosete colorate.
Cum nu avem covor în bucătărie foloseam
parchetul drept patinoar în timp ce aveam păturile
pe cap. Mama ne spune de 100 de ori că o să cădem
şi ne vom lovi dar nu o băgăm în seamă.
A venit rândul meu. Am început să alerg, din
neatenţie am alunecat şi am dat cu capul de perete.
Am văzut stele verzi. Crina, sora mea, a început să
râdă, şi eu la fel. Mama ne-a certat pentru că nu am
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ascultat, dar a început şi ea să râdă pentru că râdeam
noi.
Chiar dacă m-am ales cu un cucui imens în
frunte, este o întâmplare foarte amuzantă din viaţa
mea.
Teglaş Delia-11 ani

3. Puiuţii năzdrăvani

Într-o pădure de la poalele munţilor, trăia o
familie de veveriţe, mama, tata şi doi pui.
Într-o zi, pe când pădurea începea să-şi pună
hainele noi de smarald, iar florile multicolore şi
parfumate să apară peste tot, cei doi pui au profitat
de neatenţia părinţilor şi au ieşit să admire
spectacolul naturii.
Dintr-o dată s-a făcut noapte. Cei doi începeau să se panicheze. Nu ştiau ce să facă. Un melc
i-a întrebat ce fac acolo, afară, în mijlocul nopţii.
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-Am vrut să mergem să admirăm florile, dar
ne-am pierdut.
-Nu-i nimic. Nu vă panicaţi, vă duc eu acasă.
Puişorii s-au bucurat când au aflat că vor
ajunge acasă. Au dormit la domnul melc şi de
dimineaţă au plecat spre casă. Pe drum şi-au făcut
mulţi prieteni: trei furnicuţe, doi fluturaşi, o buburuză şi o albină. Într-un final au ajuns acasă. Părinţii
au fost foarte îngrijoraţi. I-au mulţumit melcului din
toată inima pentru că i-au adus pe puiuţi acasă.
Copiii au spus că nu vor mai face asta niciodată şiau învăţat lecţia.
Teglaş Delia-11 ani

4. De ce se lipseşte povestea aceasta

E o zi dedicată poveştilor. Lumea poveştilor e
foarte aglomerată, toate poveştile se pregătesc
emoţionate pentru marele concurs numită: „Cea mai
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iubită poveste din lume”. Poveştile au început să se
certe spunând:
- Eu sunt povestea cea mai iubită!
- Ba eu sunt cea mai interesantă!
- Eu am personajele cele mai curajoase.
Dar cine va câştiga? Poveştile mai înţelepte
explicau:
- Nu ştiu, dar cred că „Scufiţa roşie” va fi câştigătoare pentru că este o poveste cunoscută de copii
încă de la vârsta de un an.
- Bine, bine, să fie cum zici tu, mie mi-ar plăcea să
câştige „Cenuşăreasa”, „Jack şi vrejul de fasole”,
„Capra cu trei iezi” sau chiar ”Frumoasa şi bestia”.
Când a început concursul, un domn solid îmbrăcat
într-o haină albastră, pe care erau scrise titluri de
poveşti, a anunţat numele poveştilor venite la concurs. Când a venit rândul poveştii „Alba ca Zăpada
şi cei şapte pitici” au observat că povestea lipseşte.
Domnul solid a anunţat acelaşi nume de vreo trei
sau patru ori, dar povestea nu se prezenta. „Tom
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degeţel” şi povestea „Crăciun cu Winnie ursuleţul”
erau bune prietene şi s-au înţeles ca în cazul în care
una din ele va câştiga, vor împărţi premiul. De
aceea, povestea „Tom degeţel” voia ca una dintre
ele să câştige şi a spus:
- Ah, ce bine că lipseşte! Măcar avem şanse să
câştigăm! Şi îşi frecă mâinile.
Poveştile s-au certat şi pe scenă:
- Eu am prinţese câtă frunză şi iarbă, ba eu sunt mai
emoţionantă.
- Eu am o învăţătură foarte importantă.
- Nu aţi citit povestea „Frumoasa din pădurea
adormită”?
Domnul solid spuse:
- De ce, oare, lipseşte povestea aceasta? Dacă nu va
veni, va dispărea din lumea poveştilor şi copiii nu o
vor mai putea citi. Mi-e frică de gândul acesta.
Poveştile au continuat să se certe. Povestea
„Sarea în bucate” a spus:
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- Eu voi câştiga pentru că prinţesa din povestea mea
a spus tatălui ei că îl iubeşte aşa cum iubesc oamenii sarea!
Povestea „Făt Frumos din lacrimă” a răspuns:
- Ce lucru urât, am să te spun şefei poveştilor că nu
îţi cunoşti propriul conţinut! În povestea ta, tatăl şia alungat fiica, ce lucru urât! De asta nu o să câştigi.
Supărată, povestea „Sarea în bucate” a răspuns:
- Da, recunosc, este un lucru urât să îţi alungi fiica,
dar în povestea ta, balaurul îl răneşte pe Făt Frumos.
Asta nu e un lucru urât?
- Ba da.
După trei sau patru minute, sosi poştaşul:
- Am un bilet de la povestea „Albă ca Zăpada şi cei
şapte pitici”. A spus că este pentru dumneavoastră
domnule Mihai. Domnul Mihai a citit scrisoarea în
care era scris:
”Dragi prieteni, vă spun cu tristeţe că piticul al
şaptelea s-a îmbolnăvit şi fără el nu e completă
povestea. De aceea nu sunt acolo.”
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Speriat, domnul solid a spus:
- Întrerupem concursul. Vom merge la casa piticilor. Vom întreba pe doamna doctor ce medicament îi trebuie piticului. Din banii ce i-am primit
din cărţile de poveşti, vom cumpăra medica-mentul.
Toate poveştile s-au întristat, deoarece de când
sunt inventate poveştile, se tot amâna concursul
acesta şi sperau ca anul acesta să câştige.
„Povestea porcului” a spus:
- Dacă nu se ţine concursul, noi de ce am mai venit?
Povestea „Lebedei” a răspuns:
- Dacă îmi amintesc eu bine, anul trecut tu ai fost
bolnavă, spuse ea râzând.
- Da şi în asta ce e atât de amuzant?
- E amuzant că...acum e vorba de pitic şi nu te oferi
să îl ajuţi, dar când a fost vorba de tine, ai aşteptat
ajutorul tuturor.
- Bine, bine, trebuie să facem cu toţii un efort
pentru pitic.
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Când ajunseră la casa piticului, doamna doctor a
intrat înaintea poveştilor şi a spus:
- Bună ziua, ce mai face piticul?
Iar Albă ca Zăpada a răspuns:
- Se simte foarte rău, nu cred că există medicament
care să îl vindece.
Când doamna doctor s-a apropiat de pitic a
spus:
- Ba da, există, dar noi nu putem avea acel
medicament. El este peste treisprezece mări şi peste
treisprezece ţări.
Albă ca Zăpada a întrebat speriată:
- Dar cum o s-o culegem? Dar vrăjitoarele,
spiriduşii şi zânele venite la Albă ca Zăpada au găsit
deja răspunsul. Ei şi-au împreunat puterile şi au
spus:
„Lilieci, bufniţe
Şi alte târâtoare,
Înconjuraţi lumea
Şi găsiţi-mi o floare.”
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Regina, mama vitregă a Albei ca Zăpada a
continuat:
„Şerpi, melci
Şi alte târâtoare
Aduceţi-mi floarea vindecătoare!”
În acel moment, toate târâtoarele s-au adunat
acolo, s-au pregătit de drum, iar mama vitregă le-a
explicat:
- Duceţi-vă şi căutaţi floarea „Vindecă-te”! Dar
târâtoarele au răspuns nedumerite:
- Noi ştim că aceea floare se află peste treispreze
mări şi peste treisprezece ţări, dar nu ştim în ce loc!
- Aaa, nu v-am spus? Este chiar în mijlocul ţării de
peste cele treispreze mări şi de peste treisprezece
ţări. Târâtoarele s-au întors cât ai zice „peşte”, dar
au adus floarea „Îmbolnăveşte-te”!
- Vai, blestemaţi să fiţi, nu v-am spus că floarea este
în inima ţării? spuse supărată regina.
Târâtoarele răspunseră:
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- Da, majestate, ne-aţi spus, dar chiar în mijlocul
ţării erau două flori.
- Nu, asta nu există, floarea „Îmbolnăveşte-te” este
în colţul al patrulea al ţării sau poate grădinarul a
greşit locul florilor. Întoarceţi-vă şi aduceţi-mi floarea potrivită.
- Dorinţa ta pentru noi e drept porunca!
Când au ajuns cu floarea, regina a pus-o la
năsucul piticului, iar acesta s-a ridicat şi a mulţumit
prietenilor:
- Vai ce frică mi-a fost că nu vă voi mai vedea
niciodată şi că povestea noastră se va pierde!
Domnul solid interveni:
- Haideţi să mergem înapoi să nu pierdem timpul.
Declar deschis concursul „Cea mai iubită poveste”
De data aceasta, nici o poveste nu a mai lipsit,
iar în urma votului s-a ajuns la un rezultat foarte
curios. Domnul solid, cu zâmbetul pe buze a anunţat:
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- Câştigătorul concursului „Cea mai iubită poveste”
sunt...toate poveştile, deoarece în fiecare dintre ele
este ceva special, iar copiii le iubesc la fel pe toate.
De atunci, poveştile nu s-au mai certat şi au
înţeles că fiecare îşi are locul ei bine stabilit în lumea poveştilor.
Kardos Anita, 9 ani
5. Povestea cretelor colorate
A fost odată o cretă albă, grasă şi frumoasă,
care dorea să îşi schimbe înfăţişarea şi să devină
colorată. Pentru asta a scris o scrisoare la şefa cretelor care era o vrăjitoare bună, care îndeplinea
orice dorinţă a cretelor. În scrisoare apărea:
- Mărită doamnă şefă, fiţi bună şi faceţi din mine o
cretă colorată!
La rugămintea aceasta, şefa răspunse:
- Ştii, draga mea, aproape toate cretele mi-au cerut
să le transform în altă culoare, dar din păcate nu leam putut îndeplini dorinţa.
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Aflând acest lucru, creta albă s-a supărat foarte
tare, dar nu a avut ce face. Din fericire, în vis îi
apăru o zână care îi spuse:
- Ştiu ce vrei şi îţi voi îndeplini dorinţa. Mâine vei fi
şi tu cretă colorată.
Când creta s-a trezit, a văzut că în loc de non
culoarea albă, era îmbrăcată într-o rochiţă albastră.
Seara aceea nu a adormit până nu a mulţumit zânei.
Era şi puţin supărată deoarece chiar sora ei era cretă
albastră şi din cauza asta s-au certat mult în ziua
aceea.
În noaptea a treia, când noua cretă albastră s-a
culcat, auzi o voce subţire spunând:
- Cretă colorată, cretă colorată, trezeşte-te! Am
venit să te întreb dacă îţi place noua ta culoare.
- M...da, dar totuşi am o problemă. Şi sora mea este
cretă albastră şi în Ţara Cretelor nu poate exista aşa
ceva.
- Dar atunci ce culoare să-ţi dau? Nu ştiu deoarece
în ţara cretelor sunt deja toate culorile.
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La explicaţia zânei, creta a rămas îngândurată şi
a răspuns:
- Dacă mă vei transforma într-o cretă de cine ştie ce
culoare, mie îmi va fi bine, dar celeilalte îi va fi
foarte rău, deoarece creta care va avea aceeasi
culoare ca a mea, va fi dată afară din Ţara Cretelor.
Acum îmi dau seama că ţara nu este completă fără o
cretă Albă. Acum înţeleg cât sunt de importantă
chiar dacă sunt fără culoare.
- Atunci să nu te transform într-o cretă colorată?
- Mai bine nu.
- Bine, acum că ţi-ai dat seama că eşti preţioasă
pentru noi, voi pleca liniştită să îndeplinesc alte
dorinţe ale cretelor.
Atunci creta albă a pornit pe drum fiind foarte
fericită că ea este singura care are aceasta non
culoare şi nimeni altcineva.
Kardos Anita, 9 ani
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6. Semnele de punctuaţie?
De mult, atunci când nu existau propoziţii şi
nici cuvinte, literele adunându-se la sfat, au spus:
- Ne trebuie ceva prin care să trimitem mesaje
oamenilor.
- Haideţi să ne aranjăm într-o ordine! De exemplu,
„I” du-te şi aşează-te acolo lângă pat! „A” du-te şi
aşează-te în dreapta lui „I”, „P” du-te şi aşează-te în
dreapta lui „A”, „Ă” du-te şi aşează-te în dreapta lui
„P”. Acum citiţi cu toţii.
Literele ascultară sfatul lui „Z” şi citiră: „IAPĂ”.
- Cum să numim ordinea aceasta de litere?
- Haideţi să o numim „CDL”, zice „D”.
- Hadeţi să o numim „SDL”, zise „X”.
- Haideţi să o numim „CUVÂNT”, zice „Y”.
Formând cuvinte, literele au crezut că au reuşit
să trimită mesajul dorit, dar înţeleapta literă „A” a
spus:
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- Noi înţelegem, dar un cititor nu înţelege sensul
mesajului.
- Să grupăm cuvintele după înţelesuri, spuse „B”.
- Da, e adevărat, să le grupăm, spuseră toate.
Au scris apoi ”Iapa merse la râu”.
- Să numim ordinea de cuvinte „PROPOZIŢIE”.
- Da, să îi zicem aşa, spuseră toate.
- Copiii n-o să înţeleagă, chiar dacă le grupăm aşa.
- Dar...nu putem să scriem fiecare propoziţie pe un
rând...cărţile ar fi imense.
- Să facem mai multe tipuri de litere.
- Dar nu vrem să ni se schimbe sensurile.
- Nici copiii n-o să ne înţeleagă, căci vor fi prea
multe sensuri.
- Vă păstraţi sensurile, doar forma v-o păstraţi. Vor
fi litere cursive, litere de rând, litere mari şi litere
îngroşate. Cele mari le vom scrie la început de
propoziţie şi la nume proprii, literele de rând le vom
folosi la fiecare cuvânt, literele îngroşate le vom
folosi la titlu sau cuvinte importante, literele cursive
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le vom folosi pentru a scoate în evidenţă unele propoziţii.
- Dar ne trebuie şi semne, căci avem cuvânt, propoziţie şi mai multe tipuri de litere.
- Cuvintele le formăm din anumite tipuri de litere.
- Propoziţiile din cuvinte.
- Să punem punct la începutul propoziţiilor.
- Să punem virgulă ca şi aceea pe care o am eu la
enumerări, înainte de cuvântul „iar”, în anumite de
nume strigate! spuse litera „Ţ”.
- Să punem semnul exclamării, un punct şi o linie
deasupra.
- Să mai scriem un semn: o jumătate din doi şi un
punct pe dedesubt. Acest semn să îl numim...semnul
întrebării.
- Da, aşa să-l numim.
Când au apărut toate semnele, literele au făcut
cunoştinţă cu ele şi au începu să le arate oraşul.
Casele erau nişte caiete uriaşe. Palatul Culturii era o
carte imensă. Punctul urma să locuiască într-un
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caiet pe care scria: Badiu Daria Maria, Limba şi
Literatura Română, clasa a III-a A. Semnul exclamării în unul pe care scria: Cozac David Eduard,
Limba engleză, clasa a II-a A. Semnul întrebării
urma să locuiască într-un caiet pe care scria: CorbeNits Andrei, Matematica, clasa I A.
S-a făcut mare petrecere în cinstea noilor
venite, dar într-o zi, ce să vezi, semnul exclamării sa certat cu litera „L”.
- De ce te iubeşte mai mult „Z” pe tine decât pe
mine? („Z” era prinţul regatului poveştilor). Eu sunt
foarte importantă, chiar mai importantă decât tine.
- Dar nu e vina mea că mă iubeşte.
- De ce te dai aşa mândră în faţa lui „B”? Te-am
văzut ieri la colţul străzii că îi ziceai că tu eşti pusă
la sfârşitul propoziţiilor care exprimă o bucurie, o
comandă, un îndemn, un salut, o rugăminte, un sfat.
- Dar e adevărat.
- Ooo, mai bine nu existai!
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Simţindu-se jignit, semnul exclamării se întoarse în caietul în care locuia.
Litera „L” continuă să se certe şi cu celelalte
semne, iar ele s-au supărat şi au plecat.
Litera „Z” a mers la ele şi şi-a cerut scuze în
numele tuturor literelor.
Semnele, acceptând scuzele, s-au întors în lumea literelor şi au continuat să se aşeze la locul lor.
Litera „L” nu s-a mai luat de ele, deoarece ştia
că ele nu greşesc şi că sunt de mai multe ori în
propoziţie decât ea, nu este vina semnele.
Secolul acela a fost numit de litere „Secolul
gloriei” căci naşterea semnelor de punctuaţie a însemnat o adevărată victorie.
Kardos Anita, 9 ani
7. Spre Marele Curent Oceanic
De mult, pe fundul oceanului, unei familii de
peşti clovni, i-au ieşit din icre o sută douăzeci şi
patru de peşti.
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Era unul mai plinuţ, unul mai slăbuţ, unul mai
puternic, unul mai inteligent, unul mai prostuţ. Printre acei peştişori era şi micul Picky, un peşte atât de
frumos, încât pe solzii lui ţi se părea că este imprimată întreaga lume.
Tatăl şi mama peşte, le-au arătat lui Picky şi
fraţilor săi, oraşul în care vor locui:
- Aici este terenul de joacă? întrebă Back.
- Vom merge la şcoală? întrebă Zadarck.
- Eu vreau să mă culc! spuse Somnorosul.
Oraşul era minunat, în centrul său sirenele cântau cântecul lacului, iar homarii şi algele pe cel al
fericirii. Regele era marea şi puternica balenă albastră Blickolo.
Lângă magazinul lui Cernelescu meduza, sute
de elevi aşteptau ca stilourile lor să fie încărcate cu
cerneală. Lui Picky îi plăcea cel mai mult parcul de
joacă Meduzorapetra.
A doua zi, micul Picky a mers la vrăjitoarea
apelor Remix.
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- Vreau să fiu mare! M-am săturat să fiu mic. Toţi
mă dădăcesc şi îmi spun „Micul Picky”, parcă aş fi
bebeluş.
- Bine, Picky, dar sper că ştii cât de greu e să fii
adult.
- Numai transformă-mă, sunt sigur că n-o să am
probleme.
Remix a spus:
”A lumba serias
A mingra glorias
Derinsa mensias
Dofera columbias.”
Picky se transformă într-un peşte clovn mare şi
puternic. Mergând pe stradă, toţi şuşoteau pe la
colţuri.
- Ăsta-i Picky piciul?
- Nu, cum să crească mare în aşa timp scurt?
- Cine-i oare?
- Să nu ne apropiem de el, poate este infectat cu
vreo boală.
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Picky merse acasă şi spuse:
- Mamă, te rog să-mi pui supa aceea de alge pe care
ai făcut-o ieri.
- Dar cine eşti tu?
- Sunt Picky! Nu mă recunoşti?
- Tu nu eşti Picky al meu! Du-te de aici!
Picky plecă spre Brig, peştele spadă, prietenul
lui cel mai bun.
- Brig, spune cine sunt eu!
- Nu te mai prosti, eşti Picky! Te-aş recunoaşte şi cu
ochii închişi! În ce te-ai mascat de ai crescut aşa?
- Nu m-am mascat! Remix m-a transformat.
- Ai greşit cu ceva?
- Nu! Eu i-am cerut.
- Şi eu vreau.
- Bine. Am putea trăi ca Robin Hood.
- Am putea jefui vapoare.
Remix îl transformă şi pe Brig şi cei doi prieteni porniră spre Marele Curent Oceanic, ştiind că
acolo vin multe vapoare.
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În timpul acesta, cele două familii erau foarte
îngrijorate de dispariţia puişorilor lor.
Mama lui Picky spunea:
- Poate acel peşte chiar era Picky. De ce l-am alungat?
- Nu cred. Picky şi-ar fi dat jos masca când i-ai spus
să plece.
- Dar a spus că e Picky.
- Poate întârzie, sunt sigur că va ajung curând.
- Cum zici tu! Dar mai bine mergem la familia
Tăisescu, poate iar îşi pierde timpul jucându-se cu
pestoboţii lui Brig. Să-i cumpărăm şi lui unul de
Crăciun.
- Să ne mişcăm înotătoarele, altfel va ajunge acasă
mai repde decât noi.
Dar nici nu se gândeau că Picky se afla la doar
douăzeci de mile de la Marele Curent Oceanic.
Când au ajuns la familia Tăisescu, doamna Tăisescu plângea de se zguduiau pereţii căci nu-şi
găsea fiul.
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- Nu e aici Picky?
- Nu!
- Brig nu e la voi?
- Nu!
- Amândoi au dispărut! exclamară deodată cele
două familii.
Cele două familii plecasră în căutarea micilor
peşti.
În timpul acesta Picky şi Brig, se îndreaptau
spre Marele Curent Oceanic.
- Dacă tot vrem să trăim ca Robin Hood, spuse
Picky, atunci ce-ar fi să mergem să-l vizităm pe
rege, pe doctorul Octopus, pe Stela şi pe Molix.
Zis şi făcut, cei doi aventurieri plecaseră să-l
viziteze pe rege!
Regele încântat spuse:
- Vizitatori? Ce onoare! Mă bucur că aţi venit!
- Şi noi ne bucurăm că am avut privilegiul de a
vorbi cu regele! spuse plin de politeţe Brig.
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- Vom da o petrecere! Să o chem pe Riana! Am
uitat să vă spun...m-am însurat!
Când a venit Riana, cei doi au încremenit. Regina nu era o balenă grasă, severă cu părul zbârlit,
plină de cicatrici şi coşuri, ci o balenă frumoasă,
slăbuţă, gingaşă şi cu doi ochi mari ca două bile de
sticlă.
Atât era de gingaşă şi de suavă! Nu era vorbăreaţă, dar acesta nu era un defect.
- Riana! spuse regele. Aceştia sunt Picky şi Brig.
Vom organiza o petrecere în cinstea venirii lor.
- Petrecere? Ador petrecerile! Mâncarea, invitaţii,
dansul, muzica. Când va fi?
- În seara aceasta!
- O idee strălucită!
- Spune-le bucătarilor să taie porceduza şi să facă
din ea o friptura cu sos de alge marine.
- Bine, scumpule!
- Mărite şi preaputernice rege, aveţi cumva nişte
cărţi despre Marele Curent Oceanic?
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- Nu am! Dar de ce vă trebuie?
- Vrem să mergem acolo!
- Eu vă dau un sfat: „Nu mergeţi acolo căci se zice
că acolo mişună rechinii Conix şi Colorado. Vă vor
mânca de vii!”
Supăraţi că vieţuitoarele mării încearcă să îi
oprească de la marele lor vis, Picky şi Brig au pronit
dinnou spre Marele Curent oceanic.
În drum, s-au întâlnit cu Conix şi Colorado,
care aveau acum un nou prieten pe nume Conrad.
Văzând că le vine cina ca pe tavă, cei trei rechini se repeziră spre peştişori. Aceştia neştiind
cum să reacţioneze, s-au ascuns după o tufă de corali.
Colorado i-a văzut coada lui Picky şi a mers să
le spună şi prietenilor săi.
În acest timp, Picky şi Brig au luat-o la fugă.
O caracatiţă batrână pe nume Octopus s-a apropiat de ei:
- Ce căutaţi aici?
88

- Mergem spre Marele Curent Oceanic!
- Am o carte despre toată marea! Vreţi să vă uitaţi
în ea? Poate găsiţi ceva despre Marele Curent Oceanic.
- Bine! Dar ce mănânci tu?
- Nu vă fie frică, nu o să vă mănânc!
Picky şi Brig merseră în casa caracatiţei.
Avea un dormitor atât de mare încât încăpeau
20 de familii de peşti clovn a câte 379 membri.
Ajungând în biblioteca caracatiţei Octopus, au
mers direct la litera „M” unde erau toate volumele
scrise de autori al cărui nume începea cu literea
„M”.
Cartea „Marea şi frumuseţile ei” era scrisă de
Martin Galatasara şi de aceea a mers Octopus la
litera „M”.
- „Informatică”...„Matematică”...„Ştiinţe” şi Marea!
Uitaţi-o...răsfoiţi-o dacă vreţi. Puteţi rămâne în casa
mea cât doriţi!
- Vai, mulţumim! Vă rămânem îndatoraţi pe viaţă!
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Picky şi Brig au deschis cartea cu coperţi roşii
pline de praf.
Prima pagina se referea la partea sudică a oceanului, casa prietenului lor Nandor, căluţul de mare.
A doua pagină se referea la partea nordică a
oceanului, casa lui Picky şi a lui Brig. Când vedeau
pozele despre vrăjitorul Remix, parcă simţeau aerul
acela de acasă plin de miresme plăcute produse de
doamna Tortirania, brutarul ce îşi avea magazinul
pe Peştilio.
După aceea era pagina marilor haiduci Carlot,
Miresmade şi Dovermon, cei care au vrut să depăşească frica trecând prin Marele Curent Oceanic
sperând că vor găsi o lume mai bună.
- Poate o să fim primii care trec de Marele Curent
Oceanic! spuse Picky.
- Ce bine ar fi!
- Atunci nimeni nu ne-ar mai spune „pici” sau
„prichindei”.
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Când au terminat de citit cartea despre mare,
cei doi peşti cu informaţii noi, au pornit voioşi spre
Marele Curent Oceanic.
Voioşia lor avea să se termine după o întâmplare neplăcută.
Mergând spre frontiera ce desparte Marinia de
Magera, s-au întâlnit cu un delfin pe nume Flipper.
Lui Picky, i se părea cea mai minunată faptura
marină de pe faţa pământului şi a mării.
Era lungă şi graţioasă ca ţiparul văzut în cartea
lui Octopus.
- Flipper, vrei să fim prieteni?
- Da! Unde mergeţi voi?
- Spre Marele Curent Oceanic!
- Să nu mergeţi acolo!
- De ce?
- Acolo este fiorosul Tacuma! Peştele sanitar!
- Cine? Tacuma?
- Da!
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Dar în momentul acela marea se întunecă şi o
plasă coborî de la suprafaţă. Flipper fu prins şi tras
în sus împreună cu plasa.
Picky şi Brig, au încercat să tragă dar zadarnic.
Flipper dispăru ca în ceaţă.
- Oare să-i respectăm lui Flipper ultima dorinţă?
- Eu nu i-o respect! Dacă mi-am pus în cap să ajung
dincolo de Marele Curent Oceanic, aşa voi face!
Altel nu mă cheamă pe mine Brigilor Tăisescu.
- Haide amice, să pornic, ne aşteaptă drum lung!
Cei doi peşti erau la o milă de Oceanul Artic.
Ajungând la Polul Norc, Picky şi Brig văzuseră
doua foci!
- Hei! Focilor!
- Avem şi un nume! Nu ne cheamă „Focilor” ne
cheamă Batah şi Batahara! răcniră focile.
- Scuze, doamnă!
- Ai chef de prostii, tinere domn?
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- În primul rând am şi eu un nume! În al doilea rând
nu mă cunoşti aşa că nu ai dreptul să vorbeşti aşa cu
mine!
- Te rog scuză-ne! Dar...aţi vrea să participaţi la
concursul de înot?
- Da!
- Trebuie să faceţi perechi cu o creatură a mării!
- Dar noi suntem creaturi ale mării!
- Hai să vă citesc participanţii!
Scoase o bucaţă de hârtie plină cu alge pe care
era scris cu litere mărunte: La concursul „Înotătorul
de aur” participă echipele: Tedicescu, Morsescu şi
Focescu. Participanţii sunt: Tedi şi Meduzopetra,
Morsi şi Vaca Mării, Foculici şi Spădescu. Participnaţii provizorii: Tedalina şi Foculina.
Picky îşi privirea şi întrebă:
- De ce Tedalina şi Foculina sunt doar participanţi
provizorii?
- Pentru că nu au ca pereche o creatură marină.
- Putem fi noi perechile lor!
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- Ar fi minunat!
Concursul începu şi toţi erau la linia de start.
Începe concursul: Meduzometra îl împinge pe
Tedi care trăgea un pui de somn. Vaca Mării era
foarte deprimată pentru că îşi amintise că săptămâna
trecută îşi pierduse batista.
Toţi aveau probleme aşa că toţi erau opriţi şi
consurul nu mai continua.
Picky şi Brig se întâlniră la jumătatea druuluo:
- Nu ar trebui să ne continuăm drumul?
- Ba da! Aici am putea rămâne chiar o lună!
- Bine!
Merseră ei cât merseră şi deodată în faţa lor
zăriră un mare vârtej.
Picky, curios din fire, merse la o scoică bătrână
ce se numea Scoicescu.
- Ce este aceasta? şi arătă cu înotătoarea spre vârtej.
- Este Marele Curent Oceanic!
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- Spune-le tuturor să se adune aici căci voi trece
împreună cu prietenul meu de el şi ne vom şi
întoarce!
- Bine!
Picky şi Brig porniră ca două săgeţi prin curent.
Închiseră ochii şi nu observaseră că trecuseră de
el.
Deschizând ochii au observat că nu este o lume
mai bună dincolo de curent şi că trebuie să se întoarcă.
Mare le-a fost mirarea peştilor, caracatiţelor,
meduzelor şi balenelor când din spuma mării au
ieşit la iveală Picky şi Brig.
Picky era mulţumim pentru că visul lui de o
viaţă s-a împlinit alături de prietenul lui cel mai
bun.
În aceea zi, Picky a înţeles că pentru a fi „mare”
nu înseamnă să ai o statură mare, ci o minte strălucită.
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Picky şi Brig le-au povestit vieţuitoarelor mării
ce important este să-ţi duci visul până la capăt.
Kardos Anita, 9 ani

8. Saturday şi ordinea literelor

- Saturday, Saturday, ţi-ai făcut temele la română?
- O mami, se auzi un glas sfios, e plictisitor să tot
citeşti şi să scrii litere, mai bine aş fi iar la grădiniţă!
- Du-te în casă şi citeşte măcar o pagină din volumul „Din lumea celor care nu cuvântă”.
- Mami, este cea mai plictisitoare carte din lume,
mai ales partea ceea cu raza călătoare, mă plictisesc
de minune!
Cangurul izbucni în plâns şi fugi în casă cu
rapiditate şi le vorbi literelor:
- Vă rog, faceţi cumva scrisul şi cititul mai distractiv!
Apoi urmă o tăcere deplină.
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Într-un târziu, literele răspunseră:
- Bine, dar promiţi că ne vei iubi şi nu vei spune
nimănui că am apărut, nici cu condiţia că el îşi va
pune lacăt pe gură?
- Bine, promit, dar şi voi să vă respectaţi promisiunea!
Apoi cât ai zice „peşte”, literele s-au transformat în tot felul de forme ciudate. „O” s-a transformat într-un bebeluş care era legănat într-un leagăn
sub forma lui „U”.
„B” s-a culcat şi s-a transformat în două igluuri.
„A” s-a transformat într-un vârt de munte acoperit
cu gheaţă şi zăpadă.
„D” s-a prins cu „Î” şi au format un arc şi o săgeată.
„T” s-a transformat într-o bluză cu mânecă
scurtă.
„V” s-a transformat într-un bumerang viu colorat, iar „R” într-un fluture care zburda vesel.
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„Z” s-a transfomrat într-o casă zugrăvită foarte
frumos.
Cangurul nostru râdea, pentru că îi plăcea să le
scrie şi să le citească.
Auzind că râde aşa bine, doamna Cangur, mama lui Saturday, s-a dus să vadă dacă fiul său nu a
făcut vreo năzbâtie în loc să îşi scrie tema.
- Saturday, ce faci? Te joci? Să vă tema! se răsti
mama la el.
- Mamă, să ştii că...şi se uită îngândurat pe caiet.
- Ce să ştiu, îţi ceri iertare? De ce nu ţi-ai făcut
tema, vrei să ajungi ruşinea cangurilor?
Când intrase mama, literele s-au refăcut la loc
şi Saturday nu se mai descurca.
- Mamă, nu este corect, literele mi-au promis că o
să ştiu să le scriu şi să le citesc dar nu îmi prea place
şi nu pot! Mamtematica e distractivă, dar româna...
Cu lacrimi cât roua de pe firul de iarbă, se
aplecă asupra caietului şi încercă să scrie cuvântul
„varză”, dar nu izbuti. În schimb, desenă un
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bumerang, o stâncă, un fluture, o căsuţă şi încă o
stâncă.
Tema era să pună literele în ordinea alfabetică.
Scrise litera „A” dar nu ştia care e următoarea.
Se gândi, se gândi şi îşi aminti un cântec cântat
de litere înainte să dispară.
Cântecul suna aşa:
„A, B, C!
A, B, C!
Litere prietene!
Când pe toate le vom ştii,
Vom putea şi noi citi!
Când pe toate le vom ştii,
Vom putea şi noi citi!”
Începu să scrie literele despre care se vorbea în
cântec şi scrise: A, B, C...dar mai departe nu a ştiut
ce să scrie.
Ca să poată merge afară, scrise în continuare: E,
R, P, Z, M, X, V, N, D, F, T, S, G.
Spuse mamei sale că şi-a terminat temele şi ieşi
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afară să se joace cu prietenii lui: Săritura şi Şuteală
care au organizat un concurs..
Saturday s-a alăturat lor, dar când a auzit ce
trebuia să facă pentru a câştiga, s-a retras.
Trebuia să spună alabetul fără greşeală evitând
vocalele.
A doua zi la şcoală, doamna Marsupiala îl
întrebă pe Saturday dacă şi-a făcut temele:
- Satuday, ţi-ai făcut temele?
- Da, doamna Marsupiala!
- Citeşte-o în faţa clasei, te rog!
Saturday a început să citească tema în timp ce
doamna Marsupiala îi rugă pe ceilalţi copii să îi
aducă caietele.
Toate temele erau corecte în afară de ceea a lui
Saturday.
Când ajunse acasă, Saturday i-a povestit mamei
sale cele întâmplate la şcoală, iar aceasta i-a spus:
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- Româna te va ajuta mai mult decât crezi dacă o să
înveţi. Nimic nu poţi face dacă nu ştii limba română. Tu vrei să fii informatician, aşa-i?
- Da!
- Trebuie să înveţi măcar să buchiseşti, altfel cum să
citeşti inscripţiile de pe calculator!?
Înţelegând importanţa limbii române, Saturday
încercă să-şi facă temele de data trecută.
Doamna Marsupiala le spuse că alfabetul e ca o
poezie plină de rime.
Începu să scrie: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Ţ, U, V, W, X, Y, Z.
Văzând că e aşa de uşor să scrie şi să citească,
Saturday a început să citească un mic text „Bulgărele de zăpadă”.
Literele crezând că mai are nevoie de ajutor au
început din nou să apară în formele lor hazlii, dar
Saturday le-a ignorat spunându-le:
- Nu mai am nevoie de ajutor, ştiu să citesc şi
singur.
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De atunci încolo, Saturday nu a mai considerat
limba română un coşmar!
Kardos Anita, 9 ani

4.1.2. Scrisă de adult

1.Cuvintele prieteniei
Maria Dorina Paşca

Niri şi Norbert sunt colegi de clasă, dar se
cunosc mai puţin, să nu zic, deloc.
Niri nu lasă pe nimeni să se apropie de el. Ce
face? Loveşte, vorbeşte urât, sare la bătaie şi nu ştie
nici un cuvânt frumos. De zâmbet sau râs, nici nu se
pune problema.
Şi de aceea, nimeni nu se joacă cu el, iar de
supărare, se repede cu furie la copacii din curtea
şcolii.
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Fiind pauză, Norbert îl observă pe Niri cum
se îndrepta parcă grăbit spre un copac, şi-l urmă
fără ca acesta să ştie. Oare ce vroia să facă?
Şi nu mică fu mirarea lui Norbert când îl văzu
pe Niri că scoate un mic briceag din buzunar şi
începe a scobi în trunchiul copacului. Simţi parcă
cum copacul plânge prin frunzele sale, şi-i cere
ajutorul. Şi-atunci, Norbert i se adresă lui Niri ce
scobea mai departe, apropiindu-se:
- Niri, lasă copacul în pace, că-l doare! Tu nu
vezi cum plânge prin frunze?
Niri-l privi cu uimire căci, nu se aştepta ca
cineva să-l vadă, dar mai ales să-i vorbească frumos
şi cu o voce liniştită aşa ca a lui Norbert şi se opri.
Îl ştie din clasă, doar sunt colegi, şi-ar dori să-i fie
prietenul cel bun.
Acum, mângâind copacul, îi răspunse:
- Bine, îl las şi sper să se vindece. Uite, şi
astupă în grabă cu palma, ceea ce făcuse. Dar, vrei
să fii prietenul meu? Să mă ajuţi să fiu mai bun şi să
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nu mai supăr copacii? Vrei? Mă poţi ajuta? Te rog,
vreau să fiu mai bun!
Şi uite aşa, la cei nouă ani ai lor, cei doi, Niri
şi Robert, îmbrăţişând copacul, au devenit prieteni,
iar în clasă, nimeni nu mai vorbea urât sau nu mai
sărea la bătaie.
Ce s-a întâmplat de atunci? Pot să-ţi spun
doar că din acea pauză, Niri şi Norbert au avut grijă
de toţi copacii din curtea şcolii, ca nimeni să nu-i
mai supere, iar frunzele-lacrimi, să se aşterne în
covor.
Uite, vezi ce lucruri bune face cuvântul
înţelept, rostit atunci când trebuie, chiar dacă ai
doar... 9ani?
2.Cei trei fraţi
Huszar Katalin

1. Indicaţii terapeutice: să nu ne dorim mai mult
decât putem primi
2. Efecte dorite: reducea lăcomiei
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3. Grupul ţintă: copii, adolescenţi
A fost odată un ţăran, care a avut trei fii. O dată
ţăranul le-a spus:


Duceţi-vă şi căutaţi-vă norocul.
Şi aşa, că toţi trei au început să construiască

câte o barcă, ca să treacă Marea. Primul, cel mare a
încercat să facă barca din frunzele copacului din
palmă, al doilea a făcut din stuf şi al treilea din
lemn. Cel mai mare frate a reuşit să termine cel mai
repede, aşa că a pornit să-şi caută norocul. Iar norocul nu a ajuns la el, aşa că după a doua pală de vânt
şi din cauza valurilor barca din frunze s-a scufundat.
Băiatul flămând şi obosit plutit pe apă, când a apărut un peşte mare, care spuse:


Hai, ţine-te de înotătoarea mea şi te ajut să

ajungi pe insula cea mai apropiată.
Cel mai mare dintre fraţi aşa a şi făcut, iar când
au ajuns pe insulă, a prins peştele şi l-a măncat.
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Vai, ce bine ar fi fost, dacă nu aş fi făcut aşa,

fiindcă uite, în momentul acesta am devenit eu un
peşte.
Între timp şi băiatul cel din mijloc a reuşit să
facă barca din stuf şi a pornit să-şi caute norocul.
Barca a ţinut mai bine, iar după o noapte mai furtunoasă şi aceasta s-a scufundat. A plutit şi el pe apă,
neavând măncare, fiind obosit, şi a apărut un alt
peşte, care s-a oferit să-l ducă pe o insulă. Băiatul a
ţinut aproape înotătoarea peştelui, iar când au ajuns.


Vai ce bine ar fi fost, dacă nu aş fi făcut asta,

fiindcă uite, am devenit şi eu un peşte.
În timp şi al treilea băiat, care şi-a făcut barcă
din lemn, a pornit şi el la drum, să-şi caute norocul.
Barca lui a ţinut aproape o săptămână, iar când a
intrat într-un vârtej foarte mare, băiatul a părăsit
barca, şi a intrat în apă. După un timp a apărut lângă
el un peşte care i-a oferit aripioarele lui şi aşa au
ajuns pe insulă. Băiatul cel mic i-a mulţumit peştelui că nu l-a lăsat să moară în mijlocul mării.
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Fraţii tăi, i-a spus peştele, i-a mâncat pe fraţii

mei, iar tu nu mi-ai făcut nimic, aşa că poţi să ai trei
dorinţe şi eu ţi le implinesc.
Când au auzit acest lucru, fraţii transformaţi în
peşti, au început să-i strige.


Schimbă-ne înapoi, vrem să fim iar oameni!!!

Peştele i-a îndeplinit dorinţa băiatului cel mic, iar
fraţii nerecunoscători au cerut şi ei ceva, adică mese
întinse cu mâncare la care au petrecut doua săptămâni.
Între timp, băiatul cel mic a început să construiască o nouă barcă din lemnul găsit pe insulă. Le-a
cerut fraţilor să-l ajute, dar aceştia petreceau mai
departe lăsându-l singur să muncească. Când s-a
terminat mâncarea şi barca a fost gata, băiatul cel
mic a vrut să pornească, iar fraţii lui au început să
plângă:


Lasă-ne şi pe noi să intrăm, lasă-ne şi pe noi!

Ştiind că barca nu-i ţine pe toţi, băiatul cel mic nu sa mai urcat, lăsându-i să plece pe fraţii cei mari care
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nu ştim până unde au ajuns. Văzând acest lucru,
peştele ce i-a îndeplinit toate dorinţele, l-a ajutat să
plece de pe insulă. Cum? A văzut venind spre insulă
o barcă mai mare care apropiindu-se, a luat şi băiatul la rugămintea peştelui. Urcat în barcă a găsit o
fata ce era plecată pe mare ca şi el să îşi caute norocul.
Şi aşa au plecat împreună să îşi caute norocul
şi poate că încă nici acum nu şi-au terminat drumul.
3. Ela
Cherecheş (Teglaş) Lăcrămioara-Mariana
a) Indicaţii terapeutice:
-lipsa solidarităţii în interiorul unui grup (copilul
marginalizat);
b) Efecte dorite:
-dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de ceilalţi;
-dezvoltarea solidarităţii;
c) Grup ţintă: copii
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Ela,o fetiţă de 7 ani, provine dintr-o familie săracă, de etnie rromă. Deşi părinţii sunt ,,fără carte,,
tatăl ţine foarte mult la educaţia fiicei lui, interesat
fiind de tot ce se întămplă la şcoală: ,,Doamnă, dacă
eu nu am avut parte de carte, măcar ea să aibă,,.
În fiecare zi, doamna învăţătoare împarte laptele şi cornul iar Ela este foarte atentă dacă mai
rămâne vreo cutie. De fiecare dată când se întămplă
acest lucru ,adică să fie o cutie în plus sau...un corn
ori....vreun pacheţel de biscuiti, Ela îi ascunde cu
mare grijă în ghiozdănelul ei. Colegii însă au observat şi au început să râdă de ea, spunându-i că e săracă şi că nu are ce mânca, îndepărtând-o astfel din
grupul lor. Nimeni nu se mai joacă cu ea, nimeni
nu-i mai vorbeşte...
Într-o zi, colegii şi-au propus să o urmărească
pe Ela, să vadă unde locuieşte, desigur, pentru a
râde de ea. Şi, mare le-a fost uimirea, când au văzut
că în drum spre casă, Ela este aşteptată la o portiţă
de un băieţel blond, cu nişte ochi mari, albaştrii,
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căruia îi ducea laptele şi cornul. Acesta o răsplătea
cu o îmbrăţişare lungă şi apoi alerga fericit în casă.
Din ziua aceea, colegii şi-au schimbat atitudinea faţă de Ela. Au primit-o din nou în grupul lor şi
au devenit buni colegi. Şi, din când în când, îi făceau câteo vizită şi micuţului prieten cu ochi mari ,
albaştrii, pentru a-i duce lapte şi corn.

4.Vivi şi Veve
Pavel Claudia – Elena

Indicaţii terapeutice:


Frica de tunete şi fulgere ( astrofobie);

Efecte dorite :


Înlăturarea fricii faţă de descărcările electrice

naturale(tunete şi fulgere);
Grupul ţintă:


Copii.
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La marginea unei păduri, în scorbura unui
copac bătrân, locuiau de mai bine de un an, o familie de veveriţe.
Iarna trecuse cu repeziciune şi odată cu sosirea
primăverii, se terminară şi proviziile de hrană, adunate cu sârg pentru cei doi pui, Vivi şi Veve. Tocmai de aceea, tatăl lor era mereu preocupat de procurarea hranei, în timp ce mama îşi îngrijea puiuţii,
învăţându-i lucruri minunate despre lumea înconjurătoare. În scorbura lor era mereu veselie, iar chiotele veveriţelor răsunau în întreaga pădure!
Într-una din zile, pe cînd Vivi şi Veve îşi exersau căţărările prin crengile unui copac înalt, se auzi
o bubuitură puternică! De spaimă, ambele veveriţe
încremeniră, reuşind cu greu să îşi adune forţele
pentru a striga:


Mamaaa !
Numaidecât se iţi într-un suflet biata mamă,

speriată că ceva rău li s-a întâmplat puiuţilor:


Aţi păţit ceva, dragii mei?
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Nu, dar ne este frică! Un sunet puternic a

răsunat în întreaga pădure!
Vântul începu să bată cu putere, legănând zdravăn crengile pe care se aflau veveriţele, iar foşnetul
frunzelor şi lumina ce străpungea parcă pădurea,
păreau desprinse dintr-un film de groază. Bubuitura
se auzi din nou, iar cerul se lumină deopotrivă!
Veveriţa mamă îşi luă protectoare puiuţii, conducându-i spre casă. Inimile lor băteau alert, iar
lăbuţele protejau urechile de zgomotul asurzitor.


Ce se aude, mama? întrebă speriat Vivi.



E tunetul! răspunse mama zâmbind liniştitor.



Şi...e mare animalul acesta?



Tunetul nu e un animal, dragilor! Tunetul ne

vesteşte ploaia, asemeni fulgerului.
Intrând în scorbura lor primitoare, veveriţa
mamă râde şi îşi îmbrăţişează protector, puiuţii:


Vouă vă plac alunele?



Da, sunt preferatele noastre!
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Ei bine, pentru a creşte, alunele au nevoie de lu-

mină, căldură şi apă. Lumină şi căldură primesc de
la soare, însă apă...


...de la ploaie! completează veveriţele.



Atunci când le este sete, frunzele copacilor în-

cep să se mişte vioi. Vântul le vede şi începe să sufle puternic înspre nori, adunându-se încetişor.
Când sunt pregătiţi să-şi scuture picăturile de apă,
aceştia devin zgomotoşi, producând tunetul. De bucurie, frunzele încep să danseze, iar soarele le trimite câte o sărutare, luminând cerul.


Şi alunele?



Alunele, fiind hrănite bine, cresc şi se coc

pentru a fi servite de veveriţe drăguţe ca şi voi!
Uşa scorburii se deschide încet şi tătăl păşeşte
lent, îngreunat fiind de coşul cu alune proaspăt culese.


E ora mesei, copii! şopti veveriţoiul.
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Uraaa! Alune! Tati, de-acum nu ne va mai fi

frică de tunete şi fulgere! Ştim că ele vestesc ploaia,
iar ploaia ajută alunele să crească!
De atunci, la fiecare ploaie însoţită de descărcări electrice, veveriţele pot fi văzute ţopăind prin
copaci, dansând parcă de bucurie!

5.Povestea ardeiului furios
Gal (Kardos) Magdolna-Gabriella

Indicaţii terapeutice
-comportament agresiv
-iritabilitate
Efecte dorite
-recunoaşterea emoţiilor
-reducerea agresivităţii
-canalizarea stării de furie
Grup ţintă
-copii cu vârstă cuprinsă între 3-7 ani
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Într-o grădină colorată de multe legume frumoase, unele mai rotunjoare, altele mai lunguieţe,
unele mai mititele, iar altele mai măricele, stăteau
de vorbă patru legume guralive: o ceapă gălbioară şi
rotofeie, o vânătă mare şi impunătoare, un ardei roşu şi orgolios şi o varză elegantă, îmbrăcată într-o
rochie cu volane verzi.
Venise toamna şi afară era din ce în ce mai frig.
Ploua mărunt şi des şi toate legumele erau înfrigurate, mai puţin doamna varză căreia îi era călduţ şi
bine pentru că era acoperită de multe straturi de
volane. Doamna varză era singura legumă fericită
din grădină! Nu o speria deloc venirea toamnei, ba
chiar era bucuroasă că acest anotimp veni în grădina
ei.
Doamna ceapă era, în schimb, foarte supărată!
Hăinuţa ei era subţire şi orice firicel de vânt ajungea
până la miezul ei alb şi înmiresmat.Prietena ei,, varza, şi-a dat repede seama prin ce chinuri trece surata
ei şi se oferi imediat să se dezbrace de câteva frunze
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care o acopereau pentru a-şi încălzi vecina din
grădină.
Când doamna vânătă văzu toate acestea, se
miră foarte mult.Nu înceta să se întrebe cum de
varza era atât de bună de sare imediat în ajutorul
prietenei ei înfrigurate. Când observă ceapa cât de
mirată este doamna vânătă, îi spuse: ” Draga mea, şi
tu ai face la fel pentru cineva care suferă de frig, nui aşa?”Vânăta stătu un pic pe gânduri şi apoi zice: „
Da ,ai dreptate. Şi eu aş ajuta la rându-mi o prietenă
care ar avea nevoie de mine.”
Într-un colţ al grădinii, un ardei era roşu de
furie. Bolborosea într-una că lui nu îi place toamna,
nici frigul şi nici ploaia şi că va face tot ce-i stă în
putinţă să amâne venirea acesteia în grădina lui. Tot
învârtindu-se într-una, în timp ce vorbea furios, certând ploaia şi vântul îşi făcu singur rău rupându-şi
frunzele încă verzi. Acum mai suferea şi de durere
pentru că nu-şi putuse stăpâni furia. Provocase du-
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rere şi fraţilor, celorlalţi ardei din jurul lui, cărora le
rupse deasemenea şi frunzele.
-Linişteşte-te!, spuseră legumele ardeiului furios! Ne vei rupe tuturor frunzuliţele!
Înţeleapta varză, spuse şi ea:
-Domnule ardei, lasă-mă să te ajut să scapi de
atâta furie şi supărare! Fă ca mine: inspiră şi expiră
profund de trei ori! Acum închide ochii şi gândeştete la cât de frumos va fi în grădina noastră după ce
va trece toamna!Gândeşte-te la pomii înfloriţi, la
iarba verde şi la floricelele multicolore!Acum te
simţi mai bine?
După ce făcu ce-i zise doamna varză, ardeiul se
calmă. Înţelese că furia nu-i era de ajutor nici lui şi
nici celor din jur şi promise tuturor legumelor că
data viitoare nu va mai fi furios şi că atunci când va
simţi furie nu se va mai zbate, ci va folosi ceea ce
l-a învăţat doamna varză, adică va inspira şi expira
de trei ori, apoi se va gândi la lucruri frumoase şi
plăcute!
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6.Puiul de cerb şi anotimpurile
Gal (Kardos) Magdolna-Gabriella

Indicaţii terapeutice
-lipsă de perspectivă
-tristeţe nejustificată
-învinuire fără motiv
Efecte dorite
-creşterea încrederii în sine
-favorizarea găsirii unei motivaţii pentru a depăşi
momentele grele
Grup ţintă
-copii cu vârstă cuprinsă între 7-10 ani

Într-o zi de primăvară minunată, în mijlocul
unei păduri s-a născut un pui de cerb. Era foarte
norocos puiul pentru că se născuse exact atunci
când înfloreau toate florile, iar vremea era tot mai
caldă şi mai frumoasă.
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Cu fiecare zi ce trecea, odată cu micul cerb
creştea totul în jur, copaci, iarbă şi flori. Mai târziu
când puiul de cerb a crescut mai mare şi mai puterrnic, primăvara s-a transformat într-o vară caldă şi
plăcută. Apoi a venit toamna. Odată cu ea, frunzele
copacilor s-au colorat frumos, iar după aceea una
după alta au căzut, lăsând crengile complet goale.
Mai târziu toamna s-a transformat în iarnă, cerul s-a
făcut cenuşiu şi din nori a început să ningă. Puiul de
cerb se uita la zăpadă şi tremura de frig. El se născuse când era atât de cald şi de bine! Nimeni nu-i
explicase de ce copacii îşi schimbă culoarea din
verde în maro şi de ce căldura se transformă în frig.
Micul cerb îşi repeta: ”Cred că eu am făcut
ceva rău şi din această cauză vremea s-a schimbat
atât de mult!” Aşa se gândea şi era tare, tare trist.
Din păcate ninsoarea continua să cadă, iar aerul era
tot mai rece. Puiul de cerb era tot mai supărat.
Continua să creadă că el este vinovat pentru că primăvara dispăruse şi pentru că venise vara. Îi era
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foarte frică că într-o zi el însuşi ar putea fi transformat în ceva rece şi pustiu, la fel cum iarna transformase pădurea. Aşa că stătea ascuns sub un copac
cât era ziua de lungă, crezând că dacă va rămâne
nemişcat şi cuminte, va putea face din nou vremea
să devină la fel de frumoasă ca înainte.
În timp ce zăcea acolo zgribulit, simţindu-se
foarte singur şi trist, iată că s-a apropiat de el un
şoricel bătrân şi înţelept. L-a privit pe puiul de cerb,
l-a tot privit şi văzând că nu se mişcă de acolo, i-a
spus: ” Vai Cerbuleţule,ce tare tremuri! Şi arăţi aşa
de supărat!” Puiul de cerb i-a răspuns:” Taci, nu
face zgomot! Uite din cauza mea vremea s-a răcit.
A venit frigul. Eu cred că dacă o să stau nemişcat
pot transforma la loc vremea ca să fie iarăşi frumoasă. Sunt foarte trist că am fost aşa de rău!”
Un timp şoricelul cel înţelept s-a uitat la el în
tăcere, minunându-se cum o fi ajuns, oare, cerbul să
se creadă vinovat de schimbarea anotimpurilor. I se
părea foarte important să-l ajute pe micul cerb să
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înţeleagă cum stau lucrurile în această lume în care
trăim, aşa că i-a spus: „Nu eşti tu de vină că se
schimbă vremea! Acesta este un lucru foarte firesc.
Aşa este viaţa.În fiecare an după primăvară urmează
vara. Atât primăvara, vara toamna cât şi iarna, sunt
numai nişte anotimpuri care vin şi trec unul după
altul. În fiecare an, anotimpurile vin şi trec la fel de
repede şi mereu în aceeaşi ordine. Se poate întâmpla
ca iarna să vină ceva mai repede ca vremea hotărâtă,
sau să rămână puţin mai mult, dar tu să ţii minte că
întodeauna după iarnă urmează din nou primăvara,
pentru că aşa a fost făcută lumea. Chiar şi acum, în
timpul iernii reci, când îţi este foarte greu să crezi
că va mai fi din nou primăvară, trebuie să găseşti în
inima ta puterea de a crede acest adevăr!”
”Dar de ce nu pot vedea că vine chiar acum
primăvara?”a întrebat,foarte curios, puiul de cerb. ”
Ajută-mă să înţeleg, te rog!”
”Uneori norii ascund soarele de pe cer. Atunci
aproape nu-ţi mai vine să crezi că soarele există în
121

spatele lor. Apoi, după un timp, vântul alungă norii
şi te lasă să vezi că soarele a rămas acolo unde era
dintotdeauna. Câteodată, vara, observi că o floare
minunat înflorită, se usucă în scurt timp, iar seminţele ei sunt luate şi împrăştiate de vânt. În acea clipă
este greu să-ţi dai seama că din acele seminţe vor
răsări alte flori. Dar atunci când în anul următor
revine primăvara, poţi vedea cum din seminţe cresc
plante noi care înfloresc la fel de frumos ca cele din
anul trecut.”
Puiul de cerb asculta foarte atent ce spunea
şoricelul. I se părea că vorbele noului său prieten au
un înţeles special, care mergea drept spre inima lui.
Dar mai erau atâtea de spus şi de aflat..
”Dragă Şoricelule, iarna este aşa de rea pentru
mine, pentru că mă face să simt un fel de frig în
suflet, la fel ca frigul de afară.”
Dar Şoricelul l-a sfătuit prietenos pe puiul de
cerb: ”Orice fiinţă are propriul său izvor de putere şi
de căldură în ea însăşi, chiar dacă este rece afară.
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Caută propria ta căldură înăuntrul tău şi încearcă
să o hrăneşti ca să crească continuu. Atunci ea te va
ajuta să te simţi încălzit chiar dacă afară este frig”,
apoi promiţînd că se va mai întoarce pe-acolo
Şoricelul şi-a luat rămas bun.
Puiul de cerb a lăsat cuvintele Şoricelului să
pătrundă adânc în inima şi mintea lui. Ce ciudat i se
părea! Oare la ce s-a gândit Şoricelul atunci când
spunea că: ”propria ta căldură e înăuntrul tău”?

7.Fii desupra destinului tău!
Gal (Kardos) Magdolna-Gabriella

Indicaţii terapeutice
-lipsă de perspectivă
-tristeţe nejustificată
-melancolie
Efecte dorite
-creşterea încrederii în sine
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-favorizarea găsirii unei motivaţii pentru a depăşii
momentele grele
Grup ţintă
-adulţi
Povestea spune ca era odată o fată care, lovindu-se de greutăţile vieţii, a mers la tatăl ei să se
plângă că nimic nu-i ieşea aşa cum îşi dorea. Obosise să lupte fară a obţine rezultatele pe care le
aştepta. Nu ştia cum să facă să meargă mai departe
în viată pentru că se simţea epuizată. Avea impresia
că de câte ori rezolva o problemă, apărea alta.
Tatăl ei a ascultat-o atent şi apoi a invitat-o să
pregătească împreună micul dejun. Ajunşi în bucătărie, el a luat trei oale şi le-a pus cu apa la fiert.
Când au început să fiarbă a pus într-una morcovi,
într-una ouă şi în cea de a treia cafea.
Le-a lăsat să fiarbă fără să spună niciun cuvânt,
doar îi surâdea fetei lui. Ea aştepta cu nerăbdare, întrebându-se ce voia să facă tatăl ei. După 20 de minute tatăl a stins focul, a pus ouăle într-un castron,
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morcovii într-o farfurie şi a turnat cafeaua într-o
ceaşcă. Apoi a intrebat-o: “Draga mea, ce vezi
aici?” “Ouă, morcovi şi cafea”, a răspuns ea. Atunci
a îndemnat-o să atingă morcovii. Ea îi atinse şi
observă că erau moi. Apoi i-a cerut să cureţe un ou
de coajă şi ea observă astfel că oul era foarte tare.
Apoi i-a spus să guste din cafea. Curioasă, ea sorbi
din lichidul parfumat apoi întrebă: „Ce înseamnă
toate astea, tată?”
Atunci el i-a explicat că toate cele trei elemente
avuseseră de înfruntat aceeaşi adversitate: apa fiartă. Doar că au reacţionat complet diferit: morcovii
s-au înmuiat şi au devenit uşor de sfărâmat, ouăle
au devenit foarte tari, în schimb cafeaua a schimbat
cu aroma ei apa.
“Cu care dintre acestea trei crezi că te asemeni
tu?”, îşi întrebă el fata. “Când adversitatea bate la
uşa ta, cum răspunzi? Eşti ca un morcov aparent
tare, dar când durerea te atinge te înmoi şi-ţi pierzi
puterea? Eşti asemenea oului, care începe cu o
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inimă maleabilă şi un spirit fluid, dar după un eveniment nefericit devine dur şi inflexibil? Pe dinafară
rămâi la fel, dar pe dinăuntru ai inima amară? Sau
eşti ca un grăunte de cafea? Cafeaua schimbă apa
fiartă, elementul care îi cauzează durerea. Când apa
ajunge la punctul maxim de fierbere cafeaua lasă
cea mai bună aromă şi savoare.”
Nu te lasa înfrânt! Fii deasupra destinului tău,
dă ocazia adversităţilor vieţii să fie pentru tine tot
atâtea prilejuri de a lăsa „dulcea aromă de cafea”
care îţi este proprie, pe care doar tu o poţi oferi, să
te respecte...

8.Ricky cel mofturos
Kolman (Vlad) Laura Renate

Indicaţii terapeutice:
copil mofturos la mâncare;
efecte dorite:


eliminarea negativismului din gândire;
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acceptarea gustării mâncărurilor necunoscute.
Căţeluşul Ricky a împlinit un an, dar nu vrea să

înveţe cum să roadă oase. Lui îi place să mănânce
numai bobiţe. În zadar mama lui, Lhea, îi explică
despre felul în care trebuie să roadă oasele că Ricky
face tot felul de mutriţe.
Într-o zi, toată familia stăpânei lui a plecat pentru mai multe zile în vacanţă. Lhea şi Ricky au rămas în grija bunicii iar bunica nu poate merge singură la magazin deoarece este prea bătrână, aşa că
tot ce le poate oferi căţeilor sunt oase care rămân de
la masă.
Căţeluşul mârâie nemulţumit când vede oasele
din bolul său, îşi intoarce capul de fiecare dată şi se
gândeşte: ”Iarăşi oase, mârr!”.
Zile de-a rândul primesc aceeaşi mâncare, iar
lui Ricky îi este taaare foame! Ce-ar putea să facă,
oare? Nu-i plac oasele şi punct! Nu le-a gustat niciodată dar... lui nu-i plac şi gata!
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Numai că, din cauza foamei îl apucă durerea de
burtică. Mama lui, Lhea, îi spuse:


Hai, gustă măcar puţin, ham, ham!
El nu vrea. De câteva zile merge la culcare tot

flămând şi trist.
Însă, într-o noapte, avu un vis. Se făcea că
vecinul său, dulăul Taşa, al cărui lătrat îngrozea pe
toată lumea, sări gardul în curte şi mâncă toate oasele din bolul care se afla în faţa cuştii lui Ricky.
Acesta privea înspăimântat cum Taşa înfuleca cu
lăcomie toate mâncarea....... lăsând bolul gol, goluţ.
Dimineaţa, când s-a trezit, Ricky a alergat într-un
suflet la bolul său, de care înainte nici măcar nu
voia să audă. Spre uimirea lui acesta era plin de
oasele pe care bunica tocmai le lăsase.
De data aceasta, Ricky n-a mai stat pe gânduri,
a început să mănânce şi să ronţăie toate oasele cu
plăcere, fericit că visul nu fusese adevărat.
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Uau ce bune sunt! Oasele sunt extrem de

gustoase dacă sunt bine mestecate! Oare cum de nu
mi-am dat seama? se gândea Ricky.
Din acea zi, Ricky a lăsat mofturile deoparte şi
hrana sa preferată sunt oasele. Mai mănâncă uneori,
însă, şi bobiţe.

9.Nu vreau !
Kolman (Vlad) Laura Renate

Indicaţii terapeutice:
copil cu teamă de separare;
efecte dorite:


eliminarea negativismului din gândire;



reducerea temerilor legate de abandonul părin-

ţilor.
Sofia se îmbrăca imbufnată şi în timp ce îşi
împătura pijamaua întrebă mofturoasă:


De ce nu pot rămâne azi acasă?

129



Pentru că nu are cine să aibă grijă de tine, îi

răspunse mama.


Nu vreau să mergi la serviciu! Şi se puse pe

plâns Sofia. Vreau să stai acasă şi să rămân şi eu cu
tine!
- Nu e chiar aşa de simplu, draga mea. Adulţii
trebuie să lucreze şi, în acest timp, copiii merg la
grădiniţă. Hai să ne grăbim că altfel voi întârzia şi
voi fi certată foarte tare. Nu ai vrea să fiu certată,
nu?
Sofia scutură din cap, iar apoi o ţinu pe mama
de mână, ascultătoare, până ce ajunseră la grădiniţă.
După ce îşi luă rămas-bun de la mama, Sofia începu
să se joace cu prietena sa, Ioana, căreia îi spuse:


Nu e drept! Eu am vrut să rămân acasă cu mama,

dar ea a spus că trebuie să meargă la serviciu!


Şi mama mea merge la serviciu cât timp eu sunt

aici, spuse Ioana.


Toţi adulţii trebuie să lucreze, spuse doamna

educatoare, care auzise discuţia celor două fetiţe.
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Dar, de ce? întrebară cele două prietene.



Când merg la magazin să facă cumpărături, tre-

buie să plătească atunci când ajung la casa de marcat, nu-i aşa? întrebă d-na educatoare.


Da, noi întotdeauna plătim ceea ce cumpărăm,

spuse Sofia.


Vezi, continuă doamna educatoare, de aceea

lucrează adulţii: ca să aibă bani să plătească ceea ce
au pus în coşul de cumpărături. Adulţii primesc bani
pentru munca lor, iar cu aceştia pot cumpăra tot
ceea ce le trebuie lor şi vouă, dragi copii. Dacă nu
ar munci nu ar primi bani şi nu ar putea plăti alimentele pe care le cumpără. Nu ar putea nici să vă
surprindă cu jucării pentru că nu ar avea cu ce să le
plătească. De aceea trebuie să meargă la locul de
muncă, ca să câştige bani.
Sofia se gândi la cele spuse de doamna educatoare şi făcu legătura între cele două lucruri: mama
merge la serviciu pentru că o iubeşte. Acest gând o
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linişti şi după-masă, când veni mama după ea la
grădiniţă, îi sări fericită în braţe.

10.Călătoria
Kolman (Vlad) Laura Renate

Indicaţii terapeutice:
copil încăpăţânat;
efecte dorite:


eliminarea negativismului din gândire;



stimularea curiozităţii pentru nou.

Mama şi tata hotărăsc ca întreaga familie să îi
facă o vizită mătuşii Aurora, sora tatei, care locuia
destul de departe, în Bucureşti. Anca aştepta cu nerăbdare această călătorie, ştiind că vor fi şi verişorii
ei acolo şi se vor distra de minune. Când sosi ziua
plecării, întreaga familie porni spre maşină. Tata
ducea bagajele, iar mama o ţinea pe Anca de mână
şi între timp îi povestea că a primit un nou scaun de
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maşină, pentru că în cel dinainte nu mai încăpea
deoarece a crescut.


Vei vedea ce frumos e noul scaun de maşină, e

roz, culoarea ta preferată şi are şi nişte fluturaşi coloraţi, priveşte! adăugă mama când ajunseră la maşină. Aşează-te repede!


Eu nu vreau să stau în scaunul acesta! Nu vreau!

Nu mă aşez!
Părinţii o priveau uimiţi pe Anca. Nu înţelegeau
care era problema, deoarece până în acel moment,
fetiţa se aşeza de fiecare dată în scaunul de maşină,
fără proteste. Înainte ca unul dintre părinţi să spună
ceva, Anca adăugă:


Nu vreau să mă aşez în el! Îl vreau pe cel vechi!

Nu-mi mai plac fluturaşii, îl vreau înapoi pe cel
vechi, cu gâze! ţipa Anca.
Mama şi tata încercară să o convingă pe Anca
dar aceasta nu se lăsă înduplecată până când
telefonul tatei sună iar după o scurtă convorbire tata
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spuse că se amână călătoria. Anca îşi privea uimită
părinţii şi nu înţelegea ce se întâmplă.


Mama, de ce nu mai vrea tata să mergem la

mătuşa Aurora?


Anca, tatăl tău este îngrijorat! Într-o astfel de că-

lătorie este periculos ca adulţii să circule fără centura de siguranţă iar copiii neaşezaţi în scaunul de
maşină. De dragul tău, călătoria nu va mai avea loc!
Fără să mai stea pe gânduri, fetiţa o zbughi în
maşină şi se aşeză într-o clipită în scaunul cel nou:


M-am răzgândit, tata! Îmi plac fluturaţii de pe

noul meu scaun şi îmi plac şi călătoriile..................
în siguranţă! Hai la drum! De-abia aştept să mă joc
cu verişorii mei!
Din acea zi Anca nu a mai refuzat scaunul de
maşină şi a înţeles că pentru siguranţa ei şi pentru
faptul că părinţii o iubesc este bine să le urmeze
sfaturile.

134

11.Uma şi sandwichul cu gem de zmeură
Siko Dorotya

Indicaţii: lipsa mamei
Efectele: despărţirea de părinţi, încurajarea de
prietenii
Grupul ţintă: copii cu vârsta de grădiniţă

Uma era un pui de ursuleţ foarte drăgălaş. Era
singur la părinţi. Îi plăcea să se plimbe cu mama lui
prin pădurea de brazi, în timp ce tatăl lui construia
peştera în care urmau să trăiască. Uma era un ursuleţ foarte curios, se interesa de tot ceea ce se
întâmpla în jurul lui.
Într-o zi, când se plimbau în pădure, au ajuns
în poiana unde dascălul Bufniţă pregătea băncile
drăguţe pentru noul an de şcoală. Erau bănci şi scăunele de toate mărimile pentru puii locuitorilor
pădurii. Lui Uma îi plăcea mult poiana cu băncuţe.
N-a mai văzut niciodată aşa ceva.
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-Oare ce este acest loc minunat?- a întrebat-o
pe mămica.
-Este locul unde o să înveţi tainele pădurii, a
răspuns mama. Când o să împlineşti trei ani o să te
înscriu la Grădiniţa lui Bubu.
Uma era atât de bucuros de vorbele mamei,
încât a început să alerge jur împrejur. A aşteptat
nerăbdător să fie şi el elevul lui Bubu. După ziua de
naştere a ursuleţului, a sosit şi prima zi de grădiniţă.
- Pot să duc la grădiniţă rucsacul pe care l-am
primit de ziua mea şi jucăriile mele preferate? a
întrebat Uma zâmbind.
-Da, dar în loc de jucării o să luăm creioane
colorate şi un caiet, a răspuns mama lui.
-Dar numai maşinuţa verde...te rog... este
preferata mea, a rugat-o Uma.
- Bine, poţi s-o duci şi să te joci cât suntem
pe drum, iar cum ajungem acolo, mi-dai mie şi eu o
să am grijă de ea până când tu eşti la grădiniţă, i-a
răspuns mămica.
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- Tu unde o să pleci mami? a întrebat-o Uma
disperat.
-În timp ce tu eşti la lecţii cu ceilalţi pui de
animale, eu o să culeg nişte zmeură din care o să fac
gem, i-a răspuns mama şi l-a mângâiat pe ursuleţul
posomorât.
-Dar eu vreau să te ajut la cules şi... vreau să
mă duc numai cu tine la lecţiile lui Bubu, i-a zis
Uma supărat.
În timp ce mergeau pe drumul şerpuit spre grădiniţă, mămica i-a explicat lui Uma că nu are de ce
să se teamă, fiindcă toată lumea o să fie foarte prietenoasă şi că dascălul Bufniţă o să le povestească
toate tainele pădurii cu multă răbdare, iar dacă nu
înţelege ceva poate să întrebe, fiindcă elevul care
ascultă spusele dascălului devine curios.
Primele zile de grădiniţă au trecut foarte repede
şi fără mari probleme, dar totuşi îi era dor de mama.
Lui Uma îi plăcea să asculte lecţiile despre fructele
delicioase ale pădurii şi să coloreze enciclopedia cu
137

copaci. Stătea singur în ultima bancă şi de multe ori
curgeau lacrimi din ochii lui mari şi negri când se
gândea la mama lui.
Într-o zi ploioasă ursuleţul şi-a uitat acasă sandwichul cu gem de zmeură. Era foarte trist fiind
mâncarea lui preferată care îi amintea de mama lui.
În pauza mare când a deschis rucsacul şi-a dat seama că nu este acolo, a început să plângă şi să-i fie
frică îngrozitoare că mama lui nu-l mai iubeşte.
Colegii lui de grupă l-au întrebat de ce este trist,
dar el nu le răspunse de teamă că o să râdă de el.
-Uite, nişte seminţe amestecate, şi Lia Ciocârlia a
pus pe băncuţa lui nişte seminţe. Acestea sunt preferatele mele.
-Nu... mersi.... nu-mi plac şi nu vreau să mănânc
mâncarea ta, i-a zis Uma ruşinos şi s-a întors cu
spatele.
- Ok, nu este obligatoriu dacă nu vrei, dar eu oricum
nu pot să le mănânc pe toate, sunt foarte micuţă
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pentru atâta mâncare. O să le las aici pe băncuţa ta,
şi a zburat înapoi la locul ei.
Uma a luat seminţele şi le-a ascuns în buzunarul cel mai mic al rucsacului, să nu-l vadă nimeni.
În drum spre casă nu mai vroia să se prindă de
mâna mamei fiind supărat pe ea. După un timp i-a
povestit acesteia, tot ce a gândit şi simţit când n-a
găsit sandwichul. Mama i-a promis că niciodată n-o
să se mai întâmplă aşa ceva. A luat o pietricică de
pe aleea şerpuitoare pe care o treceau în fiecare zi şi
i-a dat-o lui Uma zicând că este o amuletă care îl
protejează atunci când îi este dor de ea, fiind suficient numai să o atingă.
În ziua următoare, Uma a plecat la grădiniţă cu
această amuletă şi cu sandwichul cu gem de zmeură
în rucsac. În pauza mare a aşezat şi el nişte bucăţi
din mâncarea lui preferată pe băncuţa Liei-Ciocârliei....şi uite aşa a început prietenia lor.
Din acel moment lui Uma nu i-a mai fost frică
să meargă la grădiniţă, deoarece ştia că atât Lia139

Ciocârlia prietena lui, cât şi amuleta mamei o să fie
mereu lângă el.

12.Un băieţel mai altfel
Mărginean Iuliana-Emanuela

Indicaţii terapeutice: -acceptarea situaţiei existente;


luarea decizilor corecte în vederea rezolvării

problemei existente
Efecte dorite: - integrarea în comunitate;


lezvoltarea stimei şi a încrederii în sine

Grup ţintă: părinţii care au copii cu dizabilităţi
A fost odată ca niciodată o mamă şi un tată, ca
toate mamele şi ca toţi taţii ce erau la început de
drum în viaţă, cu momente fericite, cu mici hopuri
pe care reuşeau să le depăşească de fiecare dată. Ei
îşi doreau tare mult un copil care să le umple casa
de bucurii lumină şi să fie o familie.
În sfârşit, ziua cea mare a venit şi s- a născut
băiatul familiei. Toată lumea era fericită, dar acest
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băieţel s-a născut mai altfel decât ceilalţi copii. El
avea la mâna stângă doar trei degete în loc de cinci.
Părinţii erau puţin supăraţi la început, şi tot numărau crezând că vor fi cinci, dar nu erau, dar acea
perioadă dureroasă a trecut şi toată atenţia era îndreptată acum spre educaţia proaspătului membru al
familiei.
Zilele treceau,copilul creştea şi a venit timpul
să meargă la grădiniţă. Toate bune şi frumoase pentru că la o vârstă fragedă copiii sunt puri nu fac
diferenţe după aspectul fizic, ci ei se joacă împreună
dacă îşi găsesc lucruri şi jocuri în comun.
Timpul trecea, copilul a împlinit trei ani şi
acum avea vechime la grădiniţă. Într- o zi a venit
acasă, deloc supărat, o întrebă pe mama lui aşa:
„- Mama, unde îmi sunt degetele mele? Le- am
piedut în şanţ?
A stat mama atunci câteva secunde, apoi îi veni
un gând ca un fulger. Nici azi nu ştie de unde i-a
venit acel gând, dar era unul frumos şi pe înţelesul
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copilului. Mama a transformat acel gând într- o povestioară pentru copilul ei.
„ -Dragul mamei, o să îţi spun acum unde sunt
degetele tale:
Cică pe vremea când erai tu în Cer la Doamne,
Doamne şi îţi alegeai părinţii, pentru că fiecare
copil îşi alege familia în care să meargă, a venit
Doamne, Doamne cu o ceată de Îngeraşi la voi.
Printre Îngeraşii care îl însoţeau pe Doamne,
Doamne era unul necăjit şi supărat. Doamne,
Doamne s- a uitat când la copii, când la palmele lor
şi i- a întrebat: care dintre voi aţi dori să îi daţi un
deget acestui Îngeraş?
Acel Îngeraş nu avea nici un deget, iar tu, puiul
lui mama bun cum eşti, i-ai spus lui Doamne,
Doamne că îi dai două degete. Pentru dărnicia ta
Doamne, Doamne ţi- a dat minte mai multă şi pe
acel Îngeraş pe care l- ai ajutat să te păzească
toată viaţa. De aceea, tu eşti un copil foarte isteţ,
descurcăreţ şi faci doar lucruri minunate.”
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Şi din acel moment, copilul nostru nu a mai
întrebat unde îi sunt degetele lui, ba mai mult era
mândru că a putut ajuta un Îngeraş ce îi va fi alături
toată viaţa.
Şi- am încălecat pe- o şa şi v-am spus povestea
aşa, şi-am încălecat pe-o roată şi v-am spus povestea toată. Şi-am sorbit dintr-o apă curată şi v-am
spus povestea mea adevărată.

13.Mormăilă Ursuleţul care nu voia să hiberneze
Goilean Gavril Oliver
Grupul ţintă:


copiilor care nu vor să doarmă
Era toamnă în pădurea de pe munte. Frunzele

erau demult cafenii şi copacii goliţi de podoaba
verde, însă vieţuitoarele încă mai dădeau zor cu
pregătirile pentru iarnă.
Ariciul Ascuţel o întâlni pe Ronţita-Veveriţa, care
fugea de zor cu desaga plină de alune către casă:
-Unde alergi aşa grăbită?!! o întrebă.
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-Alerg… alerg să îmi adun provizii pentru
iarnă, căci se spune că va fi o iarnă grea şi imediat
vom începe să hibernăm! răspunse ea de zor, abia
trăgându-şi sufletul de grabă.
-Eheeeiii să fii sănătoasă Ronţita, eu am
terminat deja aprovizionarea, unde mai pui că şi
culcuşul e gata.....
În mijlocul pădurii se afla o poiană întinsă şi
luminoasă iar în mijlocul poienii un pâlc de câţiva
copaci unde se afla un bârlog. Aici trăia familia
Murescu, o familie formată din trei ursuleţi: tata, pe
nume Zmeureac, mama Mierina şi mezinul familiei,
un ursuleţ rotofei cu blăniţa pufoasă, de numai un
an, pe nume Mormăilă. Acesta din urmă se zbenguia prin frunzişul din poiană, încercând să facă
tumbe cât mai rotunjite şi mai rapide. De bunăseamă că poiana era locul de joacă preferat al tuturor vieţuitoarelor din pădure, care se adunau vara
la joacă în fiecare zi. Dar, acum se cam duseră pe la
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culcuşul lor, în afară de Mormăilă, care era de
neoprit.
Tatăl Zmeureac privea satisfăcut lista cu cele
necesare pentru cămara din bârlog.
-Gata, spuse el, cămara-i plină.
-Şi eu am terminat de aranjat culcuşurile! spuse
Mierina.
Dar nu au apucat să îşi termine vorba că un
vânt rece se şi porni şi începu să ningă cu fulgi mari
şi reci.
-E timpul să vii înăuntru la somn! îi spuseră ei lui
Mormăilă.
-Dar vreau să mai rămân....
-Dragule, are să te prindă iarna afară şi ai să îngheţi!
spuse Mierina.
-Biiine viiin, acceptă el într-un sfârşit. Dar în
mintea lui se hotărî să nu doarmă deloc toată iarna.
Zis şi făcut. Odată intraţi toţi trei în bârlog,
Mormăilă se prefăcu adormit până când părinţii
dormeau buştean. Apoi, se apuca de exersat tumbe
145

în bârlog. O ţinu aşa o vreme, până când se plictisi.
Îşi făcu jucării din nişte borcane goale ce fuseseră
cu miere dar se plictisi şi de ele şi se apucă să repete
toate poeziile de numărat la vaţi scunselea, dar nu
păreau aşa frumoase fără jocul în sine. Se apucă să
facă tot felul de mutre, oglindindu-se în borcanele
cu miere dar îşi dădu seama că nu râde nimeni de
ele, în afară de el şi abandonă. Prin luna februarie,
pe la sfârşit, după ce izbuti să nu hiberneze mai
deloc şi se plictisi de jucat singur, Mormăilă îşi
spuse:
-Ce n-aş da să fie primăvară şi să mă pot juca
împreună cu prietenii mei ... de unul singur nu prea
are farmec joaca...mă cam plictisesc.
Şi gândind el aşa numai ce văzu prin uşa bârlogului cum de sub zăpada subţiată, deja apare un
ghiocel.
-Heheeeeee!!! Aproape a venit primăvara, încă
puţin şi mă pot juca prin poiană cu cerbul Cornuleţ
şi lupul Dinţisor.
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Se puse în culcuş şi se prefăcu adormit pentru ca
părinţii să nu ştie că a fost treaz mai toată iarna.
Zmeureac se trezi, trânti în lături uşa bârlogului şi
spuse tare, clar si bucuros:
-Haideţi, treziţi-vă! A venit Primăvara!!!
Mormăilă auzind, o zbughi din culcuş pe uşa
bârlogului, afară în poiană.
Acolo erau Cornişor cerbul şi Dinţisor
lupişor, care numai ce s-au trezit şi ei.
Iarba era verde şi păsărelele cântau frumos, vreme
numai bună de joacă.


Haideţi să ne jucăăăăăm!!!! strigă tare Mormă-

ilă.....dar nu apucă să facă doi paşi căci căzu la pământ, lat de oboseală şi începu să sforăie. Ceilalţi
doi văzând una ca asta, se prăpădiră de râs, dar îl
luară pe sus şi îl duseră la bârlog. L-au pus în culcuş
unde Mormăilă dormi până în luna August, ratând o
mulţime de jocuri şi aventuri cu prietenii săi.
Când se trezi şi auzi toate peripeţiile din primăvara şi vara aceea, la care nu a luat parte, îşi zise:
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-Nu am să mai fac greşeala să nu hibernez iarna.
Oricum joaca de unul singur în bârlog nu a fost prea
frumoasă.

14.Purceluşul Dodo învaţă să salute
Regheni (Pop) Camelia

A fost odată intr-o fermă o familie de purceluşi.
Cel mai mic şi mai poznaş dintre purceluşi se numea Dodo. Era mereu pus pe şotii, destul de ascultător dar avea o singura problemă, nu-i plăcea să
salute indiferent cu cine se intalnea.Tatăl şi mama
purceluşului Dodo erau foarte politicoşi şi aveau
mari asteptări de la copiii lor însă cu Dodo nu au
reuşit să facă nimic pentru a-l determina să salute.
Într-una din zile Dodo ieşi la joacă prin
fermă.Văzuse ferma de multe ori dar tot mai avea
de explorat câte ceva. Era o zi cu soare aşa că era o
zi perfectă pentru plimbare. Când să iasă pe uşă
auzi vocea mamei sale:
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-Dodo, ai grijă pe unde te aventurezi ,să nu pleci
tare departe! Şi încearcă să–i saluţi pe cei cu care te
întâlneşti, fii politicos!
-Nici o grijă mama, mă descurc eu! raspunse vesel
Dodo.
Merse el ce merse, mai găsi câte o frunză de
ronţăit, mai urmări câte un puişor care se indepărta
de mama sa când deodata vazu ca pe drum venea un
domn berbec cu nişte coarne tare mari şi interesante. Îl studie Dodo din cap până-n picioare pentru
că nu-l mai vazuse prin ferma până atunci. Berbecul
se apropia tot mai mult de Dodo iar în momentul în
care ajunse în fata lui, Dodo întoarse capul uitânduse în altă parte. Bebecul observă asta şi ii spuse:
-Pe tine nu te-a învăţat nimeni să saluţi până la
varsta asta?
Dodo nu-l băgă în seamă şi işi continuă drumul.
-Ce purceluş nepoliticos, măcar un bună ziua putea
să spună! zise îndepărtându-se berbecul.
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Purceluşul Dodo observă drept în faţă o crenguţă cu nişte frunze ce păreau delicioase şi o porni
gândindu-se că se putea ospăta în voie fără a fi
deranjat de cineva. Ceea ce nu ştia purceluşul era că
fermierul săpase o groapă şi aruncase câteva crengi
acolo pentru ca nu cumva cineva să cadă acolo.
Dodo însă nu-şi dădu seama şi fugind spre crengile
pline de frunze căzu în groapă. Tare mai plânse purceluşul când se văzu căzut şi începu apoi să strige
după ajutor. Era prea departe pentru ca cineva să îl
audă. Totuşi după un timp, Dodo auzi nişte copite
apropiindu-se iar pe marginea gropii apăru un cap
cu nişte coarne mari şi frumoase. Era tocmai berbecul pe langă care trecuse Dodo.
-Ia te uită cine este aici, zise berbecul, purceluşul
nepoliticos! Cum aş putea eu să ajut pe cineva care
îşi întoarce capul atunci când ar trebui să salute!
Purceluşul nu ar fi vrut să salute nici în ruptul
capului dar nici în groapă nu putea rămâne. Îşi luă
inima în dinţi şi strigă din toate puterile:
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-Bună ziua domnule berbec, bună ziua! Iertaţi-mă
că nu v-am salutat adineaori, ajutaţi-mă să ies din
groapă. Vă rog frumos!
Berbecul zâmbi, îşi aplecă coarnele şi îl ajută
pe Dodo să iasă din groapă. Purceluşul îi mulţumi,
îşi luă la revedere de la berbec şi fugi către casă.
Mama Purcica, tata Porc şi bunica Scrofolina purceluşului stăteau în curte servind câte o porţie de
fructe. Purceluşul intră bucuros în curte şi strigă cât
putu de tare:
-Bună ziua mamă, bună ziua tată, sărut mâna
bunico! E o zi minunată!
Toată familia se bucură şi rămase surprinsă de
salutul lui Dodo care se apropie de ei şi îi îmbrăţişă
din toată inima.
15.Veveriţel la grădiniţă
Bercovici Elisabeta
Într-o pădure trăia o familie de veveriţe, mama,
tata şi cele două veveriţe un băiat Veveriţel şi o
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fetiţă Veveriţica. Mergeau împreună cu mama lor la
grădiniţă. Veveriţica era în grupa mare iar Veveriţel
era în grupa mică. Veveriţica intra mereu veselă în
grupă dar Veveriţel mereu plângea şi nu vroia să se
despartă de mama lui. Mama era îngrijorată fiindcă
nu ştia de ce plânge Veveriţel şi refuză să rămână la
grădiniţă. El intra în grupă , se aşeza la masă şi nu
vorbea cu nimeni, nu se juca, era speriat. În zadar
încerca doamna educatoare să îl întrebe de ce nu îi
place la grădiniţă, sau să îl antreneze în diferite
jocuri fiindcă el nu vroia. Într-o zi la grupa mică a
venit în vizită grupa mare. Veveriţel văzându-şi sora s-a luminat la faţă. S- dus la ea şi a prins-o de
mână. Veveriţica avea mai mulţi prieteni cu care a
început să se joace. Au antrenat în jocul lor mai
mulţi copii din grupa mică. Veveriţel , încet ,încet sa alăturat copiilor şi a început şi el să se joace. S-a
jucat cu Rică Iepurică, nebăgând în seamă că grupa
mare care a plecat în vizită la o altă grupă. A doua
zi surpriza mamei a fost imensă. Dimineaţa Veve152

riţel s-a trezit vesel dorind să meargă la grădiniţă.
Ajunşi la grădiniţă Veveriţel a dorit să intre în grupă
iar când l-a zărit în grupă pe Rică Iepurică l-a salutat. Acesta a ieşit în întâmpinarea lui Veveriţel şi l-a
îmbrăţişat. Cei doi au intrat în grupă veseli şi au
început să se joace. Din acea zi Veveriţel merge cu
plăcere la grădiniţă, doarece îşi făcuse un prieten cu
care îi plăcea să se joace.

16.Ioana învaţă să-şi învingă frica
Haba (Szekely) Georgeta

Într-un sat foarte frumos trăia o fetiţă pe nume
Ioana împreună cu părinţii ei. Era o fetiţă tare drăguţă şi cât era ziua de lungă se juca şi ţopăia pe lângă mama ei şi se simţea tare fericită. Într-o zi mama
ei i-a spus:
-Eu trebuie să merg până la magazin să cumpăr
ceva de mâncare pentru cină. Tu rămâi acasă că mă
întorc imediat.
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Copiilor le plăcea grozav să mănânce mai ales
dulciuri, aşa că deşi Ioanei nu-i plăcea că mama
pleacă iar ea rămâne singură, nu voia nici să rămână
flămândă. Aşa că a salutat-o pe mama ei şi s-a uitat
pe geam după ea cum pleacă spre magazin.
Mama a plecat grăbită spre magazin fiind singură, dar aşa cum vine ghinionul de obicei, iată că
s-a întâmplat să treacă pe acolo un străin. El a început să îi ceară Ioanei să deschidă uşa şi să-i dea
ceva de mâncare. Biata fetiţă era tare încurcată pentru că totdeauna obişnuia să asculte şi să facă ce îi
cereau adulţii să facă. Dar de această dată simţea că
nu trebuie deloc să facă ceea ce îi cerea străinul. În
plus îşi aducea aminte foarte bine că mama ei îi
spunea adesea că este o fetiţă tare isteaţă şi curajoasă.
Deodată şi-a dat seama ce anume să-i spună
străinului. Aşa că a început să strige cât se putea de
tare:
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-Eu nu vorbesc cu persoanele străine şi nu e bine să
deschid uşa când nu sunt părinţii acasă! Şi cu cât
striga mai tare, cu atât glasul ei devenea tot mai
puternic.
-Te rog să pleci!!!
Străinul o ruga pe fetiţă să deschidă doar puţin
să vorbească, dar fetiţa nu voia deloc şi striga întruna. Deşi îi era teribil de frică, striga şi iar striga:
-Te rog să pleci!!!
Într-un târziu, văzând că nu reuşeşte nimic,
străinul a plecat. Ioana era încă foarte înspăimânată,
dar parcă acum se simţea altfel. Ea a descoperit că
deşi era mult mai mică în comparaţie cu străinul,
era totuşi puternică în cu totul altfel. Prinsese curaj.
Când mămica ei s-a întors acasă, Ioana i-a
povestit tot ce s-a întâmplat. Mama ei a fost foarte
mulţumită pentru că fetiţa i-a spus absulut tot ce s-a
întâmplat şi a îmbrăţişat-o din toate puterile. După
ce au mâncat şi au plecat la culcare mama ei mai
zâmbea fericită că fetiţa ei este foarte deşteaptă şi
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curajoasă iar străinul acela nu a reuşit să o
păcălească.
17.Canarul şi colivia
Burian Elena
Indicatii terapeutice-încrederea si rezolvarea
de probleme
Copii abandonţi şi înfiaţi
Un om, a găsit odată într-o grădină un pui de
canar rătăcit. Era singur, îi era foame şi frig, şi frică
pentru că era singur şi nu era nimeni în jur. Plângea.
Omul s-a apropiat încet l-a ridicat din iarbă, şi-a
scos căciula pe care o purta şi a pus puişorul în ea,
să se încălzescă. La început puişorului i-a fost frică,
dar simţind căldura căciulii şi grija omului a încetat
din plâns. Ajuns acasă omul i-a căutat cele mai bune şi variate seminţe şi i le-a dat să mănânce. Pe
urmă i-a construit cea mai frumoasă colivie, pe care
a pus-o la loc de cinste în casa lui. Astfel puişorul
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nu mai suferea nici de foame, nici de frig, iar lucrul
cel mai important, nu mai era singur. Astfel canarul
era foarte fericit. Omul vorbea zilnic cu el, încât s-a
înfirpat între ei o prietenie frumoasă. Dacă omul
pleca de acasă cu treburi, canarul îl aştepta cuminte,
nerăbdător să se întoarcă.
Odată l-a luat cu el în drumul lui la un
iarmaroc, astfel pe drum canarul a văzut alte păsări
care, spre deosebire de el zburau libere prin văzduh.
Una din ele l-a întrebat:


Tu de ce stai într-o colivie şi nu zbori liber ca

noi?
Canarul nu a ştiut ce să îi răspundă, dar de
atunci l-a măcinat acest gând. “Oare el de ce nu
este liber?”. Astfel canarul a devenit din ce în ce
mai trist şi mai îngândurat. Omul a observat tristeţea canarului şi şi-a dat seama care este cauza. Canarului i se făcuse dor de alte păsări.
Într-o dimineaţă, după ce i-a dat apă şi mâncare, omul a lăsat uşa coliviei deschisă pentru a ve157

dea ce se întâmplă şi el se gândi: „Eu i-am oferit tot
ce am putut, i-am dat tot ce aveam mai bun, iar
acum ca semn al dragostei mele îi redau libertatea,
este liber să facă ce doreşte”.
Canarul văzând uşa coliviei deschisă, a rămas
mirat, a ieşit la început speriat, pe urmă tot mai curajos a zburat în grădină, s-a urcat într-un copac privind spre casă (parcă se gândea încotro s-o apuce)
iar de acolo a zburat în păduricea din apropierea
grădinii. Omul s-a uitat trist, cum canarul se îndepărtează până când nu l-a mai zărit deloc.
Dar după două zile, canarul s-a întors, a găsit
uşa coliviei deschisă, a intrat în colivie ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar de atunci uşa coliviei a
rămas mereu deschisă, dar el nu a mai vrut să plece
din ea.
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18.Încrederea
Albu (Helmick) Nathalia
Indicaţii terapeutice:
- acceptarea situaţiei
- luarea deciziilor pentru remedierea situaţiei
Efecte dorite:
- depăşirea unei situaţii aparent fără cale de
rezolvare
Grup ţintă: elevi
Umblă vorba că era odată un băiat ca toţi băieţii: voinic şi năzdrăvan. În fiecare zi mergea la
şcoală. Îi plăcea acolo, avea prieteni mulţi. În
schimb, la ore se cam plictisea...Nu era atent întotdeauna, nici nu scria în caiet tot ce se scria pe tablă,
doar din când în când.
La prânz venea acasă, obosit de atâta şcoală şi
se odihnea. Bunica lui îl ruga mereu să îşi facă
temele pentru a doua zi, dar el în permanenţă găsea
câte un motiv să amâne începerea lor sau chiar să
nu şi le facă deloc. În felul acesta trecea zi după zi...
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Dar, într-o zi se întâmplă nenorocirea. Pentru că
nu a lucrat destul la matematică, la teză a luat o notă
foarte mică. Nu îi venea să-şi creadă ochilor. Nu i
se putea întâmpla lui una ca asta! Şi acum? Ce să
facă? Îi era ruşine...foarte mare ruşine...Îi era ruşine
de profesor, de doamna dirigintă, îi era ruşine de
colegi, îi era ruşine de el însuşi. Cum să dea ochii
cu părinţii lui? Ce le va spune? Vor fi extrem de
dezamăgiţi!...De altfel, şi el era foarte dezamăgit...
Şi-a luat inima în dinţi şi a pornit spre casă. A
început să le povestească părinţilor cele întâmplate.
Aceştia l-au liniştit, spunându-i că această notă nu îl
defineşte şi asigurându-l că ei au mare încredere în
el. Băiatul s-a aşezat la birou şi a început să lucreze
exerciţiile de la teză. Părinţii lui au fost impresionaţi
de tristeţea şi de ruşinea lui, dar, de asemenea, şi de
hotărârea cu care lucra zi de zi. Şi nu numai la
matematică. Au trecut zilele, au trecut lunile... Caietele erau îngrijite, temele făcute în fiecare zi. A venit şi nota la următoarea teză: era o notă mare. Plin
160

de bucurie, a intrat în casă. Părinţii l-au îmbrăţişat şi
i-au spus: ,,Noi am avut mereu încredere în tine, copile iubit!” Ce bine că nu a renunţat atunci când totul îi părea fără rezolvare!
Era fericit! Şi el avea încredere în sine!

4.2. Dramatizarea poveştii terapeutice

4.2.1. Povestea şi dramatizarea ei

1.ANDREI ŞI PITICUL
(Autor necunoscut)
Indicaţii terapeutice:
-comportament certăreţ, lipsa unui vocabular adecvat vârstei, a formulelor de politeţe;
Efecte dorite:
-încurajarea efortului de dezvoltare personală;
-încurajarea folosirii formulelor de politeţe;
-reducerea agresivităţii interpersonale;
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A fost odată, ca niciodată…ca-n orice poveste.
A fost odată un băieţel pe care-l chema Andrei.
Andrei era un copil ca toţi copiii: nici prea cuminte,
nici prea neascultător, nici prea linistit dar nici prea
neastâmpărat, ce mai, ca fiecare dintre voi.
Dar Andrei, de fire fiind puţin cam încăpăţânat,
avea o mare problemă: nu voia nici în ruptul capului
să spună cuvintele magice: "te rog". În loc de
"mamă, imi dai te rog apă" spunea "mamă, dă-mi
apă!", în loc de "tată, mă ajuţi te rog să mă îmbrac"
spunea "tată, ajută-mă să mă îmbrac" şi tot asa.
Părinţii au încercat în fel şi chip să-l înveţe să spună
aceste cuvinte minunate şi atât de simple "te rog".
Nimeni nu ştia din ce motiv Andrei nu vrea să le
rostească. Parcă s-ar fi certat cândva cu ele. Nimic
nu reuşea să-l convingă.
Părinţii, ca orice părinţi. După multe încercări,
deşi Andrei nu rostea cuvintele magice, făceau ce le
cerea acesta.
Până într-o zi…
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De dimineaţă Andrei fusese parcă mai neascultător ca niciodată. Neastâmpărat, obraznic, nimic
nu-i era pe plac. Mama era foarte supărată pe el. La
un moment dat Andrei îi spuse:
- Mamă, mi-e foame, dă-mi de mâncare!
- Nu aşa se cere un lucru, îi răspunse mama.
- Ştii bine că eu nu spun cuvintele magice.
- Atunci nu vei primi de mancare.
Obişnuit ca până la urma i se va face pe plac,
Andrei continua să ceară de mâncare, în felul lui.
Dar de data aceasta mama era hotărâtă:
- Până nu spui "te rog" nu primeşti nimic.
Timpul trecea şi veni ora somnului de prânz.
Cum Andrei era în continuare încăpăţânat, se culca
flămând. Şi începu să viseze.
"Se făcea că părinţii nu-i mai îndeplineau nici o
dorinţă. Stând aşa, supărat, apăru lânga el un pitic.
- De ce eşti supărat, Andrei?
- Părinţii mei nu îmi mai fac de loc pe plac. Daca le
cer să-mi dea ceva nu-mi dau, dacă le cer să facă
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ceva pentru mine nu fac. Sunt foarte supărat.
- Numai pentru atât, se mira piticul. Tu ştii că noi,
piticii, avem puteri magice şi că suntem şi foarte
buni prieteni cu copiii?
- Nu ştiam.
- Ei bine, aşa este. Şi ca să-ţi dovedesc, am să te
ajut, dar trebuie să faci ce-ţi spun. Vrei?
- Da, cum să nu.
- Ascultă-mă bine. De câte ori vrei ca părinţii să
facă ceva pentru tine tu nu trebuie decât să-mi rosteşti numele. Eu te voi auzi oriunde aş fi şi atunci,
mă voi face mic, mic, mic de tot, voi zbura lângă
urechea lor şi le voi şopti să facă ce le ceri. Ei vor
crede că vorbele mele sunt gândurile lor şi mă vor
asculta. Simplu, nu?
- Foarte simplu. Îţi mulţumesc mult. Dar nu mi-ai
spus cum te cheamă.
- A, da, uitasem. Numele meu este "Te rog". Am
plecat. La revedere şi nu uita că te voi ajuta întotdeauna.”
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Andrei se trezi din somn. Gândul îi era numai la
prietenul lui din vis. Se gândi să-l încerce. Merse în
bucătarie, unde se afla mama sa şi-i spuse:
- Mama, mi-e foame, îmi dai să mănânc? Şi imediat
după aceea rosti numele piticului: "Te rog".
Atunci se petrecu un lucru nemaipomenit.
Mama stătu puţin, cu sprâncenele ridicate şi foarte
atentă, de parcă nu ştia ce se întamplă. Andrei
zâmbi. El ştia că prietenul său, pe care nu-l vedea
de mic ce se făcuse, îi spunea mamei să-i dea de
mancare. Şi, într-adevăr, mama îi răspunse:
- Da, dragul meu!
"A mers. Am un prieten minunat" , gândi Andrei.
După ce a mâncat tot a ieşit afară şi le-a povestit
tuturor prietenilor despre piticul "Te rog", prietenul
lor. Bineînţeles că toţi, care aveau cateodată
probleme ca cea a lui Andrei, l-au chemat pe pitic în
ajutor. Iar piticul abia astepta asta. De fiecare dată,
se făcea mic, mic, mic de tot, zbura lângă urechile
parinţilor, şi nu numai, şi le şoptea să facă ceea ce le
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cereau copiii (bineînţeles că numai dacă acel lucru
nu era peste puterile celor mari).
Nu credeţi, copii? Încercaţi şi voi!

ANDREI ŞI PITICUL
Cherecheş (Teglaş) Lăcrămioara

Personajele
Andrei, un baieţel încăpăţânat
Piticul, un personaj imaginar
Mama
Bunica
Mihai, prietenul lui Andrei
Sebi, prietenul lui Andrei
IOANA, o fetiţă din parc
Acţiunea se petrece în casa lui Andrei, prima scenă
în bucătărie ,a doua în parc, a treia în camera lui
Andrei iar ultima revine în bucătărie.
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SCENA 1
Acţiunea se petrece în bucătărie. Mama găteşte iar
bunica croşetează/tricotează şi cântă o romanţă
veche.
Mama
Of, mamă, nu mai ştiu ce să mă fac cu baiatul meu.
Bunica
L-ai răsfăţat prea mult, draga mea, şi uite, ţi se urcă
în cap....(fredonează).Pe vremea mea...
Mama
Au trecut vremurile acelea, mamă. Poate am greşit,
din dorinţa de a-i oferi totul dar...
Se aude Andrei ţipând:
Andrei
Mamăăă!!!!!
Mama
Dar…doar din dorinţa de a-i oferi ceea ce poate eu
nu am avut…
Andrei intră în bucătărie şi ţipă:
Andrei
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Mamă, mi-e foame, dă-mi de mâncare!
Mama
Andrei, nu aşa se cere un lucru! De câte ori ţi-am
spus să foloseşti cuvintele magice? Şi, pe buni nu o
vezi? Nici măcar nu ai salutat-o!
Andrei
Am văzut-o şi ieri. Doar nu o să o salut în fiecare
zi! Hai! Dă-mi să mănânc! Mi-e tare foame.(ţipă)
Mi-e foameeeeee!!! Vreau mâncareeee!!
Mama
Nu le spui?
Andrei
Ce să spun?
Mama
Cum ce? Cuvintele magice.
Andrei
NU. Ştii foarte bine că eu nu folosesc aceste
cuvinte. Dă-mi să mănânc !Vreau mâncareee!!!
Mama
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Atunci, nu vei primi de mâncare. Până nu spui ,, te
rog”, nu primeşti nimic !
Andrei
Foarte bine! N-ai decât să aştepţi . Mai bine mă duc
la joacă în parc.(Se uită către bunica) Buni, hai să
mergem în parc!
Bunica se ridică . Mama o opreşte.
Mama
Stai,mamă! Andrei, n-ai uitat nimic?
Andrei
Ce să uit?
Mama
Să o rogi pe buni să vină cu tine.
Andrei
Să o rog???Dar ce??? Nerugată nu poate să meargă
cu nepotul ei în parc?
Bunica
Lasă, dragă, mă duc!
Mama
Ba nu! Nu mergi. Mama, te rog!
169

Bunica
Bine.(se aşează pe scaun)
Andrei
Foarte bine! Atunci mă duc singur. Sigur prietenii
mei vor fi mai înţelegători ca voi.
Mama
Nu pleci nicăieri. Te rog să mergi în camera ta!
Andrei, auzi ce zic?Nu pleci nicăieri!
Andrei
Ba plec!
(Pleacă la joacă, trântind uşa).

SCENA 2
Andrei se află în parcul din faţa casei. Acolo îşi
întâlneşte prietenii lui, Mihai şi Sebi.
Mihai
Salut, Andrei!
Andrei nu răspunde la salut.
Sebi
Salut,Andrei!
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Andrei nu-i răspunde nici lui Sebi.
Mihai
Ce-o fi cu el? Pare cam supărat.
Andrei
N-am nimic. Am venit să mă joc cu voi. Dă-mi şi
mie mingea ta!
Sebi
Aşteaptă puţin.Noi tocmai repetăm loviturile cu
capul. Stai să vezi ce bine ne descurcăm!
Andrei
Nu vreau să văd nimic. Vreau doar să mă joc. Ce
mai staţi? Îmi daţi mingea sau o iau cu forţa?
În acest moment, Andrei le luă mingea şi începu să
fugă cu ea. Se distanţează, urmăritorii renunţă, iar
apoi îşi dă seama că jocul cu mingea nu are niciun
farmec atunci când eşti singur.
Andrei
Hmmm... Ciudat... Deşi am mingea, nu mă simt atât
de bine pe cât am crezut. S-ar putea să greşesc? Nu
cred, mereu am dreptate.
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Şi, zâmbind, se îndreaptă spre casă, nu înainte de a
ascunde mingea. Pe drum, însă o vede pe Ioana
care alerga după fluturi.
Andrei
Ce plasă frumoasă ai! O vreau! Dă-mi plasa!
Ioana
Daaa, e tare frumoasa! Am primit-o de la tata. Am
prins mulţi fluturi cu ea. Mi-am făcut chiar şi un
insectar.
Andrei
Ştii ceva? Nu mă interesează de la cine o ai şi ce ai
făcut cu ea. O vreau! Dă-mi-o!
Ioana
Aş putea să ţi-o dau. Cu o condiţie.
Andrei
Care?
Ioana
Sa mă rogi frumos.
Andrei
Să te rog??
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Ioana
Da. Mă rogi. Uite aşa: Ioana, îmi dai te rog plasa
pentru fluturi?
Andrei
Să te rog? Cred ca glumeşti. (Şi zicând asta trage de
plasă. Ambii copii trag de plasă până se rupe.
Ioana începe să plângă iar Andrei fuge acasă)
Andrei
Mamaa, am venit! Îmi este foame. Dă-mi să
mănânc!
Mama
Andrei, nu mai insista.Nu spui, nu mănânci.
Andrei
Of...Lasă-mă în pace!(pleacă în camera lui)

SCENA 3
Andrei se află în camera lui ,întins pe pat. Visează.
Andrei
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Şi ce-mi pasă mie dacă nu-mi mai dă mâncare! Şi
nu-mi dau mingea! Şi nu mă lasă la joacă cu prietenii mei... Şi, care prieteni?
Apare piticul.
Piticul
De ce esti supărat, Andrei ?
Andrei
Parinţii mei nu îmi mai fac deloc pe plac. Dacă le
cer să-mi dea ceva nu-mi dau, dacă le cer să facă
ceva pentru mine, nu fac. Sunt foarte supărat.
Piticul
Numai pentru atât? Tu ştii că noi, piticii, avem
puteri magice şi că suntem foarte buni prieteni cu
copiii?
Andrei
Nu ştiam.
Piticul
Ei bine, aşa este. Şi ca să-ţi dovedesc, am să te ajut,
dar trebuie să faci ce-ţi spun. Vrei?
Andrei
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Da, cum să nu.
Piticul
Ascultă-mă bine. De cate ori vrei ca părinţii să facă
ceva pentru tine tu nu trebuie decât să-mi rosteşti
numele. Eu te voi auzi oriunde aş fi şi atunci mă voi
face mic, mic, mic de tot, voi zbura lângă urechea
lor şi le voi şopti să facă ce le ceri. Ei vor crede că
vorbele mele sunt gândurile lor şi mă vor asculta.
Simplu, nu?
Andrei
Foarte simplu. Îţi multumesc mult. Dar ....funcţionează şi la copii?
Piticul
La copii?
Andrei
Da, la prietenii mei. Nu ne mai înţelegem deloc.
Sunt tare răi cu mine.
Piticul
Sigur că funcţionează. Doar trebuie să-mi rosteşti
numele.
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Andrei
Perfect. Piticule, ai uitat să-mi spui cum te cheamă.
Piticul
A, da, uitasem. Numele meu este TE ROG. Am plecat. La revedere şi nu uita că te voi ajuta întotdeauna.

SCENA 4
Andrei intră în bucătărie unde se află mama lui.
Andrei
Mamă, mi-e foame, îmi dai să mănânc?.........”TE
ROG”
Mama
Da, dragul meu. Îţi pun acum.
Andrei
Oau, a mers!!! Am un prieten minunat!!!
Mama
Despre cine vorbeşti, Andrei?
Andrei
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A...nu...nimic...despre nimeni ,mamă. Mulţumesc
de masă! Pot să merg în parc? Te rog!
Mama
Sigur că poţi. Dar să nu stai mult. Imediat se înserează. (privind în urma lui) Ce-o fi cu el? Mamă,
unde eşti? Am să-ţi dau o veste minunată....
Andrei
Ajunge în parc.
Hei! Băieţi! Am adus mingea. Vreţi să ne jucăm
împreună? Vă rooog....
Şi...ştim cu toţii... copiii iartă uşor. S-au jucat până
seara când părinţii i-au strigat să meargă în casă.

2. CUM AU FUGIT ODATĂ JUCĂRIILE
DE LA UN COPIL
Nina Stănculescu



Poveste terapeutică -

Indicaţii terapeutice:
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Lipsa motivaţiei de a îngriji şi preţui obiectele

personale ;
Efecte dorite:


Valorizarea sarcinilor cotidiene;



Încurajarea ordinei şi disciplinii;

Grupul ţintă:


Copii .
În noaptea aceea, o rază de lună se furişă pe

fereastră în camera lui Petrişor şi lumină o grămadă
de jucării înghesuite: o cutie de creioane colorate,
un ursuleţ de pâslă, o carte de poveşti şi o minge
albastră. Şi de îndată ce le atinse raza lunii, jucăriile
porniră să se mişte. Cutia de creioane colorate se
deschise fără veste şi creioanele căzură unele peste
altele în spinarea ursuleţului. Ursuleţul sări ca ars:
– Aoleo, ce-i asta? Mă omoară! Şi se înghesui mai
tare în cartea de poveşti, care-l ocărî cu glasul pe
jumătate adormit:
- Ia vezi! Mi-ai îndoit toate filele! Şi aşa sunt destul
de ruptă şi mâzgălită! Si se propti de mingea
178

albastră, care o luă la goană rostogolindu-se pe
podea, către capătul celălalt al camerei. Ursuleţul
răspunse mânios cărţii de poveşti:
– Ce cauţi aici? Ar trebui să fii pe raft! Apoi, fără să
mai aştepte, se răsti către cutia de creioane colorate:
– Iar tu ai putea sa-ţi ţii creioanele mai bine! N-ai
capac?
– Am avut! se plânse cutia de creioane colorate. Dar
Petrişor mi l-a rupt!
– Şi pe mine, ia uitaţi în ce stare m-a adus! se jelui
cartea de poveşti, răsfirându-şi dinaintea celorlalţi
foile ferfeniţă.
-

Aveţi

dreptate!

mormăi

atunci

ursuleţul,

scuturându-şi blana roasă. Mie parcă nu mi-a rupt o
labă? Şi oftă şi el de mai mare jalea. Vedeţi numai
cum ne-a azvârlit acum aici, unele peste altele?
Mingea albastră, de supărare, se legăna când
într-o parte, când într-alta, pe pod:
- Cu mine dă în toate geamurile! Într-o zi am să mă
sparg de tot!
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- Ce mai! Mormăi ursuleţul ridicându-se drept în
picioare. Eu nu stau aici! Plec!
-Unde pleci? Se speriară celelalte jucării.
- Mă duc la magazinul de unde am venit! Vorbi el
apăsat. Ce nou şi îngrijit eram acolo! Poate am să
găsesc alt copil, care are să mă ia cu el şi are să se
poarte frumos cu mine! Poate îmi va drege şi laba
ruptă!
– Stai că vin şi eu! strigă atunci cutia de creioane
colorate. Îmi strâng doar creioanele împrăştiate şi o
iau din loc!
– Nici eu nu mai stau aici! Vin cu voi! vorbi
hotărâtă cartea de poveşti, tremurându-şi paginile de
atâta supărare, iar mingea albastră se învârti în loc
să-şi facă vânt spre fereastră.
–Şi eu, şi eu!
– Să ne grăbim! le spuse atunci ursuleţul. Până nu
se stinge raza de lună! Şi ajutându-se una pe alta,
jucăriile se suiră pe fereastră şi se făcură nevăzute.
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Iar raza lunii pieri din odaie şi din pervaz şi porni cu
ele.
Călătoriră mult pe străzile adormite pe sub
lămpile aprinse, pe unde nu trecea nici ţipenie de
om. Se zări doar într-o curte un căţel laţos, care de
mirare uită să le mai latre. Într-un târziu, când în
zare mijiră zorii şi raza lunii păli, ajunseră obosite
în pragul magazinului cel mare din centrul oraşului.
Şi cum dispăru raza, asfinţind, adormiră şi ele cu
toatele, unele lângă altele.
Şi aşa se face că dimineaţa, când veniră
vânzătorii să deschidă magazinul, le găsiră acolo.
Vânzătorul de la raionul de jucării le luă în mână,
minunându-se:
– Ce-o fi cu jucăriile astea rupte, aici? Şi ce să fac
cu ele? Doar aici vindem jucării noi, de abia ieşite
din fabrică.
- Le-o fi azvârlit vreun copil! îşi dădu cu părerea
vânzătorul cel tânăr de la articolele de sport.
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– Ia-le înăuntru! spuse şi vânzătorul de la articolele
de drogherie. Poate va veni cineva să le ceară!
Trecură câteva zile. Într-o dimineaţă intră în
magazin tocmai Petrişor, de mână cu mama lui. El o
lăsă pe mama să umble după ce avea ea nevoie în
alte părţi şi alergă pe dată spre raionul de jucării,
cum făcea totdeauna, să vadă jucăriile noi. Acolo
însă dădu cu ochii, pe tejghea, drept în faţă, de cutia
lui de creioane colorate, de minge, ursuleţ şi cartea
de poveşti.
Numaidecât se repezi la ele, explicând
vânzătorului:
– Sunt jucăriile mele!
Vânzătorul, care tocmai îi întinsese unui băieţel
subţirel un iepure de cauciuc, se întoarse către el:
– Ia stai puţin! Cum vine asta? Dacă sunt ale tale, ce
căutau în faţa magazinului cu noaptea în cap?
Băieţelul cu iepurele se uită într-o parte la Petrişor
şi spuse repede:
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– Poate au fugit de la el! Iar o fetiţă mititică, cu ochi
neastâmpăraţi, adăugă şi ea, pe un glas plângăreţ:
– Nu vedeţi ce rupte sunt, săracele?
– Asta e! Se poartă urât cu ele! Se vede cât de colo!
vorbi un alt băieţel care de abia îşi desprinsese ochii
de la maşinuţele şi avioanele cu cheie. Petrişor îşi
lăsă capul în jos şi se înroşi peste urechi.
– Ce spui? Îl întrebă vânzătorul. Cum să ţi le dau
înapoi? Uită-te şi tu cum arată!
Petrişor tăcea mereu, cu ochii în pământ. Nici
ceilalţi copii nu mai spuseră nimic, privindu-l cu
supărare.
Vânzătorul îşi plimbă ochii de la el la jucării şi
iarăşi la Petrişor, mângâindu-şi bărbia, pe gânduri:
– Eu zic c-ar trebui să le dăruiesc unui alt copil,
care să ştie cum să se poarte cu ele!
– Nu, nu! se împotrivi atunci Petrişor, cu lacrimile
şiroindu-i pe obraji. Nu le daţi altui copil! De acum
înainte am să am grijă de ele! Numai să vedeţi!
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– Ei, copii, ce spuneţi? Ce facem cu jucăriile lui
Petrişor? întrebă vânzătorul.
Băieţelul subţirel spuse încet, trăgând uşor
de-o ureche iepurele de cauciuc:
- Dacă are să se poarte frumos cu ele de acum
înainte…
– Şi nu le mai rupe… adăugă, mai încet încă, fetiţa
de lângă el.
Vânzătorul din spatele tejghelei hotărî:
– Dacă spuneţi voi… şi dacă lui Petrişor îi pare rău
de felul în care s-a purtat până acum cu jucăriile
lui… să i le dăm inapoi.
Dar numai pentru o vreme! Să vedem cum se
va purta! Dacă se ţine de vorbă şi are grijă de ele, i
le lăsăm, iar de nu, i le luăm pentru totdeauna şi le
dăm altui copil, care să le merite!
– Aşa, aşa… încuviinţară copiii.
Atunci, Petrişor îşi strânse jucăriile la piept şi
plecă cu ele fără să se mai uite înapoi. Din ziua
aceea am auzit că se poartă tare frumos cu orice
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jucărie. Şi nici uneia nu i-a mai trecut prin minte să
plece de la Petrişor!

O NOAPTE MAGICĂ CU JUCĂRII...
Pavel Claudia Elena şi Onac Adriana-Mihaela

PERSONAJE:


Un băiat



O fetiţă



Mama



Zâna bună



Jucăriile: Ursuleţul de pluş

Micuţa balerină
Mingea
Maşinuţa
DECOR: O cameră de copii cu două paturi , plină
cu jucării împrăştiate.
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SCENA 1.
Băieţelul se joacă cu jucăriile în camera lui.
Apare surioara care doreşte să i se alăture!(fond
muzical: Uţa, uţa , vrăbiuţa- negativ)

BĂIATUL:
Jucăriile de-aici,
Ale mele-s, ştii prea bine.
Şi-astea mari şi astea mici,
N-am să le împart cu tine!
FETIŢA:
Ce vorbeşti, măi frăţioare?
Mama ni le-a cumpărat
Şi îţi spun a mia oară,
Jucăriile se-mpart!
Copiii încep să se certe, trăgând de o jucărie:
BĂIATUL:


Ba nu!

FETIŢA:


Ba da!
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BĂIATUL:


Este maşinuţa mea

Şi n-o dau la nimenea!
FETIŢA ( luând un ursuleţ de pluş):


Ursuleţului cel mic,

Lângă mine i-ar sta bine...
BĂIATUL ( smulgându-i jucăria):


Nu îţi dau NIMIC, NIMIC

Şi...nu mă mai joc cu tine!

SCENA 2:
Mama aude cearta celor mici şi intră în camera
acestora pentru a-i linişti şi a-i pune la somn.
MAMA:


Ce-i atâta gălăgie,

Iarăşi vă certaţi?
FETIŢA:


Nu-mi dă nici o jucărie...

Parcă n-am fi fraţi!
MAMA:
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Gata! Ora e târzie...

Vremea e să vă culcaţi,
Strângeţi toate lucrurile
Şi-n paturi intraţi!
BĂIATUL:


Eu nu adun că-s obosit!

FETIŢA:


Eu nu m-am jucat cu nimic...

MAMA:


Strângeţi-le amândoi,

Nu mai faceţi tărăboi!
Jucăriile frumoase
Se vor supăra, vă zic,
Puneţi mâna fiecare,
Că durează doar un pic!
Copiii îşi continuă jocul ignorând-o pe mama
lor care părăseşte încăperea.
MAMA (întorcându-se):


Dacă nu le adunaţi

Şi într-una vă certaţi,
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Într-o zi, vor disparea,
La alţi copii vor pleca!
COPIII:


Ha, ha, ha...

Nu se poate-aşa ceva!
Pe un fond muzical adecvat (BENNY HILL
THEME), copiii îşi strâng jucăriile aruncându-le în
spatele paravanului, apoi se bagă în pat. Intră
mama să îi acopere:
MAMA:


Somn uşor, dragi copilaşi,

Să visaţi doar îngeraşi! ( dă să iasă şi se întoarce):


Nu uitaţi de rugăciune!

COPIII:


O vom spune!

Îngeraş, din cer coboară,
Lângă patul meu,
Somn uşor să îmi aduci,
De la Dumnezeu!
Să adorm pe braţul tău,
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Dulce, drăgăstos,
Până-n zori, când mă trezesc,
Să visez frumos!
FETIŢA:


Noapte bună, frăţior!

BĂIATUL:


Noapte bună, somn uşor...

Copiii adorm. Pe fundal se aud cântece de leagăn.

SCENA 3:
În camera copiilor e întuneric. O lumină puternică
se aprinde şi pe melodia „Zâna bună” (Gaşca
Zurly), apare zâna jucăriilor cântând.
ZÂNA BUNĂ:


Am bagheta fermecată

Şi magii eu pot să fac,
De jucării am fost chemată
Şi vreau să aflu imediat:
Care e problema lor
De mi-au cerut ajutor!
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Jucării , hai, prindeţi viaţă,

Spuneţi-mi ce s-a-ntâmplat?
Pe melodia „Dance of the Sugar Plum Fairy” (THE
NUTCRACKER), apar tiptil jucăriile supărate,
atente să nu îi trezească pe copii.
URSULEŢUL DE PLUŞ:


Zi de zi îmi trag codiţa

Şi m-aruncă peste tot.
Azi mi-au rupt chiar şi blăniţa...
Gata , eu nu mai suport!
Vreau să plec la alţi copii
Ce- au grijă de jucării!
BALERINA:


Rochiţa mea preferată

E pătată, vai de ea...
Poantele mi-s aruncate
Într- o ladă, undeva!
Faţa mi-e murdară tare...
Ea zice că m-a machiat.
Ieri, a zis, în gura mare,
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Că sunt bună de-aruncat!
Vreau să plec şi eu de-aici,
Oriunde în astă lume,
Poate voi găsi vreun pici,
S-aibă grijă şi de mine!
MINGEA:


Şi eu sunt tare furioasă

Fiindcă Dragoş m-a-nţepat,
Toată ziua stau în casă
Că m-am desumflat!
Spune că nu mai sunt bună
Dacă nu mai pot sări...
Vin cu tine, zână bună,
Vin să caut alţi copii!
MAŞINUŢA:


Of, ce tristă sunt şi eu...

Arucată sunt mereu
Dintr-o lădiţă în alta,
Pentru că mi-e ruptă roata.
Dar ei m-au stricat, să ştii,
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N -au ştiut să mă împartă
Şi- acum mi-e teamă c-oi sfârşi,
Prin tomberoane aruncată!
ZÂNA BUNĂ:


Problema e gravă tare...

Trebuie să mă gândesc!
Ce-aş putea să fac eu, oare,
Să vă liniştesc?
JUCĂRIILE:


Să ne duci la alţi copii

Care nu au jucării!
URSULEŢUL DE PLUŞ:


Bagajele le-am pregătit

Şi putem porni la drum...
MINGEA:


Vai de mine, s-au trezit,

Nu putem pleca acum!
JUCĂRIILE:


Să vedem ce au de zis...
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SCENA 4:
Copiii se trezesc din pricina forfotei din jur, dar
rămân în paturi, uimiţi!
FETIŢA (frecându-se la ochi):


M-am trezit sau e un vis?

Jucăriile vorbesc?
ZÂNA BUNĂ:


Da, când eu le- nsufleţesc!

...M-au chemat în ajutor
Iară eu, de dragul lor,
De îndată am sosit.
Iată ce mi-au povestit:
Că sunt foarte supărate
Şi tot timpul sunt stricate.
Deloc nu le îngrijiţi!
Oare, nu le mai iubiţi?
BĂIATUL:


Cum să nu, noi le iubim,

Zână bună, să ne crezi!
FETIŢA:
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De-acum o să le-ngrijim!

Poţi veni, oricând, să vezi...
SCENA 5
ZÂNA BUNĂ:


Eu propun să îi iertaţi,



O şansă să le mai daţi...

Se schimbă fondul muzical ”Train’s a Comin”
DUMBO OST.
URSULEŢUL DE PLUŞ:


Şedinţă de jucării!

JUCĂRIILE:


Mai rămânem la copii?

Jucăriile încep să se sfătuiască, iar copiii aşteaptă
nerăbdători, în paturi, decizia finală.
MAŞINUŢA:


Nu a fost deloc uşor

Să decidem, dragilor!
Însă după ce am votat,
Hotărârea am luat.
URSULEŢUL DE PLUŞ:
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Dacă ne veţi îngriji

Şi frumos vă veţi juca...
Dacă zi de zi, copii,
Vă veţi împăca,
Noi vom rămâne aici...
Nu plecăm la alţi pitici!
COPIII:


Vă promitem că de-acum

Nu vă vom mai supăra
Vă vom îngriji cu drag,
Vă vom respecta!
Nu veţi mai fi aruncate
Prin cameră undeva
Ci pe rafturi, aranjate,
Noi vă vom păstra!
Jucăriile se apropie de copii, îi îmbrăţişează şi se
aşază la marginea paturilor.
Zâna îi priveşte bucuroasă şi apoi iese cântând:
Când îţi pui dorinţa,
Din toată fiinţa,
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Steaua mea va lumina...
Eu sunt zâna bună!

3.CUTIILE MAGICE
Recheşan Codruţa Ioana

Indicaţii terapeutice:
copilul dezordonat, copilul egoist
Grupul ţintă: 5-8 ani;
Efecte dorite:
-îndeplinirea sarcinilor specifice vârstei;
- crearea unor rutine zilnice;
- sensibilizarea faţă de problemele celor din jur;
Era odată un băieţel care trăia cu mama şi cu
tatăl său într-o căsuţă foarte frumoasă.
El era foarte iubit de părinţii săi şi, aceştia s-au
gândit că dacă ii cumpără foarte multe jucării
copilaşul va fi foarte fericit. Lui îi plăcea să le ceară
mereu lucruri noi dar se plictisea foarte repede de
fiecare dintre ele şi le arunca pretutindeni.
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Mama lui strângea mereu după el şi era mai tot
timpul obosită. Îl ruga mereu să strângă jucărioarele
în urma lui dar acest lucru nu se întâmpla niciodată
iar ea nu mai zâmbea aproape deloc.
Într-o zi, mama s-a hotărât să nu mai strângă
nici o jucărie iar mormanul devenea din ce în ce
mai mare. A ajuns să fie atât de mare încât nici
măcar uşa camerei nu se mai deschidea fără ca el să
fie nevoit să împingă cu piciorul câteva jucării.
Dar, după o vreme, nu a mai reuşit să facă nici
acest lucru. A ajuns pur şi simplu să nu mai poată
intra în cameră. Ajunsese să doarmă într-o altă
cameră pe canapea.
Într-o seară,adormi el în patul care era deja şi el
plin de jucării. Acestea îl înghesuiau care mai de
care. Ba o maşinuţă îl înţepa atunci când se aşeza pe
spate, ba piesele de construcţie Lego îl zgâriau
atunci când se întorcea de la stânga la dreapta, ba
sunetul ascuţit al unui claxon îl făcea uneori să sară
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din somn speriat. În nici un caz nu reuşea să se
odihnească şi era mereu obosit.
Pe când reuşi să aţipească într-o noapte, un
spiriduş îi apăru în vis şi îi spuse:


Văd că te plictiseşti foarte tare deşi ai atât de

multe jucării. Oare nu te-ai odihni mai bine dacă ai
aranja puţin jucăriile din pat. Si poate, dacă ai dărui
câteva si altor copii, ţi–ai face şi prieteni. Aş putea
să te ajut dacă doreşti.
Băieţelul îl asculta cu atenţie deoarece spiriduşul
îi părea destul de interesant. Era ceva nou pentru el.
Nu mai văzuse un spiriduş până atunci.


Uite! Ţi-am adus nişte cutii magice fiecare

având câte o culoare specială. Dacă vom aranja
jucăriile în ele vor deveni toate foarte interesante şi
te vor distra mereu. Nu te vei mai plictisi deoarece
vei putea să iei în fiecare zi câte o altă cutie magică
cu jucării- spuse spiriduşul.
Băieţelului i-a plăcut ideea şi împreună cu spiriduşul a aranjat jucăriile în cutiile cele magice.
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Cînd s-a trezit dimineaţa, s-a frecat la ochi şi nu
i-a venit să creadă. Jucăriile erau aşezate frumos în
cutii, la fel ca în vis şi avea şi o grămadă de loc
pentru joacă în camera lui. Mămica lui zâmbea din
nou din pragul uşii.
Din acea zi, mereu scotea câte o cutie nouă şi se
juca cu jucăriile din interior fără să se plictisească
iar la final le aşeza din nou la locul lor.
De atunci nu s-a mai plictisit niciodată iar
mama sa nu a mai obosit strângând după el.
Toţi au fost extrem de fericiţi şi, uneori, de
sărbători băieţelul mai dăruia din cutii unor copii
sărmani, ajungând să aibă foarte mulţi prieteni cu
care se juca mereu spre bucuria spiriduşului care
venea să îl mai viziteze uneori în vis.
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CUTIILE MAGICE
Recheşan Codruţa Ioana
Personaje: mama, Marius, Spiridusul
(Camera baietelului (Marius) plină de jucării împrăştiate peste tot. Marius, trântit pe covor cu căştile
pe urechi.)
Mama: Of, of! Totul e vraişte în camera ta. Am
strâns şi ieri, strâng şi astăzi. Nu mai avem loc
pentru nimic aici în cameră.
Priveşte! Nici măcar nu te joci cu ele..... Obosesc zi
de zi făcând acelaşi lucru.....Sunt foarte tristă....
Marius: Mă plictisesc!!! Mă plictisesc îngrozior!
Mama: Nu ai auzit un cuvânt din tot ceea ce ţi-am
spus!
Marius: Ai spus ceva? N –am auzit!
Mama: Eşti teribil! Nici nu pot să mă mai uit la
tine....
Marius: Auzi.....Eu unde dorm astăzi? Aici nu mai
am loc de atâtea jucării.....
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Mama: Nu e problema mea!!! Pune-ţi imaginaţia la
încercare....
Marius: Pe canapea în camera de zi ! Auzi!....Mă
mut acolo începând de astăzi.....Poţi să pleci....chiar
nu mi pasă!
(Schimbare de decor, livingul casei, Marius se
trânteşte în pat)
Marius: Au, vai....ce am aici sub mine......Pfff....fir
ar să fie de maşinuţă! Na....... (o aruncă cu putere în
perete)
Mamă! Mamă! Iar n-ai făcut curăţenie! Si piesa asta
de Lego m-a zgâritat.... îmi curge sânge....
maaaaaamaaaaaa.........
Doamne cât de obosit sunt, vreau să dorm!
(Se aşează din nou pe pat, dar când se întoarce într
–o parte se aude claxonul unui tractor):
Tiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt;
Marius: Aoleu, vai, vai.....m-am speriat îngrozitor!
(împinge cu piciorul tractorul, îşi pune perna pe cap
şi aţipeşte).
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Sforăie........
Spiriduşul: Ghidi ghidi ghidi........(îl gâdilă pe toate
părţile)
Marius: Ce? Ce?? Unde? Cum??? Cine.....eşti?
Spiriduşul: Sunt distribuitor de cutii magice.... Am
venit să te ajut!
Marius: Mamă, cum arăţi.....hi, hi,hi.....N-aş spune
că ai fi în stare să mă ajuţi! Tu? Pe mine? Nu vezi
cât eşti de mic? Dar cu fesul acela eşti chiar interesant......doar nu ai puteri magice?
Spiriduşul: Ascultă! Văd că nu te odihneşti prea
bine între atâtea jucării!
Marius: Da, ai dreptate.....e cam incomod!
Spiriduşul: Dacă ai mai dă din ele unor copii sărmani ai avea întreg patul doar pentru tine. Ce spui?
Marius:

M....Mdaa.....Ar

putea

fi

o

idee.

Mamaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......
Spiriduşul: Nu aşa....Am adus nişte cutii magice,
care mai de care mai specială. Hai să le aranjăm
împreună şi ai să vezi că vor rămâne mereu
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interesante şi distractive. Poţi să iei în fiecare zi o
altă cutie magică. Plictiseala va dispărea cu totul.
Marius: Sună bine! De unde începem!!! Aşa, pune,
hai ce bine, şi asta, şi asta, şi asta....
(răsare soarele, Marius se freacă la ochi şi se întinde
în patul încăpător)
Mama: Trezeşte-te leneşule! Cutiile acestea din uşă
aşteaptă să fie distribuite copiilor de pe stradă!
Marius: Am să am mulţi prieteni, am să am mulţi
prieteni!
Mama: Aşa este. Şi o cameră minunată!
Marius: Şi cutii colorate pline de jucării care nu mă
plictisesc!
Mamă, ce bine îmi pare că zîmbeşti din nou! Ce
fericit sunt!!!!!
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4.IEDUL CU TREI CAPRE
de Octav Pancu Iaşi

Indicaţii terapeutice:
- incapacitatea de a se descurca în viaţa de fiecare
zi, datorită răsfăţului excesiv al adulţilor
- incapacitatea de a diferenţia adevărul de păcăleală
sau minciună.
Efecte dorite:
- conştientizarea importanţei de a nu te lăsa înşelat
sau păcălit de cei răi
- întreprinderea de acţiuni care stimuleze dezvoltarea independenţei celor mici şi răsfăţaţi
Grup ţintă: copii, elevi
Povestea asta nu s-a întâmplat chiar pe vremea când se potcoveau puricii, ci mult mai aproape,
când puricii au devenit tare nesuferiţi- iar eu copii,
vă doresc să n-aveţi de-a face cu ei…
Cică nu departe de casa caprei cu trei iezi îşi
avea casa un ied cu trei capre. Era un ied ca toţi
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iezii: nici mai mare, nici mai mic, nici mai frumos,
nici mai urât. Cum s-ar spune: nici prea-prea, nici
foarte-foarte. Numai că în loc de o capră avea trei: o
capră-mamă, o capră-mătuşă şi o capră bunică.
Grozav de bine o mai ducea iedul! Ce să vă
spun copii, pe mine de m-ar lăsa să stau măcar o zi
în casa aceea, nu mi-ar mai trebui nimic. Măiculiţă,
ce mai trai!
Dimineaţa nici nu apuca bine iedul să
deschidă ochii, că şi începea să poruncească :
–Capră–mamă!
–Spune, fiul meu iubit!
–Îmbracă-mă! Nu pot singur!
Capra mamă nu aştepta să i se spună de două ori.
Se apleca să-i caute încălţările sub pat, se urca pe
dulap să-i caute nădragii şi se băga după sobă să-i
caute cămaşa.
De, iedul nu obişnuia – ca voi – să folosească
spătarul scaunului ori cuierul.
Îşi arunca hainele unde nimerea.
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Capra–mamă îi aduna hainele şi se năcăjea să-l
îmbrace: îi lega şiretele, îi trăgea pantalonii şi
cămaşa şi, vai, îi aranja şi cureaua!
Când se vedea îmbrăcat, iedul iarăşi poruncea:
– Mătuşă-capră!
– Spune, nepoţelul meu drag!
– Ospătează-mă! nu pot singur…
Mătuşa- capră se repezea la bucătărie, turna
lapte dulce şi aşeza într-o farfurie mămăliguţa caldă, apoi punea totul pe o tavă şi le ducea fuguţa la
patul iedului. Şi rupea mătuşa capră din mămăliguţă şi îndeasă în gura iedului! şi ţine-i mătuşăcapră cana la gură să soarbă iedul laptele!
Şi uite aşa, până isprăvea iedul toată mămăliga şi tot laptele, ba îi mai aducea mătuşa - capră şi
câte o plăcintă, că era mare meşter la copt, iar iedul
mare meşter la înghiţit…
Zburda iedul toată ziulica pe afară, iar seara
când se întorcea acasă se întindea pe pat şi poruncea:
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– Capră-bunică!
– Spune, nepoţelul meu scump!
– Adoarme-mă! nu pot singur…
Cât ai clipi, bunica-capră venea lângă ied şi se
pornea să-i cânte şi să-l legene:
Nani nani, nani
Coboară somn pe scara nevăzută,
Nani, nani. nani
Şi opreşte-te somn
Pe ochii nepoţelului meu
Nani, nani, nani.
Hei, aşa trai ca al iedului mai zic şi eu! Să tot
trăieşti 100 de ani.
Dar într-o seară, bătu în poartă vecina capră cu
trei iezi.
– Scumpele mele surate am venit la voi cu o
mare rugăminte. Mâine seară mi se însoară iedul cel
ma-re. Tare aş vrea să le pregătesc un ospăţ să i se
ducă vestea. Mă rog domniilor voastre, fiţi bune şi
poftiţi mâine la mine să-mi ajutaţi la înfăşatul
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sărmălu-ţelor, la împletitul colacilor, ori la ce-o mai
fi de trebuinţă. O să vă răsplătesc.
– Mâine în zori suntem la dumneata, surată! Te-om
ajuta cu dragă inimă.
A doua zi, cele trei capre plecară la vecina lor,
capra cu trei iezi.
Mai târziu se trezi şi iedul. După cum îi era
obiceiul strigă :
– Capră – mamă! Îmbracă-mă! Dar nimeni nu veni
să-l îmbrace. Atunci iedul începu să se tăvălească
prin pat şi să urle.
– Îmbracă-mă! Îmbracă-mă! Îmbracă-mă! Nu pot
singur…
Vulpea tocmai trecea pe acolo şi auzind urletele
iedului, curioasă din fire, băgă capul pe fereastră ca
să afle ce se întâmplă.
– Nu mai striga atâta, ieduţule, dacă nu poţi să te
îmbraci singur, aruncă-mi hainele şi te îmbrac eu.
Bucuros iedul îi azvârle încălţările şi nădragii şi
cămaşa. Una câte una, vulpea le prinse, le vârî într209

un sac şi pe aici ţi-e drumul! Fugi cu ele să le vândă
la târg.
Mare amărâciune îl cuprinse pe ied şi multe
lacrimi grele vărsă. Dar, tot plângând şi văicărinduse îl apucă foamea. Strigă:
– Mătuşă-capră, ospătează-mă!
Dar nimeni nu veni să-l ospăteze. Mătuşacapră, precum se ştie, era plecată.
Şi porni iar iedul să se tăvălească şi să urle:
–

Ospătează-mă!

Ospătează-mă! Ospătează-

mă! nu pot singur….
Cum ţipă el aşa, trecu pe acolo ursul.
– Nu mai striga atâta, ieduţule! Mai bine spune-mi
unde e mâncarea ca să te ajut eu. Te ospătez pe
cinste!
Iedul îi spuse. Ursul intră în bucătărie şi începu
să înfulece cât şapte. Infulecă toată mămăliga. Sorbi
şi ultimul strop de lapte. Ba, de lacom ce era, cât pe
ce să înghită ceaunul şi făcăleţul. Apoi ursul plecă
fără să–i mai pese de ied.
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De acum s-a pus iedul şi mai tare pe plâns. Şi
plângi şi plângi, de răsuna casa de zbieretele lui.
Toată lumea însă ştie că după plâns ţi se face somn.
Strigă iedul:
– Capră – bunică! adoarme-mă!
Dar nimeni nu veni să-l adoarmă.
Şi din nou iedul începu să urle şi să se tăvălească.
Lupul tocmai ieşise la plimbare. Se afla nu
departe şi-l auzi pe ied strigând.
– Nu mai striga atâta, iedule. Las’ că vin eu să
te adorm, ieduţule!..
Intră lupul în casă, se aşeză lângă ied,
legănându-l şi cântându-i:
Nani, nani, nani,
Nu mai coborî somn
Că nu-i nevoie.
Nani, nani, nani,
Am să-l mănânc
Pe iedul cel răsfăţat
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Răzgâiat şi alintat,
nani, nani, nani.
Iedul se înspăimântă, nici eu nu pot să vă spun
de unde mai găsi putere să se smulgă de lângă lup şi
s-o rupă la fugă încotro vedea cu ochii.
Se înapoie acasă, gol, flămând şi ostenit, abia
spre seară. Si cum intră pe uşă zise:
– Capră –mamă, mătuşă-capră, capră-bunică! am să
vă povestesc tot ce mi s-a întâmplat, dar mai întâi
să-mi caut nişte haine, ca să mă îmbrac şi apoi să
mănânc ceva, că tare mi-e foame.
Se îmbrăcă iedul, mâncă ce mai găsi prin oale,
dar înainte să-şi înceapă povestea adormi buştean…
Dar vouă copii nu vi-e somn? mie, de ce să vă
mint, îmi cam este.
Noapte bună, dragii mei copii !
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IEDUL CU TREI CAPRE
Albu Helmick Nathalia

Personajele:
Iedul
Capra-Mamă
Mătuşa-Capră
Capra-Bunică
Vecina Capră
Vulpea
Ursul
Lupul
Interior ţărănesc: masă, laiţă, coptor, scaune cu
trei picioare, pat. Pe pat e iedul, doarme. Pe laiţă,
cele trei capre aşteaptă să se trezească.
Capra Bunică: -Se trezeşte!...
Iedul:-Capră mamă!
Capra: -Spune, fiul meu iubit!
Iedul: - Îmbracă-mă! Nu pot singur...
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Capra mamă se apleacă şi caută încălţările sub pat,
se urcă pe dulap şi găseşte pantalonii, îi ia cămaşa
de după sobă. Îi aduce hainele şi se necăjeşte să-l
îmbrace, să îi lege şireturile, să-i tragă pantalonii,
cămaşa şi cureaua.
Iedul:-Mătuşă-capră!
Mătuşa-Capră: -Spune, nepoţelul meu drag!
Iedul: -Ospătează-mă! Nu pot singur ...
Mătuşa-capră fuge la bucătărie, toarnă lapte şi
aşază pe o farfurie mămăliga pe care o încălzeşte şi
o duce la ied. Rupe din mămăliguţă şi îndeasă în
gura iedului, îl pune să soarbă laptele, apoi îi dă o
plăcintă. Iedul înghite cu poftă.
Se întunecă. Se aprinde felinarul. Iedul se întoarce
acasă, obositde atâta alergătură, se întinde pe pat
şi porunceşte.
Iedul: -Capră-bunică!
Capra-Bunică: -Spune, nepoţelul meu cel scump!
Iedul: -Adoarme-mă! Nu pot singur ...
Capra-bunică începe să-i cânte şi să-l legene.
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Capra-Bunică: -Nani, nani, nani,
Coboară somn pe scară nevăzută,
Nani, nani, nani
Şi opreşte-te, somn,
Pe ochii nepoţelului meu,
Nani, nani, nani.
Cineva, vecina, capra cu trei iezi, bate la poartă.
Intră în scenă.
Vecina-Capră: -Scumpele mele surate, am venit la
voi cu o mare rugăminte. Mâine-seară mi se însoară
iedul cel mare şi vreau să pregătesc un ospăţ să i se
ducă vestea. Mă rog domniilor voastre, fiţi bune şi
poftiţi mâine la mine să mă ajutaţi la înfăşatul
sărmăluţelor, la împletitul colacilor, ori la ce o mai
fi de trebuinţă. O să vă răsplătesc.
Caprele:
-Mâine în zori suntem la dumneata, surată. Te-om
ajuta cu dragă-inimă.
Se stinge lumina ... Se face ziuă.
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A doua zi, cele trei capre merg la vecina lor. Iedul
se trezeşte şi strigă, uitându-se-n jur.
Iedul:
-Capră-mamă! Îmbracă-mă! (pauză, nu-l aude nimeni) Îmbracă-mă! Îmbracă-mă! Îmbracă-mă! Nu
pot singur ...
Pe acolo trece vulpea şi aude urletele iedului. Bagă
capul pe fereastră, să vadă ce se întâmplă.
Vulpea:
-Nu mai striga, ieduţule!Dacă nu poţi să te îmbraci
singur, aruncă-mi hainele şi te îmbrac eu.
Iedul îi azvârle încălţămintea, pantalonii şi cămaşa,
pe care vulpea le pune într-un sac şi pleacă să
levândă la târg.
Vulpea:
-O să le vând la târg şi o să fac bani pe ele!
Observând, iedul începe să plângă şi plânge până îl
apucă foamea, după care strigă poruncitor.
Iedul:
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-Mătuşă-capră! Ospătează-mă! (Dar nu-l aude
nimeni.) Ospătează-mă! Ospătează-mă! Ospăteazămă! Nu pot singur ...
Ursul, trecând pe acolo, îl aude şi zice.
Ursul:
-Nu mai striga atâta, ieduţule! Mai bine spune-mi
unde-i mâncarea că te ajut eu. Te ospătez pe cinste!
Iedul:
-Mâncarea e în bucătărie. Ia-o şi hai iute!
Ursul intră în bucătărie şi mănâncă tot ce găseşte,
apoi pleacă, fără să-i mai pese de ied, fără să mai
spună ceva.
Iedul plânge, plânge foarte tare, de răsună casa de
zbieretele lui, dar nu aude nimeni.
Iedul:
-Capră-bunică! Adoarme-mă!
Nu-l aude nimeni şi iarăşi începe să plângă şi să se
tăvălească.
Intră în scenă lupul, îi aude şi spune.
Lupul:
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-Nu mai striga atâta, iedule. Lasă că vin eu să te
adorm!
Lupul începe să îl legene şi să-i cânte.
Lupul:
- Nani, nani, nani,
Nu mai coborî, somn,
Că nu-i nevoie.
Nani, nani, nani,
Am să-l mănânc
Pe iedul cel răsfăţat,
Râzgâiat şi alintat,
Nani, nani, nani.
Iedul se înspăimântă, se ridică şi fuge cât vede cu
ochii. Se înapoiază acasă doar seara, gol, flămând
şiobosit.
Acelaşi decor. În scenă se află cele trei capre,
lucrând ceva.
Iedul:
-Capră-mamă, mătuşă-capră, capră-bunică! Am să
vă povestesc tot ce mi s-a întâmplat, dar mai întâi
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să-mi caut nişte haine, ca să mă îmbrac şi apoi să
mănânc ceva, că tare mi-e foame!
Iedul se îmbracă, mănâncă ce găseşte prin oale,
dar imediat adoarme buştean, înainte să înceapă a
povesti.
Capra mamă iese în faţa scenei, în timp ce mătuşa
capră şi capra bunică îl admiră pe iezişor şi se
minunează.
Capra Mamă:
- Şi, iată că iezişorul meu cel drag...
Capra Bunică şi Mătuşa Capră: - Al nostru!!!
Capra Mamă:
- Al nostru!..... nu mai apucă să ne povestească ce i
s-a întâmplat. Adormi buştean înainte de cântecul
de leagăn al bunicii capre. Iar de-atunci nu s-a mai
întâlnit niciodată nici cu vulpea, nici cu lupul, nici
cu ursul! Dar nici nu mai era nevoie, nu-i aşa? Voi
ce părere aveţi, copii?
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5.POVESTEA PRIETENIEI
Mărginean Iuliana Emanuela

– indicaţii terapeutice
acceptarea membrilor noi veniţi într- un grup;
– efecte dorite
conştientizarea importanţei integrării membrilor noi
veniţi;
– grup ţintă
3- 10 ani
Au fost odată patru animăluţe care s-au născut
cam în aceeaşi perioadă: un iepuraş pe nume Lulu,
o pisicuţă pe nume Peticel, un şoricelul pe care îl
chema Chiţăilă şi un leopard pe nume Gheruţă.
Crescând împreună au devenit foarte buni prieteni;
chiar dacă erau diferiţi, pentru ei nu era o problemă,
deoarece prietenia lor era mai valoroasă. Fiecare zi
era o aventură pentru ei, se jucau, se necăjeau, se
certau, dar până la urmă trecea totul şi reveneau la
prietenia lor.
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Într-o frumoasă zi de privăvară ei se jucau la
groapa de nisip. Aici se mai certau, se mai îmbrânceau, îşi ascundeau jucăriile unul altuia şi îşi făceau
mici ghiduşii, dar de la un moment dat au devenit
foarte conştincioşi şi s- au pus pe treabă, căutarea
comorii din groapa de nisip era foarte importantă. Şi
cum tot căutau ei acolo erau curioşi care dintre ei va
găsi comoara ascunsă.


Ce faci Peticel? îl întrebă Chiţăilă.



Caut comoara piraţilor, îi răspunde Peticel.
Mai vorbiră ce vorbiră între ei, când deo-

dată Lulu iepuraşul îşi ridică privirea şi văzu o pisică uitându- se la ei cum se joacă. Prietenii au început să fie deranjaţi de privirile insistente ale pisicii,
dar cu toate acestea au hotărât să o ignore crezând
că aceasta o să plece, căci erau foarte deranjaţi de
prezenţa pisicii străine.
Văzând că aceasta nu pleacă au intrat în vorbă
cu ea:


Bună frumoasă pisicuţă! îi spuse Chiţăilă.
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Aceasta se ruşină, nu prea ştia cum să intre în
vorbă cu alte animăluţe, deoarece ea era dată la o
parte de toţi cunoscuţii ei. Nici cei patru prieteni nu
ştiau cum să se comporte cu cei noi veniţi, dar nici
măcar nu se chinuiau prea tare.
Cu multe rugăminţi din partea lui Chiţăilă, ceilalţi au lăsat-o să vină la ei în curte. Dar când Chiţăilă i-a dat lopăţica să sape şi ea, Lulu, iepuraşul,
care era cel mai răutăcioşi dintre toţi, i-a smuls lopăţica din mână şi i-a dat-o înapoi lui Chiţăilă făra
să îi pese de ceea ce simţea Foxi.
După un timp ce le trecu lor prin cap să se joace
de- a vaţi ascunselea iar cel care să îi caute să nu fie
altul decât cel nou venit. Dar în loc ca aceştia să se
ţină de joc s-au ascuns în casă de unde râdeau de
pisicuţa Foxi. Într- un final au conştientizat că o supără şi au poftit- o în casă cu ei. Dar Lulu, răutăcios
cum era, nu îl lăsă cu nici o jucărie, ba mai mult
când Foxi a luat în mână o rachetă Lulu a stigat la
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ea spunând că este jucăria lui preferată şi să o lase
din mână. A tras de rachetă, iar aceasta s- a stricat.


Vezi ce ai făcut?! Din vina ta s-a stricat jucăria

mea preferată! zise Lulu.
Pisicuţa a început să plângă şi a fugit afară.
Iepuraşul a mers supărat la prietenii lui ţinând racheta sa dragă în braţe, dar pe când s-a uitat mai
bine în curte, şoricelul Chiţăilă cu pisicuţa Foxi se
jucau împreună. Chiţăilă încerca din răsputeri să le
exlice că este un prieten bun şi să îi dea o şansă.
Supărată Foxi a început să repare jucăriile stricate
găsite aruncate într-o cutie. Chiţăilă a observat acest
lucru şi le-a spus asta prietenilor săi.


Dacă eşti aşa bună, să îmi repari şi mie racheta!

Măcar atât ai putea să faci după ce mi-ai stricat-o!
spuse Lulu.


Bine, stai să încerc, răspunse ruşinată Foxi.

Aceasta a luat în mână racheta, a studiat-o, iar în
scurt timp a reuşit să o repare.
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Mulţumesc tare mult, şi scuze că m- am răstit la

tine, dar mie nu prea îmi plac stăinii. Acum îmi dau
seama că eşti un prieten bun pentru toţi, zise Lulu.
Din acea zi grupul de prieteni s- a mărit, toţi
erau mai toleranţi unii cu alţii ba chiar au scris şi un
imn al prieteniei lor pe care îl cântau ori de câte ori
se întâlneau.
Chiar acum vă rog
Să fiţi lângă mine,
Să mă acceptaţi
Cum ştiţi voi mai bine.
Iar când veţi da
de necaz, să ştiţi,
Voi fi lângă voi
Chiar de nu doriţi!
Haideţi voi acum
Să staţi lângă mine
Şi să ne jucăm
Cum ştim noi mai bine.
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Îmi place tare mult
Să mă joc cu voi
Şi să împărţim
Tot ce avem noi.

POVESTEA PRIETENIEI
Mărginean Iuliana Emanuela

Personaje
Povestitor
Şoricelul Chiţăilă
Pisicuţa Peticel
Iepuraşul Lulu
Leopardul Gheruţă
Pisica Foxi
Povestitor: Au fost odată patru animăluţe care
s-au născut cam în aceeaşi perioadă: un iepuraş pe
nume Lulu, o pisicuţă pe nume Peticel, un şoricelul
pe care îl chema Chiţăilă şiun leopard pe nume
Gheruţă.Crescând împreună au devenit foarte buni
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prieteni; chiar dacă erau diferiţi,pentru ei nu era o
problemă, deoarece prietenia lor era mai valoroasă.Fiecare zi era o aventură pentru ei, se jucau, se
necăjeau, se certau, dar până la urmă trecea totulşi
reveneau la prietenia lor.Într-o frumoasă zi de
privăvară se jucau la groapa de nisip, căutând o
comoară.
Şoricelul Chiţăilă: Ce faci, pisicuţo?
Pisicuţa Peticel:Caut comoara piraţilor!
Şoricelul Chiţăilă: Voi aţi găsit-o? (îi întreabă pe
ceilalti prieteni)
Leopardul Gheruţă: Încă nu!
Iepuraşul Lulu: Haideţi să nu ne dăm bătuţi şi să
săpăm în continuare, poate o să găsim comoara în
cele din urmă!
Povestitor: Deodata când iepuraşul Lulu îşi ridică
privirea, văzu o pisică uitându-se la ei cum se joacă.
Se mirau şi se întrebau între ei:
Iepuraşul Lulu: Cine este acestă pisică ce se uită aşa
insistent la noi?
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Leopardul Gheruţă: Haideţi să o ignorăm, poate va
pleca!
Şoricelul Chiţăilă: A plecat?
Pisicuţa Peticel: Încă nu...
Povestitorul: Chiţăilă era cel mai curios dinte toţi.
El se furişă pe lângă prietenii săi şi se apropie de
străinul apărut şi intră în vorbă cu el.
Şoricelul Chiţăilă: Bună frumoasă pisicuţă! Ce te
aduce pe la noi? Te- ai rătăcit cumva?( spuse el
sfios uitându- se la ea pe sub gene)
Pisicuţa Foxi: Nu, sunt tristă şi singură, treceam pe
aici şi vă admiram cum vă jucaţi voi.( spuse Foxi
ruşinat, pentru că nu prea vorbea lumea cu el)
Şoricelul Chiţăilă: Poţi să vi să te joci cu noi, dacă
vrei!
Pisicuţa Foxi: Nu ştiu dacă este o idee bună, când
apar eu într- un parc unde sunt copii toţi mă ignoră,
ba mai rău este că pleacă în altă parte pentu a nu se
juca cu mine.

227

Şoricelul Chiţăilă: Haide nu fi supărat, eu vreau să
mă joc cu tine pentru că eşti tare drăguţă. Ia lopăţica
mea şi poţi să te joci cât vrei cu ea.
Pisicuţa Foxi: Mulţumesc, eşti foarte drăguţ! (Îi
spuse Foxi luând lopăţica de la Chiţăilă)
Iepuraşul Lulu: Ce faci acolo? Să îţi iei lopăţica
înapoi în acest moment şi vino să plecăm! (era
foarte supărat Lulu)
Povestitor: Prietenii noştri erau tare şireţi şi au
început să facă numai ghiduşii cu pisicuţa. Au pus-o
să numere, iar între timp ei trebuiau să se ascundă,
ca pe urmă să fie căutaţi de ea.Dar ce credeţi că au
făcut? S-au dus în căsuţă, stăteau la gemuleţ şi
râdeau de ea! După un timp...........
Leopardul Gheruţă: Haide, intră în casă cu noi.
Pisicuţa Foxi: Pot să mă joc cu jucăriile voastre?
Sunt atât de minunate, eu nu am aşa ceva şi nici nu
am văzut vreodată.
Şoricelul Chiţăilă: Sigur că poţi să te joci cu
jucăriile noastre!
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Iepuraşul Lulu: Poţi să nu atingi lucrurile mele?
(spuse Lulu furios şi supărat)
Pisicuţa Foxi: Vai, ce rachetă frumoasă! (spuse
acesta mirat, şi ridică jucăria de jos)
Iepuraşul Lulu: Să o laşi jos imediat, este a mea. Ce
ţi- am spus eu? (în acel moment i- o smulge din
mână pisicii şi jucăria cade sticându- se)
Iepuraşul Lulu: Vezi ce ai făcut?!Din vina ta s-a
stricat jucăria mea preferată!
Povestitor: Pisicuţa a început să plângă şi a fugit
afară. Iepuraşul a mers supărat la prietenii lui ţinând
racheta sa dragă în braţe, dar pe când s-a uitat mai
bine în curte,şoricelul Chiţăilă cu pisicuţa Foxise
jucau împreună.
Cu toţii au ieşit din casă şi l-au certat:
Iepuraşul Lulu: Ce-i cu tine? Cum te poţi juca cu...
ea?
Pisicuţa Peticel: E o străină! Vezi ce i-a făcut
jucăriei preferate a lui Lulu?
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Leopardul Gheruţă: E atât de diferită de noi... nu o
vrem!
Povestitor: Şoricelul Chiţăilă a încercat să le explice
prietenilor lui că această pisicuţă e un bun prieten şi
merită să stea alături de ei şi să se împrietenească.
Şoricelul Chiţăilă:Haideţi să o primim în grupul
nostru! Vă rog să treceţi peste diferenţele dintre noi
şi să îi daţi ocazia pisicuţei Foxi să vă arate cum
este ea cu adevărat. Sigur o veţi aprecia!
Povestitor: Toţi au protestat supăraţi, dar când s-au
uitat mai bine, jucăriile lor cele defecte erau reparate. Iepuraşul Lulu însă nu era prea impresionat.
Iepuraşul Lulu: Dacă eşti aşa bună, să îmi repari şi
mie racheta! Măcar atât ai putea să faci după ce
mi-ai stricat-o! (îndreptând racheta către ea, dar
nici că se uita la Foxi)
Pisicuţa Foxi: Bine, stai să încerc.(spuse acesta ruşinată, dar încrezător în abilităţile sale)
Pisicuţa Foxi: Poftim, este ca nouă.
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Iepuraşul Lulu: Mulţumesc tare mult, şi scuze că mam răstit la tine, dar mie nu prea îmi plac stăinii.
Acum îmi dau seama că eşti un prieten bun pentru
toţi. (spuse iepuraşul ruşinat de fapta sa)
Povestitor: Din acea zi grupul de prieteni s- a mărit,
toţi erau mai toleranţi unii cu alţii ba chiar şi au
scris un imn al prieteniei lor pe care îl cântau ori de
câte ori se întâlneau.
Chiar acum vă rog
Să fiţi lângă mine,
Să mă acceptaţi
Cum ştiţi voi mai bine.
Iar când veţi da
de necaz, să ştiţi,
Voi fi lângă voi
Chiar de nu doriţi!
Haideţi voi acum
Să staţi lângă mine
Şi să ne jucăm
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Cum ştim noi mai bine.
Îmi place tare mult
Să mă joc cu voi
Şi să împărţim
Tot ce avem noi.
6.POVESTEA UNUI NAS PUŢIN PREA MARE
Moldovan Carolina Claudia
Efecte terapeutice: dificultăţi în însuşirea deprinderii de a utiliza batista;
Scop: însuşirea deprinderii de a utiliza batista
Grup ţintă: copiii preşcolari
Se spune c-a fost odat
Într-un mare regat,
Un băiat de împărat,
El chiar de toate avea,
Dar nu ştiu cum se întâmpla,
Că nasul tot mai mare ii creştea.
Împăratul îl iubea,
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Dar în fiece zi observa,
Că nasul prinţului creştea şi tot creştea,
Pentru că băiatul...
Cu degetul, nasul şi-l curăţa.
Toţii doctorii şi vracii îi adună,
Leac prinţului să ii aducă,
Dar nici unul nu reuşi...
Împăratul atunci foarte deznădăjduit,
Promise celui ce-ar putea lecui,
O pungă de galbeni, adunaţi grămadă,
Pentru ca nasul prinţului să scadă.
Dar iată că într-o zi...
La uşa palatului sosi...
O maică bătrână ce ii povesti
Că ştie ea pe prinţ a-l lecui.
Împăratul sperând se învoieşte
Pe maica bătrână la palat o primeşte
Poate totuşi pe prinţ îl lecuieşte.
Şi maica bătrână cu prinţul stătea
Şi în batistă, să sufle nasul îl învăţa.
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Şi timpul trece, trece cam greu,
Dar nasul cel mare, scade mereu
Şi-apoi bucuros într-o zi
Prinţul foarte mirat se trezi
Că nasul ce mare era,
Deodată foarte potrivit arăta,
Şi-atunci împăratul pe maică chemă,
Şi punga de galbeni i-o înmână.
Dar maica bătrână spuse c-ar vrea,
De galbenii-aceia în tot regatul
Să aibă parte...
Tot bogatul şi tot săracul,
De-acea bucăţică de material
Ce pentru nas ar fi ideal.
Şi atunci împăratul îndat porunci,
Ca din mai mulţi şi mulţi galbeni,
Sa se croiască şi să se-mpărţească,
Mica batistă, ca nasul copiilor să nu mai crească.
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POVESTEA UNUI NAS PUŢIN PREA MARE
Moldovan Carolina Claudia

Scena I
Acţiunea se petrece în sala mare a palatului regal.
Povestitor 1:


Se spune c-a fost odată

Într-o împărăţie minunată,
Un împărat şi o frumoasă împărăteasă,
Şi fiul lor de speţă aleasă.
Povestitor 2:


Dar nu ştim cum se făcea,

Că prinţul un nas mare avea,
Şi împăratul suferea,
La împărăţie pe toţii vracii îi chema.
Împăratul (către sfetnic):


Să vină acum la împărăţie,

Toţii vracii care pot să ştie,
Nasul prinţului să oprească,
Şi mare să nu mai crească.
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Celui ce va reuşi
Leacul dacă îl va găsi,
Nasul prinţului să scadă,
Va primi galbeni grămadă.
Scena II
Acţiunea se petrece afară în curtea palatului.
Sfetnicul:


Către-ntreaga împărăţie...

Să se ştie... !
Că împăratul răsplăteşte,
Pe cel care reuşeşte,
Leacul pentru prinţ de-l găseşte...
Şi pe prinţ îl lecuieşte.
Povestitor 3:
La palat repede sosiră,
Vraci ce la galbeni râvniră,
Dar leac prinţului nu găsiră,
Şi pe împărat tare îl deznădăjduiră.
Dar iată că-ntr-o zi...
La palat sosi...
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O maică bătrână...
Scena III
Acţiunea se petrece în sala mare a palatului .
Bătrâna:


Mărite împărate!

Am auzit în împărăţie,
Că ai mare supărare,
Cu a ta binecuvântare,
Fiul tău cu nasul mare,
Leac- zice lumea-că nu are,
Dar eu vin ca să îţi spun
Că eu pot ca să aduc
Leac pentru feciorul tău,
Nasul să îi scadă - zău!
Împăratul:


Du-te babă-n treaba ta,

Vraci şi doctori n-au găsit,
Leacul mult dorit ,
Şi acum, tu o bătrânică,
Îmi spui că ai putea afla,
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Leac pentru problema mea.
Bătrâna:


Împărate, ascultă bine,

Şi uită-te bine la mine,
Eu de-oi sta la dumneata
În zece zile voi putea,
Pe prinţ a-l lecui,
Şi de nas... nu vom mai povesti...
Împăratul:


Mă-nvoiesc!!!

La palat eu te primesc,
Dar... de nu-l vei lecui,
Mă gândesc cum te-oi pedepsi...!
Bătrâna:


Nici o grijă împărate!

Nasul prinţului va scade.
Zece zile nici n-or fi,
Galbenii îi voi primii.
Povestitor:
Împăratul sperând se învoieşte,
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Pe maica bătrână la palat o primeşte,
Poate totuşi pe prinţ îl lecuieşte.
Maica bătrână cu prinţul stătea,
Şi leacul promis îl căuta.
Scena IV
Acţiunea se petrece în camera fiului de împărat.
Bătrâna:


Spune-mi drăguţule prinţ,

Nasul tău cel mare,
Cum îl cureţi, oare?
Prinţul:


Nasul meu cel mare,

Tot mereu mă doare...
Iar când sunt răcit,
Cu degetul meu,
Îl curăţ mereu, mereu.
Bătrâna:


Micuţule prinţ, eu te-oi învăţa

Cum corect să ştii, nasul tău a-l curăţa.
Ascultă de mine,
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Şi îţi va fi bine!
Povestitor:


Şi maica bătrână cu prinţul stătea,

Şi în batistă, să sufle nasul îl invăţa.
Şi timpul trece, trece cam greu,
Dar nasul cel mare scade mereu.
Prinţul:


Uau, nasul meu cel mare,

Azi nu mai imî pare,
Chiar atât de mare,
Maica cea bătrână,
Face treabă bună.
Scena V
Acţiunea se petrece în sala mare a palatului.
Prinţul:


Tată, tată, hai să vezi,

De maică am ascultat,
Nasul meu s-a micşorat!
Împăratul:(către bătrână)


Vino, vino mai aproape,
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Vreau să îţi mulţumesc,
Galbenii promişi,
Trebuie să îi primeşti.
Bătrâna:


Mărite împărate

Nu te supăra,
Eu nu am nevoie de bogăţia ta.
Dar ştiu foarte bine
Cine ar avea...mare nevoie
De bunătatea ta.
Împăratul:


Cine crezi că ar avea,

Nevoie de bunătatea mea?
Bătrâna:


Mărite împărate,

Dacă tu ai vrea,
Galbenii cuveniţi mie,
După cum ai promis.
Să se dea îndată,
Pentru a se coase,
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Multe batiste frumoase,
Pentru cei mai minunaţi,
Copii... ce-ar trebui învăţaţi,
Cum să folosească,
O pânză frumoasă.
Sănătoşi să fie
Grijă unul de altul să ştie.
Împăratul (către sfetnic)


Cheamă imediat

Toţi croitorii la palat,
Batiste să croiască,
Pe plată împărătescă.
Sfetnicul:


Mărite împărat,

Toţi croitorii au venit
Batiste frumoase au croit,
Copiilor le-au dăruit.
Dar ei s-au gândit
Că tot ce au croit
Pentru toţi copiii
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Din marea împărăţie
E destulă plată
Deci nu mai aşteaptă
O altă răsplată.

7. VEVERIŢELE MAŞA, DAŞA ŞI SAŞA
Waters Virginia
Veveriţele Maşa, Daşa şi Saşa trăiau odinioară în Marile Păduri, împărţind o locuinţă într-un
copac bătrân şi trainic. În fiecare toamnă, cozile lor
deveneau tot mai stufoase şi blăniţele lor tot mai
dese: atunci ştiau că a sosit momentul să pornească
ţopăind prin Marile Păduri, în căutare de alune pe
care să le mănânce în timpul iernii cele grele. Cum
nu era destul loc în căsuţa lor ca să înceapă toate
proviziile pe care le adunau, ascundeau mare parte
din alune într-o scorbură de copac de pe partea
cealaltă a pajiştii. Scorbura părea pustie şi nelocuită,
aşa că era un depozit excelent pentru proviziile
adunate.
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Într-o zi friguroasă de iarnă, Maşa, Daşa şi
Saşa se treziră flămânde, cu lumina soarelui palidă
ca o lămâie pătrunzând în cămăruţa lor. Se dezmeticiră bine, căscară şi se strecurară din căminul lor
cald în frigul necruţător al dimineţii.
”Mi-e atât de foame, încât cred că aş fi în
stare să mănânc un copac întreg plin de alune”,
spune Maşa, plescăind demonstrativ.
”Mie mi-e atât de foame, încât aş mânca un
cal”, spuse Daşa, ţopăim de ici’acolo.
„Nu vorbi prostii: veveriţele nu ar mânca niciodată un cal, doar sunt vegetariene”, spuse imediat Saşa. „Şi mai ales nu vom mânca nimic dacă tot
stăm aici gândindu-ne la ce am putea mânca”, continuă ea. „Hai să ne mişcăm!”
Acestea fiind spuse, Maşa, Daşa şi Saşa porniră de-a lungul pajiştii înzăpezite înspre copacul
lor cu hrană. Ajungând ele cam la jumătatea drumului, se opriră îngrozite de o privelişte teribilă: niciodată nu le mai fusese dat să vadă aşa ceva – atât de
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uriaş, de groaznic, de ameninţător… Îşi dădură seama că drumul le era blocat de cel mai mare perete
de zăpadă pe care l-au văzut vreodată; părea că
ajunge până-n cer, fără început şi cu siguranţă fără
capăt. Problema cea mai mare era, fireşte, că partea
cealaltă a zidului le părea de neatins.
Şi ce credeţi că au făcut ele atunci? Ce vă
trece prin minte că ar fi putut face ele? O să vă dau
un indiciu: au avut fiecare o reaţie diferită şi, prin
urmare, fiecare a făcut altceva.
Maşa era deja furioasă. Se gândea: ”Nu suport să văd zidul ăsta de zăpadă în faţa ochilor! Nu
ar trebui să se afle aici, nici n-a fost aici înainte. Nu
suport să nu obţin ceea ce doresc. TREBUIE să
ajung la alunele acelea! Le merit şi ar trebui să le
am. Oricine a pus zidul ăsta aici în calea mea ar
trebui să fie distrus. La ce se va mai ajunge aici pe
pajiştea noastră dacă fiecare face după cum îl taie
capul? Nu e drept ca zidul ăsta să fi apărut aici!” În
timp ce Maşa gândea astfel, se tot învârtea în cerc
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până ce ameţi, apoi începu să lovească peretele cu
lăbuţele şi cu capul, provocându-şi ditamai durerea
de cap.
Daşa se deprimă, gândind: ”Este groaznic şi
oribil că peretele ăsta a apărut aici. E cea mai groaznică treabă care mi s-ar fi putut întâmpla! N-o să
mai ajung niciodată la alunele acelea. Adică… ce
spun eu, probabil că nu voi mai ajunge vreodată să
mănânc. Peretele va rămâne aici pentru totdeauna,
eu voi muri de foame şi totul e din vina mea. ce
prostie din partea mea să ascund alunele de partea
cealaltă a pajiştii! Ar fi trebuit să-mi dau seama că
aşa ceva urma să se întâmple!” Daşa era aşa de
supărată pe ea însăşi, încât se aşeză în zăpadă în faţa
peretelui, plângând şi smiorcăindu-se: ”Nu-s bună
de nimic! Chiar că nu-s bună de nimic!”
Saşa începu să-şi spună: ”Hmmmmm, un perete, cât de ciudat! Mi-ar plăccea să nu fie aici, pentru că mi-e foame şi aş vrea să mănânc nişte alune,
dar la urma-urmei e deja aici şi nu văd de ce nu ar
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trebui să fie aici doar pentru că mie nu-mi place. E
un ghinion şi nu-mi convine să am peretele ăsta
între mine şi alune, dar bosumflându-mă din caza
asta nu îl voi face să dispară şi cred că treburile ar
putea sta şi mai prost, de fapt.”
Astfel, Saşa decise să accepte că există peretele mai degrabă decât să se încăpăţâneze în dorinţa
ei ca acesta să dispară cum făcuse Maşa, sau să facă
din prezenţa lui o catastrofă, după cum reacţionase
Daşa. Ca urmare, ea nici nu s-aales cu o durere de
cap ca Maşa, de la lovitura dată în zid, nici cu degerături ca Daşa, din cauza şezutului în zăpadă. Era
singura în stare să se gândească la ceea ce ar fi de
făcut în situaţia dată. Câte soluţii ai putea să găseşti
pentru această problemă?
1. Să aştepţi până ce soarele va topi zăpadă.
2. Să sapi o groapă pe sub perete.
3. Să sapi o gaură prin perete.
4. Să te caţeri de cealaltă parte a peretelui.
5. Să încerci să ocoleşti peretele.
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6. Să cauţi alune altundeva.
7. Să te întorci acasă să verifici dacă nu au mai rămas ceva resturi de mâncare pe acolo.
8. Să te muţi în regiuni mai însorite, fără zăpadă.
9. Să faci un foc pentru a topi peretele de zăpadă.
10. Să începi să mănânci zăpadă.
11. Să adormi la loc, ca să vezi dacă nu cumva totul
e doar un vis.
12. Să chemi alte veveriţe ca să te ajute să sapi o
gaură în perete.
Atunci Saşa le vorbi Maşei şi Daşei: ”Continuând în felul ăsta, nu faceţi decât să înrăutăţiţi
sitaţia! Nu vedeţi că furia sau supărarea vă împiedică să găsiţi o soluţie la problemă?! Terminaţi şi
ajutaţi-mă la săpat!”
Aşadar, Maşa nu a mai lovit peretele şi Daşa
s-a oprit din plâns şi cu toate au început să sape în
zidul de zăpadă. În timp ce săpau, chiţcăiau un cântec de lucru de-al veveriţelor şi aproape că începea
să le facă plăcere munca aceasta, Maşa uită de furia
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ei, Daşa uită de supărare şi Saşa rămase cu mintea
trează şi gata de a găsi soluţia cea mai potrivită. Nu
peste mult timp, erau deja de cealaltă parte a peretelui, îmbulzindu-se spre copacul unde ascunseseră
alunele.
„Poate că totuşi nu vom muri de foame astăzi”, spuse Daşa.
„Da, dar sper să învăţaţi o lecţie din întâmplarea asta”, zise la rândul ei Saşa. „Pentru veveriţe
furioase sau care se supără, nici alunele nu se scutură! Aşa că dacă vreţi de mâncare, staţi calme şi fiţi
raţionale!”
Dramatizarea poveştii raţionale „Veveriţele
Maşa, Daşa şi Saşa” – cuprinsă în secvenţa atitudinal – comportamentală: rezolvare de probleme
în mod raţional, are următoarea structură:
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VEVERIŢELE MAŞA, DAŞA ŞI SAŞA
(Rezolvare de probleme în mod raţional)
Haba (Szekely) Georgeta

Caracterizarea personajelor:
Maşa: furioasă, repezită, hotărâtă
Daşa: pesimistă, supărăcioasă, plângăcioasă
Saşa: calmă, optimistă, isteaţă
(Veveriţele Maşa, Daşa şi Saşa, trăiau într-o pădure mare, împărţind o locuinţă într-un copac bătrân
şi trainic. Este toamnă, ele s-au trezit şi încep să
caute şi să mânânce alune.)
Daşa: Bună dimineaţa, Maşa.
Maşa: Bună dimineaţa, Daşa.
Daşa: Bună dimineaţa, Saşa.
Saşa: Bună dimineaţa, Daşa.
(Încep să facă gimnastică)
Saşa: Haideţi să facem gimnastică! Întindem braţele: 1,2,3,4, Acum braţul drept sus: 1,2,3,4; Ne
aplecăm şi ne ridicăm: 1,2,3,4, Haideţi să ne jucăm!
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(Se joacă şi sar)
Maşa: Am obosit. Acum am să vă ofer ceva din
delicatesele pădurii. (le oferă câte o nucă de cocos
cu pai). Ce bun e!
Maşa: Cred că se apropie toamna. Blăniţa noastră a
devenit stufoasă.
Daşa: Offff! Ce păcat că vine frigul.
Saşa: Trebuie să începem să adunăm provizii pentru iarnă. Eu zic să începem chiar acum.
(pornesc să adune alune şi cântă )
Toate: Ţup, Ţup,Ţup din creangă-n creangă
Îşi adună multe alune
Ţup, Ţup,Ţup din creangă-n creangă
Îşi adună alune (de două ori)
(Încep să adune alune şi să le pună în coşuri)
Maşa: Prinde! Ce multe am adunat! Nu o să încapă
toate proviziile în căsuţa noastră.
Daşa: Ce o să facem? O să murim de foame dacă
nu avem destule.
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Saşa: Nu vă faceţi probleme o să umplem şi scorbura din copacul bătrân de la capătul celălalt al pajiştii. Nu e locuită de nimeni, deci e un depozit excelent pentru provizii. Haideţi să mergem!
(Pleacă cu proviziile cântând din nou cântecelul
„Veveriţa”, prima strofă)
Toate: Da, să mergem să ne odihnim.
(Veveriţele ies din scenă.Vine iarna. Se aşează o
folie albă din plastic pe paravan care semnifică
iarna şi viscolul şi pe copăcei un voal alb. Se
trezesc veveriţele.)
Daşa: Ce bine am dormit!
Maşa: E iarnă!!! Zăpadă!!!
(Încep să se joace cu zăpadă, aruncă cu bulgări
una la cealaltă apoi alunecă pe zăpadă şi începe
să-i sune burtica de foame Saşei)
Maşa: Mi-e atât de foame, încât cred că aş fi în
stare să mănânc un copac întreg plin de alune. (plescăind demonstrativ)
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Daşa: Mie mi-e atât de foame, încât aş mânca un
cal. (ţopăind de ici colo)
Saşa: Nu vorbi prostii. Veveriţele nu au mâncat
niciodată un cal, doar suntem vegetariene. Şi mai
ales, nu vom mânca nimic dacă tot stăm aici gândindu-ne la ce am putea mânca. Hai să ne mişcăm!!! (pornesc toate trei spre copacul lor cu
hrană)
Daşa: Am obosit!
Maşa: Am ajuns doar la jumătatea drumului!
(Apare în faţa lor un zid de zăpadă)
Daşa: Ce mi-a fost dat să văd! Doamne ce uriaş, ce
groaznic, ce ameninţător….!
Saşa: Drumul e blocat de cel mai mare perete de
zăpadă pe care l-am văzut vreodată. Pare că ajunge
până la cer, fără început şi cu siguranţă fără de
capăt.
Daşa: Partea cealaltă a zidului mi se pare de
neatins.
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Maşa: (furioasă) Nu suport să văd zidul ăsta de
zăpadă în faţa ochilor! Nu ar trebui să se afle aici,
nici nu a fost aici înainte. Nu suport să nu obţin
ceea ce doresc. TREBUIE să ajung la alunele
acelea! Le merit şi ar trebui să le am. Oricine a pus
zidul ăsta aici în calea mea ar trebui să fie DISTRUS. La ce se va mai ajunge aici pe pajiştea
noastră dacă fiecare face după cum îl taie capul? Nu
e drept ca zidul ăsta să fi apărut aici!!! (încearcă să
se caţere pe zid dar alunecă înapoi, dă cu lăbuţele
în zid apoi cu capul)
-Au ce mă doare capul!
Daşa: (se deprimă gândind) Este groaznic şi oribil
că peretele ăsta a apărut aici.
E cea mai groaznică treabă care mi s-ar fi putut
întâmpla! N-o să mai ajung niciodată la alunele
acelea. Adică… ce spun eu, probabil că nu voi mai
ajunge vreodată să mănânc. Peretele va rămâne aici
pentru totdeauna, eu voi muri de foame şi totul e din
vine mea. Ce prostie din partea mea să ascult de voi
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şi să ascund alunele de partea cealaltă a pajiştii! (Se
aşează supărată în faţa peretelui de zăpadă plângând şi smiorcăindu-se)
-Nu-s bună de nimic! Chiar nu-s bună de nimic!
Maşa: Nu plânge…Nu plânge!
Saşa:- Hmmm, un perete…, cât de ciudat! Mi-ar
plăcea să nu fie aici, pentru că mi-e foame şi aş vrea
să mănânc nişte alune, dar la urma-urmei e déjà aici
şi nu văd de ce nu ar trebui să fie aici doar pentru că
mie nu-mi place. E un ghinion şi nu-mi convine să
am peretele ăsta între mine şi alune dar bosumflându-mă din cauza asta, nu-l voi face să dispară şi
cred că treburile ar putea sta şi mai prost, de fapt.


Câte soluţii ai putea să găseşti la această pro-

blemă?
Maşa: Să aştepţi până ce soarele va topi zăpada.
Daşa: Să sapi o groapă sub perete.
Saşa: Să sapi o gaură prin perete.
Maşa: Să te caţeri de partea cealaltă a peretelui.
Daşa: Să încerci să ocoleşti peretele.
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Saşa: Să cauţi alune altundeva.
Maşa: Să te întorci acasă să verifici dacă nu au mai
rămas ceva resturi de mâncare pe acolo.
Daşa: Nu, nu a mai rămas. Sau… să te muţi în regiuni mai însorite, fără zăpadă.
Maşa: Să începi să mănânci zăpadă (linge zidul)…
rece.
Toate: Ueeek…
Daşa: Sau să adormi la loc, ca să vezi dacă nu cumva totul e doar un vis.
Saşa: Sau să chemi alte veveriţe ca să te ajute să
sapi o gaură în perete.
-Continuând în felul ăsta, nu vom face decât să
înrăutăţim situaţia! Nu vedeţi că furia sau supărarea
vă împiedică să găsiţi o soluţie la problemă?!
-Terminaţi şi ajutaţi-mă la săpat!
(Toate încep să sape în zidul de zăpadă. În timp ce
sapă, chiţcăie refrenul Ţup, Ţup, Ţup din creangă-n
creangă. Nu peste mult timp sunt déjà de cealaltă
parte a peretelui)
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Toate: Am reuşit!!! Am reuşit!!!
Daşa: Poate că totuşi nu vom muri de foame astăzi.
Saşa: Da, dar sper să învăţaţi o lecţie din întâmplarea asta. Pentru veveriţe furioase sau care se supără,
nici alune nu se scutură!
Toate: Unde-s mulţi puterea creşte!!!
(cântă cântecul veveriţelor, strofa a doua. Îşi iau
coşurile pline cu alune şi încep să mănânce fericite)
Cântec Veveriţa
I.Prin pădurea cea vestită
Colo-n jos în poieniţă
Veveriţa vine, vine
Cu alune pentru tine
Refren: Ţup, ţup,ţup, din creangă-n creangă
Îşi adună multe alune
Ţup, ţup, ţup, din creangă-n, creangă
Îşi adună alune.
II. Veveriţa cea isteaţă
A ajuns la ea acasă
Cu alune-n paneraş
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Să le dea la copilaşi.
Refren:……
8.CARTEA CU DEGEŢELE
Paşca Maria Dorina
Cică era o dată, cu vreo două săptămâni în
urmă, o Dorina la grădiniţă care nu vroia să se spele
pe mâini:


Nu pot, ascunzându-le în buzunare. Apa e rece,

săpunul e mare, prosopul pare cât covorul din camera mea. Dacă-mi ia degetele cu el? Nu, nu pot şi
se trăgea prin uşa spălătorului. Şi uite aşa, Dorina se
ferea, să-şi spele degetele.


De ce ne ţii nespălate? auzi Dorina un murmur.



Cine a vorbit? Întrebă privind în jur.



Noi, degetele tale. Priveşte-ne. Uită-te bine la

noi.
Cel mare se îndreptă cu greu:
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Pe mine, m-ai lovit de măsuţă şi ai uitat să-mi

spui “te rog să mă ierţi”! Ştii că sunt cel mai mare şi
că de mine ascultă întreaga palmă?


Cu mine, ai arătat ieri pe stradă. Sunt arătătorul

dar nu mă mai spune la toată lumea. Şi apoi, priveşte-mă. Sunt plin de dulceaţă. M-ai făcut linguriţă. Şi
vrei, să mă laşi nespălat?


Sunt mijlociul familiei şi uiţi să-mi tai unghia.

Mai şi zgârii câteodată. Apoi, mă bagi repede în
gură. De când sunt biberon?


Inel, inelar-curelar, sunt al doilea de la coadă. Te

ajut să te îmbraci şi tu uiţi să mă foloseşti când
mănânci.


Cel mai mic sunt eu. Tot timpul merg la grădi-

niţă. Ştiu multe poezii. Tu de când n-ai învăţat o
poezie? Şi se ascunse după curelar-inelar, roşu ca
merele din geanta Dorinei.
Dorina ascultă povestea din palmă. Uită să-i ceară
iertare degetului mare, arătătorul era plin de dulcea-
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ţă, unghia netăiată la mijlociu, iar inelarul şi cel
mic, stăteau supăraţi.
Privindu-le, se apropie de chiuvetă. Dădu drumul la
apă:


Mulţumesc, Dorina, de când te aşteptăm noi:

apa, săpunul şi prosopul.
De atunci, nimeni nu-i mai aminteşte Dorinei de
poveste şi parcă toate s-au petrecut foarte demult,
cu vreo…două săptămâni în urmă.

DORINA ÎNVAŢĂ SĂ ÎŞI SPELE
DEGEŢELELE
Burian E., Baciu E., Pop C., Haba G.

PERSONAJE: Maimuţica
Puiul
Porcuşorul
Cocoşelul
Iepuraşul
Căţelul
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Cele cinci degeţele
(Dorina este în bucătărie, vede borcanul cu dulceaţă)
Dorina:
- A, uite un borcan cu dulceaţă!
(Se apropie, ia borcanul desface capacul)
Dorina:
- Duceaţă de zmeură! Iami, dulceaţa mea preferată!
(Vrea să bage degetul în dulceaţă dar tocmai apare
căţelul)
Căţelul:
- Ham, ham, nu este igienic. Te -ai spălat?
Dorina:
- De ce să mă spăl ? (se uită la mâini, le freacă) Nu
sunt murdară.
Căţelul:
- Eşti foarte murdară.
(Căţelul vrea să o împiedice să bage mâna în dulceaţă şi împinge borcanul. Acesta cade şi se sparge. Căţelul strigă ajutoarele. Apar animăluţele în
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şir indian de la grădină. Dorina vrea să se joace cu
iepuraşul)
Iepuraşul:
- Hei, ţup ,ţup eşti foarte murdară, nu o să te las să
pui mâna pe mine! Îmi murdăreşti blăniţa.
Maimuţa: (sare şi face ca maimuţa)
-Parcă ai sărit dintr-un copac în altul toată ziua!
Porcuşorul: (miroase degetele Dorinei)
-Aici miroase urât, mai urât decât la mine în coteţ.
Parcă te-ai jucat toată ziua în noroi.
Puişorul: (o ciuguleşte)
-Ce am găsit eu aici?!!! Mizerie, mizerie , mizerie.
Nu m-ar mira dacă aş găsi aici şi-o râmă.
Toate: (intră toate animăluţele)
-Trebuie să te speli!
Maimuţa:
-Spălatul este omenesc.
Cocoşelul:
-Aşa-i, Aşa-i
Iepuraşul:
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-Spală-te, spălatul este igienic.
Purcelul:
Spălatul este folositor.
Dorina:
- Dar de ce să mă spăl? ( se uită la mâini ). Nu sunt
murdară! (ascunzându-le în buzunare) Apa e rece,
săpunul e mare, prosopul pare cât covorul din
camera mea. Dacă-mi ia degetele cu el? Nu, nu
vreau să mă spăl!
Animalele:
- Atunci nu ne mai jucăm cu tine, eşti cea mai
murdară fată.
(Dorina iese din scenă, apar degetele)
Degetele:
-De ce ne ţii nespălate?
Dorina:
- Cine a vorbit?
Degetele:
- Noi, degetele tale. Priveştene. Uită-te bine la noi.
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(degetele cântă pe rând cântă pe melodia cântecului „Ce petrecere frumoasă, e la margine de
lac”)
Degetul mare:
Eu sunt degetul cel mare,
M-am lovit, capul mă doare
Căci Dorina m-a trântit
Deloc nu m-a îngrijit
tra, la , la .......
Arătătorul:
Arătătorul sunt numit,
Şi sunt cel mai folosit
Ca linguriţă la dulceaţă
Şi s-arăt lumea la piaţă
Tra, la ,la....
Mijlociul:
Sunt mijlociul din pălmuţă
Uită-te la unghiuţă,
Nu-i curată nici tăiată
Numai tu eşti vinovată
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Stau în gură şi la somn,
Mă consideri biberon?
Tra, la, la, la, la , la, la…
Inelarul:
Eu sunt inelarul care,
Te ajută tot mereu,
Să-ţi îmbraci hainele toate
Ăsta este rostul meu.
Tra, la, la, la, la,…..
Degetul mic:
Degeţel mic ma numesc
La Grădiniţă eu pornesc
Multe eu am învăţat
Tu de când n-ai recitat?
Tra, la, la, tra, la, la
Tu de când n-ai recitat
Toate degetele:
Nici iertare nu îşi cere
Este cam nepăsătoare,
Pe toate ne foloseşte
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Tot mereu ne murdăreşte
Şi deloc nu ne îngrijeşte.
(Degetele dispar, se trezeşte Dorina şi se duce să se
spele. Apare căţelul şi o urmăreşte cum se spală şi
le relatează celorlalte animale)
Căţelul:
A dat drumul la apă.
Toate:
Ooooooo!
Căţelul:
- A luat şi săpunul.
Toate:
- Aaaaaaa!
Căţelul:
- Acum se şterge pe prosop.
Toate:
- Ura ! Dorina este din nou curată!
Toate degeţelele:
-Ura, am reuşit!!! Uraaa! (bucurie în lumea degeţelelor)
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Toate degeţelele (mâna Dorinei-cântă un refren
vesel, pe melodia "iarna ne-a sosit în zori")
Cât de veseli suntem noi
Alergăm sprinteni, vioi
Cu săpunul ne spălăm
Şi prin apă alunecăm.
Degetele sunt curate
Fericite-s toate, toate
Hai acum să ne jucăm
Şi dulceaţă să gustăm.

9. POVESTEA BĂNUŢULUI
Matei Emanuela

Indicaţii terapeutice:
-nevoia de a avea o igienă dentară bună
-învăţarea conceptului de valoare sentimentală
nevoia menţinerii ordinii
Efecte dorite: îmbunătăţirea igienei dentare
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încurajarea copilului de a deveni mai ordonat şi mai
conştient de valoarea lucrurilor personale
Grup ţintă: copiii

A fost odată ca niciodată o fetiţă pe nume Ana.
Această fetiţă avea un dinţişor de lapte care a început să se mişte. Ana era aşa de fericită şi plină de
nerăbdare. De ce nerăbdare? Toată lumea ştie că
atunci când eşti o fetită cuminte, care îşi spală dinţişorii zilnic şi unul dintre ei tocmai ţi-a căzut, repede
repede îl pui sub pernă, deoarece Zâna Măseluţă o
să-ţi pună în locul dinţişorului, mici daruri sau
bănuţi ceea ce te face deosebit de încântată.
Aşa că fetiţa noastră a mai aşteptat câteva zile
până ce i-a căzut dinţişorul şi fericită l-a pus într-o
cutiuţă frumoasă sub pernă, apoi s-a dus la culcare.
Veselă i-a povestit mamei că abia aşteaptă ziua de
mâine să vadă ce primeşte de la Zâna Măseluţă. Cu
aceste gânduri frumoase fetiţa a adormit liniştită şi
cu zâmbetul pe buze.
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Noaptea bineînţeles Zâna Măseluţă a sosit la
patul Anei şi când a văzut ce dinţişor curat, frumos
îngrijit şi strălucitor a găsit sub pernă, s-a gândit săi facă o surpriză, aşa că pe lângă darul pe care îl
punea de obicei Anei, i-a pus şi un bănuţ încântător
care strălucea de-ţi lua ochii.
Dimineaţa următoare când mama a trezit-o pe
Ana, primul lucru când a deschis ochii, a fost să
ridice perna şi să vadă ce i-a adus Zâna Măseluţă.
Când a văzut bănuţul a fost atât de încântată încât
nu a mai interesat-o şi celălalt dar care mai era sub
pernă. Bănuţul era atât de frumos se gândea fetiţa,
că nu se va mai despărţi de el niciodată. Îl lua cu ea
peste tot pe unde se ducea chiar şi la şcoală.
Dar acolo s-a întâmplat nenorocirea! Vai l-a
uitat într-o altă clasă şi când s-a întors după bănuţ,
nu l-a mai găsit!
Ce zi tristă nimic nu a mai înveselit-o pe Ana
nici chiar atunci când doamna învăţătoare i-a dăruit
un alt bănuţ.
269

Dar Ana ştia, acel bănuţ era special, era primit
de la însăşi Zâna Măseluţă. Nimic nu-l putea înlocui.
Când a venit mama Anei după ea la şcoală, i-a
povestit cu lacrimi în ochi nenorocirea. Cineva i-a
luat bănuţul, cineva rău care nu a văzut cât de magic
şi frumos era bănuţul, şi mai ales pentru că o zână i
l-a dăruit.
Dar mama i-a explicat că poate dacă îi scrie
zânei ce s-a întâmplat şi promite solemn că v-a avea
mai multă grijă de lucrurile ei, zâna poate se înduplecă şi îi va înlocui bănuţul.
Din acel moment Ana a devenit o altă fetiţă. I-a
scris, chiar i-a desenat Zânei Măseluţă lucruri frumoase drept răsplată, cu promisiunea că încearcă să
nu mai repete greşeala.
Următoarea noapte Zâna Măseluţă s-a întors la
patul Anei şi văzând cadourile făcute de fetiţă şi
mai ales ştiind ce dinţişori îngrijiţi are Ana, s-a înduplecat şi i-a mai dăruit un bănuţ strălucitor. Dar o
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va ţine sub observaţie pe această fetiţă deoarece mai
are şi alţi dinţişori de căzut şi vrea ca ei să fie la fel
de frumoşi ca şi ceilalţi pe care i-a găsit altădată sub
pernă.
VISUL ANEI
Matei Emanuela
(Piesă într-un act cu trei scene)
Personaje:
- Ana o fetiţă de 7-8 ani
- Mama (mama Anei)
- Zâna Măseluţă
Scena I: Camera Anei
Ana(A): - Nu pot să dorm! Mă învârt în pat de când
mama a închis uşa. Ea credea că dorm, dar nu
dorm! Astăzi mi s-a întâmplat un lucru deosebit.
Mi-a căzut un dinte. Şi nici măcar nu m-a durut.
Acum două zile când am muşcat dintr-un măr, am
simţit că un dinte din gură se rupe. De atunci atârnă
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de un firicel. Astăzi în timp ce îmi făceam temele
fără să vreau am rămas cu el în mână. Mama mi-a
povestit că dacă îl pun sub pernă Zâna Măseluţă îl
v-a înlocui cu un bănuţ. E deja târziu şi eu tot nu pot
să dorm.(cască) Ce ar fi să mă întorc spre perete
poate că aşa am să dorm.(cască din nou)
(Fetiţa adoarme. Lumina se reduce şi îşi face
apariţia plutitoare Zâna Măseluţă.)
Zâna Măseluţă(Z):
- Bine că ai adormit Ana, că începe să fie foarte
târziu şi mâine trebuie să te trezeşti aşa cum faci în
fiecare zi, ca să mergi la şcoală. Tu ştii că la şcoală
nu e bine să mergi obosită.
(Se apleacă peste fetiţă o sărută pe frunte.)
Z:- Ce dinţişor frumos şi curat mi-ai pregătit. Îl voi
înlocui cu un bănuţ la fel de strălucitor. Se vede pe
dinţişor că îţi îngrijeşti sârguincios dinţii. Sper că
dimineaţă când te vei scula surpriza mea plăcută săţi înveselească ziua. Zorii zilei se vor arăta în curând şi mai trebuie să vizitez şi alţi copilaşi. La
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revedere şi sper că următorul dinţişor pe care mi-l
vei lăsa sub perină să fie la fel de îngrijit şi strălucitor.
(Lumina se obturează până la întuneric, rămâne
câteva momente aşa apoi creşte la loc şi vedem
camera de zi în care mama deretică de zor.)
Scena II
(Din depărtare se aude glasul Anei)
A:- Mamă, mamă unde eşti? Mamă eşti acasă?
Mama(M):- Sunt în camera mare draga mea!
(Ana îşi face apariţia supărată cu privirea în pământ.)
M:- Cei cu tine draga mea! De ce eşti supărată?
N-au fost bine făcute temele de ieri?
A:- Nu mamă…
M:- Ţi-ai uitat cumva penarul acasă?
A:- Nu mamă, nu...
M:- Nu cumva ai fost obraznică la şcoală!
A:- Doar mă cunoşti mamă, nu aş fi în stare să o
supăr pe d-na învăţătoare...
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M:- Atunci?...Te văd supărată.
A:- Ştii că azi de dimineaţă am plecat la şcoală cu
bănuţul primit cadou de la Zâna Măseluţă ca să-l
arăt colegilor. În pauza mare am ieşit şi eu în curte
şi după aceea am avut ora de sport şi când m-am
întors de la sală am căutat bănuţul, dar nu l-am mai
găsit. D-na învăţătoare mi-a şters lacrimile din ochi
şi chiar mi-a dat un alt bănuţ în locul celui care din
neglijenţă l-am pierdut. Dar bănuţul meu era
nepreţuit nu poate fi înlocuit cu alt bănuţ. Al meu
era de la Zâna Măseluţă.
M:- Draga mea fetiţă nu fii supărată doar pentru
atât. Eu ştiu că Zâna Măseluţă fiind o zână bună şi
înţelegătoare îţi poate da un alt bănuţ dacă îi scrii o
scrisoare în care îi explici ce s-a întâmplat.
A:- Oare e posibil?
M:- Eu sunt convinsă!
A:- Atunci aşa am să fac! Merg în cameră la mine
să-mi fac temele pe mâine!
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(Pe ieşirea Anei scade lumina, heblu câteva momente, apoi lumina creşte încet. Undeva departe se
aude un cocoş care dă trezirea.)
Scena III
(Camera Anei. Ana trezindu-se.)
A:- (căscând) Ce repede a trecut noaptea asta. Oare
m-a vizitat Zâna Măseluţă? (Ridică perna.) Ia te
uită! Mama a avut dreptate! Zâna Măseluţă mi-a lăsat un alt bănuţ strălucitor. Şi uite scrisoarea asta
îmi este mie adresată. (citeşte)
- Dragă Ana am aflat necazul am aflat necazul tău,
nu trebuie să mai fii supărată, am să-ţi las un alt
bănuţ în schimbul promisiunii tale că şi de acum
înainte te vei îngriji de dinţii tăi spălându-i atât
dimineaţa cât şi seara. Până la următorul dinţişor pe
care.l voi găsi sub pernă îţi urez să creşti mare şi
spor la şcoală!
A:- Mamă, mamă, Zâna Măseluţă a fost şi azi
noapte la mine!
(Fugind din scenă fericită)
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10.COPILUL CARE NU ŞTIA CE SĂ FACĂ
Kardos Gabriella

A fost odată un băiat care locuia împreună cu
mama sa, amândoi fiind săraci şi trăind de pe o zi
pe alta. Toată viaţa sa băiatul făcuse ceea ce mama
sa îi spusese şi nu învăţase niciodată cu adevărat săşi folosească propria minte. Nu a înţeles că ceea ce
îi spunea mama trebuia să fie folosit cu cap şi nu
doar executat întocmai. Gelu, pentru că aşa îl chema
pe băiat, ştia una şi bună: trebuie să fie ascultător şi
atât!
De ce Gelu nu gândea pentru el, n-aş putea să
ştiu şi să vă spun. Putem doar să încercăm să
ghicim, ca de exemplu să presupunem că Amalia,
mama sa, gândise întotdeauna şi pentru el, sau se
poate să fi fost prea speriat să gândească singur, ori
e posibil să-l fi paralizat gândul că ar putea face
greşeli, sau să fi fost pur şi simplu mai uşor să facă
ceea ce i se spunea ori fără a se deranja să gân276

dească singur. Pentru că nu aveau prea mulţi bani,
Gelu trebuia să muncească în vacanţe pentru a o
ajuta pe mama lui la plata chiriei şi a hranei.
În vacanţa de vară, când alţi copii se gândeau
cum să ajungă mai repede la scăldat, Gelu pleca
prin sat căutându-şi ceva de lucru.
Într-o zi de luni şi-a găsit de lucru la un depozit
de construcţii la aranjarea unor saci de ciment. A
fost greu dar la sfârşit a primit 50 de lei pentru eforturile sale. Cum mergea el spre casă cu banii în mână vântul ce bătea i-a luat repede, înainte ca el să-i
poată prinde. Când a ajuns acasă şi a povestit mamei sale ce s-a întâmplat ea l-a dojenit: „of, măi băiete”, a spus ea, „trebuia să îi pui în buzunar”. „Promit că data viitoare voi face cum spui
tu” a răspuns băiatul.
Marţi şi-a găsit de lucru la magazinul alimentar. Era mult mai uşor decât să aranjeze sacii de
ciment dar nici recompensa nu a mai fost aşa de
mare. La sfârşitul zilei, vânzătorul i-a dat o cutie de
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ciocolată pentru eforturile sale. Amintindu-şi ce
promisese mamei sale a parcurs lungul drum până
acasă cu cutia de ciocolată bine dosită în buzunar.Când a scos cutia din buzunar pentru a o arăta
mamei sale, ciocolata deja se topise. Din nou, mama
l-a certat: „Măi băiete, trebuia să aduci ciocolata
într-o pungă”. „Îmi pare rău mamă”, şi-a cerut
scuze băiatul „îmi voi aminti data viitoare să fac ce
spui”.
Miercuri a primit o slujbă într-un magazin pentru animale. I-a plăcut să aibă grijă de ele, iar proprietarul, văzând acest lucru, i-a răsplătit eforturile
dăruindu-i o pisică. Amintindu-şi ce îi spusese
mama, băiatul a pus pisica într-o pungă şi a început
să meargă către casă însă pisica s-a căţărat rapid
afară din pungă şi a fugit. Când i-a spus mamei sale
povestea, aceasta l-a certat din nou:
„Copil caraghios ce eşti, trebuia să îi legi o
sfoară în jurul gâtului şi să o plimbi după tine”.
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Din nou băiatul şi-a cerut scuze zicând „Îmi voi
aminti data viitoare să fac ce spui”.
Ei bine, joi şi-a găsit de lucru la un măcelar.
Când şi-a terminat munca măcelarul i-a dat un
picior de vită. Băiatul s-a gândit că mama sa va fi
încântată de eforturile sale, şi, făcând ce ea îi spusese să facă, a legat o sfoară în jurului darului primit
pentru munca sa şi l-a târât până acasă. Dar împreună cu el au mers şi toţi câinii din împrejurimi,
muşcând câte o bucată din carnea proaspătă. Când a
ajuns acasă, nu mai avea decât un os. Mama, care
începuse să îşi piardă răbdarea, l-a certat din nou:
„Băiat caraghios ce eşti, trebuia să o porţi pe
umăr”. Încă o dată copilul şi-a cerut scuze şi a promis că data viitoare va face cum spune ea.
Vineri nu mai era de lucru în oraş aşa că a
ajuns să lucreze la o fermă dintr-un sat din împrejurimi. La sfârşitul zilei, ţăranul i-a dat un măgăruş
pentru eforturile sale. Amintindu-şi ce îi spusese
mama, a încercat să ridice măgăruşul pe umerii săi
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dar a descoperit că este prea greu pentru puterile
sale.
Văzând că nu se poate aşa, a încercat să-şi
amintească celelalte îndrumări: „pune-l în buzunar” îi spusese mama într-una din zile, dar, măgăruşul era prea mare şi nu încăpea. „Pune-l într-o
pungă” îi spusese mama în altă zi dar cum nu încăpea în buzunar, nu ar fi avut cum să încapă nici
într-o pungă. Şi chiar dacă ar fi reuşit, îşi amintea
cum fugise pisica şi nu dorea să-şi dezamăgească
mama din nou în felul acela. Poate că putea să îl
lege cu o sfoară şi să îl ducă aşa până acasă. Cu
siguranţă, câinii nu ar fi muşcat măgăruşul aşa cum
o făcuseră cu piciorul de vită. Numai că măgăruşul
şi-a înfipt picioarele în pământ, încăpăţânat cum
era, şi a refuzat să se mişte. Băiatul nu ştia ce să
facă. Toate sfaturile primite până acum nu-i erau de
nici un ajutor în situaţia în care se găsea acum.
Ce crezi că a făcut? Cum crezi că ar putea
rezolva problema sa? Dacă ai fi în locul lui ce ai
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face ca să duci măgăruşul acasă? Şi ce crezi că ar
putea învăţa băiatul din situaţia în care este şi îi va
fi util în viitor?

COPILUL CARE NU ŞTIA CE SĂ FACĂ

Personaje:
Gelu- băiat ”cuminte” care refuză să îşi folosească
mintea în situaţii noi
Amalia- mama lui Gelu, nemulţumită de stângăcia
fiului
Nea Gicu: şeful de la depozitul de materiale de
construcţii
Domnul Vasile: gestionarul de la magazinul
alimentar
Tanti Mia: doamna de la magazinul de animale
Friţ: măcelarul
Petre Fermierul
Vânzătoarea
Povestitorul
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Amalia: Gelu,băiatul meu cuminte şi ascultător! A
venit vacanţa mare! Este luni, prima zi de vacanţă te
rog să mergi prin sat să îţi cauţi de lucru, că nu prea
mă descurc cu banii pentru chirie şi mîncare!
Gelu: Bine, mamă! Voi face cum îmi spui tu!
(Gelu pleacă prin sat şi găseşte de lucru la un depozit de materiale de construcţii.Este primit de Nea
Gicu, om bun şi milostiv căruia i se face milă de
copil)
Gelu: Bună ziua!
Nea Gicu: Bună ziua! Dar ce cauţi, măi copile pe
aici? Cum nu eşti la baltă, la scăldat?
Gelu: M-a trimis mama să îmi caut de lucru şi te
rog să îmi dai ceva de lucru, iar mama se descurcă
greu cu banii de chirie şi mâncare.
Nea Gicu: Aici avem saci grei cu ciment, o să te
descurci?
Gelu: Da,sigur că da! Că doar eu o ajut pe mama la
toate treburile! Eu sunt bărbatul în casă!
(La sfârşitul zilei de lucru)
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Gelu: (cu ochii sclipind de fericire) 50 lei! Mulţumesc frumos! Ne vor fi de mare ajutor! (pleacă cu
banii fluturându-i în mână)
(Se iscă un vârtej care îi ia din mână banii şi nu mai
reuşeşte să îi găsească pe drum)
Gelu:(Cu capul plecat intră în casă )
Amalia: Ce ai , mai băiete, ce s-a întâmplat?
Gelu: Am fost la depozitul de ciment, ştii dumneata, la nea Gicu!
Amalia: Da şi?
Gelu: Şi am lucrat acolo toată ziua! Am ridicat sacii!
Amalia: Şi?
Gelu: Am primit 50 lei!
Amalia: O, băiatul meu ascultător! Vom putea plăti
chiria şi ne vor rămâne şi pentru mâncare!
Gelu: Dar s-a iscat un vânt mare şi mi-au zburat
bancnotele din mână!
Amalia: (dezamăgită) Of, măi băiete! Trebuia să îi
pui în buzunar!
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Gelu:(resemnat) Promit ca data viitoare voi face
cum spui dumneata!
(A doua zi)
Amalia: Gelu, trezeşte-te! Trebuie să faci rost de
bani! Caută altundeva, unde nu sunt saci aşa de
grei!
Este marţi,deja se apropie ziua de plată a chiriei!
Gelu: Bine, mamă! Promit să vin acasă cu banii, de
data asta!
Gelu: (plimbându-se pe stradă, trece pe lângă un
magazin alimentar, unde intră)
-Bună ziua!
O vânzătoare: Pofteşte, ce doreşti să cumperi?
Gelu: Eu aş vrea să lucrez astăzi aici!
Vânzătoarea: Pentru asta trebuie să vorbeşti cu
domnul Vasile. El face angajări! Îl trimit acum!
(soseşte un bărbat în costum, chel şi cu ochelari )
Gelu: Bună ziua, eu sunt Gelu, băiatul Amaliei de
pe strada Lăcrămioarei,aş dori să vă ajut aici la
treburi! Se poate?
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Domnul Vasile: Ce să mă ajuţi, măi băiete? Nu
vezi că eşti mic şi fără putere?
Gelu: Eu doar par mic dar sunt puternic ca un
bărbat adevărat!
Domnul Vasile: Bine, haide că te primesc! Pe mama ta o cunosc încă din liceu şi ştiu că se descurcă
greu cu banii!
Gelu: Mulţumesc!
(La sfârşitul zilei)
Domnul Vasile: Uite, băiete! Pentru că te-am primit doar aşa p că o cunosc pe mama ta, nu pot să îţi
dau bani dar îţi dăruiesc cutia aceasta cu ciocolată!
Ştiu că şi mamei tale îi place tare mult!
Gelu: Mulţumesc frumos! Mama va fi încântată!
(pleacă după ce îndeasă bine în buzunar cutia cu
ciocolată)
(Gelu ajunge acasă şi este primit de mama lui)
Amalia: Ei, băiete, cum a mers astăzi?
Gelu: Foarte bine, mamă! Ţi-am adus ce îţi place
dumitale cel mai mult!
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(bagă mâna în buzunar şi scoate de acolo ciocolata
topită)
Amalia:Ce ai făcu? Măi băiete, trebuia să aduci
ciocolata într-o pungă!
Gelu:. Îmi pare rău mamă, îmi voi aminti data
viitoare să fac ce spui!
(A treia zi)
Amalia:Gelu, te rog frumos să nu mai repeţi
greşelile de până acum şi să nu uiţi că azi este
miercuri, mai am doar două zile până la plata
chiriei!
Gelu: Sigur, mamă, fac aşa cum zici dumneata!
(Gelu iese din casă şi se opreşte în faţa unei vitrine
în care era expusă o pisică micuţă)
Gelu: O, ce mititică eşti? Nu ai mamă? Ştii, eu am
doar mamă şi se descurcă greu cu banii!
(După perdea o femeie ascultă; iese în uşă)
Tanti Mia: Bună ziua!
Gelu: Bună ziua! Mă scuzaţi că m-am oprit dar îmi
plac foarte mult pisicile! Şi acasă cam avem
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probleme cu şoarecii! Ce bine ne-ar prinde şi nouă o
pisicuţă care mai este şi tare drăguţă!
Tanti Mia: Te poftesc să intri şi să mă ajuţi să curăţ
coliviile papagalilor şi să hrănesc peştii din acvarii,
apoi mai vedem dacă poţi duce mamei tale această
pisică drăgălaşă!
Gelu: Voi face exact cum îmi spuneţi! Mulţumesc
frumos!
(La sfârşitul zilei)
Tanti Mia: Gelu, ai lucrat cu tragere de inimă, sunt
foarte mulţumită de tine, pisicuţa este a voastră!
Gelu: Mulţumesc frumos, mama va fi foarte încântată!
(Iese din magazin şi pune pisica într-o pungă, dar
după puţin timp pisica se eliberează din pungă şi
fuge)
Amalia: Gelu, cum a fost ziua de astăzi?
Gelu: Am lucrat la magazinul de animale şi tanti
Mia mi-a dat o pisică ca să ne scape de şoareci dar,
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am pus-o în pungă, aşa cum mi-ai spus şi ea a sărit
şi am scăpat-o pe stradă!
Amalia: Copil caraghios ce eşti, trebuia să îi legi o
sfoară în jurul gâtului şi să o plimbi după tine!
Gelu:Îmi voi aminti data viitoare să fac ce spui!
(A patra zi)
Amalia: Gelu, numaidecât să porneşti şi să cauţi de
lucru! Toată săptămâna m-am rugat de tine şi tot cu
mâna goală ai venit acasă!
Gelu: Da, mamă! Am şi pornit! Vin pe seară! Sigur
voi face aşa cum mi-ai zis!
(Ajunge în faţa măcelăriei lui Friţ, intră)
Gelu: Bună ziua!
Friţ: Bună ziua! Ce doreşti? Hai, spune repede că
am multă treabă că ajutorul meu s-a îmbolnăvit şi
nu vine astăzi!
Gelu: Pot să te ajut eu!
Friţ: Chiar poţi?
Gelu: Sigur că da, chiar asta voiam să vă cer!
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Friţ: Atunci pune mâna pe cârpă şi spală toate
frigiderele ca să pot pune carnea proaspătă în ele, să
o vadă cumpărătorii!
(Gelu lucrează cu seriozitate, se opreşte uneori să îşi
şteargă transpiraţia de pe frunte)
(La sfârşitul zilei)
Friţ: Măi, Gelu, ai lucrat cu hărnicie! Pentru astăzi
primeşti un întreg picior de vită să îţi facă mama ta
o ciorbă de să te lingi pe buze!
Gelu: Mulţumesc frumos! Tare bine ne prinde
bucata asta mare de carne!
(Gelu leagă piciorul de vită cu o aţă şi o trage după
el)
Amalia: O, ce e cu lătratul ăsta pe stradă?Gelu, tu
vii cu atâţia câini după tine?
Gelu: O, mamă! Am făcut cum mi-ai spus şi toţi
câinii de pe stradă s-au luat după mine şi au muşcat
din carnea ce trebuia să fie cina noastră!
Amalia: Băiat caraghios ce eşti, trebuia să o porţi
pe umăr!
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Gelu: O, mamă, promit….!
(A cincea zi)
Amalia: Gelu, sunt foarte îngrijorată! Este vineri şi
tot nu am plătit chiria! Astăzi vine, sigur, proprietarul locuinţei! Toată săptămâna ai plecat şi eu am
sperat că aduci acasă ce ai primit din munca ta,
dar…!
Gelu: Astăzi, mama mea dragă şi bună îţi voi demonstra că poţi avea încredere în mine! Am plecat!
(După un timp ajunge la poarta unei ferme)
Gelu: Ce urât miroase! Nu contează! Trebuie să
demonstrez că sunt băiatul cel harnic şi de nedajde
al casei!
Hei! Este cineva aici?
Petre: Este,este, cum să nu fie!?
Gelu: Aş putea să vin să vă ajut azi la animale?
Petre: Dar miroase urât! Munca e grea!
Gelu: Trebuie să trec peste toate! I-am promis
mamei!

290

Petre: Pofteşte! La grajdul de juninci ai de lucru
toată ziulica! Numa să ai putere!
Gelu: Sigur mă descurc!
(La sfârşitul zilei)
Petre: Măi băiete, tu chiar eşti un copil de ispravă!
Mi-ai fost de mare ajutor, astăzi! Primeşte, drept
răsplată măgăruşul ăsta să îl duci acasă să îl aveţi de
ajutor!
Gelu: Mulţumesc mult, mama se va bucura tare
pentru acest măgăruş simpatic!
(Încearcă să ridice măgarul pe umeri dar nu poate)
Gelu: Oare, ce pot face acum? Să îl pun în buzunar,
aşa cum a zis mama? Să îl îndes într-o pungă? Să îl
leg cu o aţă şi să îl trag după mine?O, nimic din ce
mi-a spus mama nu pot face acum! Dar ce să fac?
Povestitorul: Ce credeţi că a făcut? Cum credeţi că
ar putea rezolva problema sa? Dacă aţi fi în locul lui
ce aţi face ca să duceţi măgăruşul acasă? Şi, ce
credeţi că ar putea învăţa băiatul din situaţia în care
este ?
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10.LUMEA JUCĂRIILOR
(grija faţă de jucării)
Vlad Laura Renate

A fost odată un băieţel pe nume Tudor, căruia îi
plăcea foarte mult să se joace. Toată ziua se juca cu
jucăriile sale de pluş, iar când se plictisea de ele, le
strica, le rupea şi le călca în picioare. Toate jucăriile
îi plăceau, şi erau preferatele lui până în momentul
în care se plictisea de fiecare.
Într-o zi, după ce s-a întors de la şcoală, Tudor
fiind în clasa pregătitoare, s-a bucurat foarte tare
când a văzut că mama îi cumpărase un ursuleţ caféniu, drăgălaş.


Dragul meu, de ursuleţul acesta trebuie să ai

mare grijă, să te porţi cu el ca şi cum ar fi frăţiorul
tău.


Da, mamă, voi avea grijă de el!
Nu a trecut mult timp şi Tudor s-a plictisit de

ursuleţul cafeniu, i-a dat jos vestuţa, a început să-l
292

tragă de lăbuţe şi mai apoi să i le rupă. După ce
Tudor a plecat la şcoală, ce să vezi, toate jucăriile sau adunat în mijlocul camerei lui şi au început să se
plângă despre felul în care acesta le trata. În faţa lor
apăru atunci Zâna jucăriilor care le-a ascultat necazurile şi a luat o hotărâre.


Fiecare dintre voi să îşi aleagă un loc în camera

aceasta şi să se ascundă.
Jucăriile s-au ascuns, iar când a venit acasă
Tudor, de la şcoală, nu a mai găsit nici una jucărie,
doar ursuleţul cafeniu, primit în dar de la mama,
stătea, aruncat parcă, lângă patul său. A căutat peste
tot dar jucăriile nu şi le-a mai găsit. S-a necăjit şi a
început să plângă iar în timp de se smiorcăia s-a
apropiat de el ursuleţul cafeniu care i-a spus:


Să ştii că jucăriile s-au supărat pentru că tu nu ai

avut grijă de ele şi au plecat dar nu ştiu să-ţi spun
unde. Probabil, acolo unde sunt acum, cineva are
grijă de ele şi nu le strică.
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Dar eu îmi doresc să se întoarcă şi jur că nu o să

le mai stric niciodată. Mă poţi ajuta oare ca mesajul
meu să ajungă la ele?
Tudor a luat ursuleţul, i-a dat vestuţa, iar mama
lui i-a cusut lăbuţele la loc. Seara, la culcare, băieţelul a luat ursuleţul în braţe şi a adormit. După ce
s-au asigurat că Tudor doarme, jucăriile au ieşi din
ascunzători şi s-au aşezat la loc în cutiile lor. Dimineaţa când s-a trezit, toate jucăriile erau la locul lor,
iar Tudor nu mai putea de fericire. A luat apoi jucăriile stricate şi împreună cu părinţii lui le-a reparat
pe fiecare.
De atunci băieţelul s-a jucat cu fiecare jucărie şi
niciodată nu le-a mai stricat, având de data aceasta,
mare, mare grijă de ele.

LUMEA JUCĂRIILOR
Vlad Laura Renate


Grupul ţintă: copii cu vârste între 3 şi 8 ani
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Personaje: povestitorul, Tudor, mama, Zâna

jucăriilor, ursuleţul cafeniu


Indicaţii terapeutice:



influenţarea pozitivă a comportamentului copilu-

lui privind grija faţă de jucării


educarea unui comportament civilizat, a compa-

siunii şi empatiei.


Scena 1

Povestitorul: A fost odată un băieţel pe nume
Tudor, căruia îi plăcea foarte mult să se joace. Toată
ziua se juca cu jucăriile de pluş, iar când se plictisea
de ele, le strica, le rupea şi le călca în picioare.
Toate jucăriile îi plăceau, toate erau preferatele lui
până în momentul în care se plictisea de fiecare.


Scena 2:

Povestitorul: Într-o zi, după ce s-a întors de la
şcoală, Tudor fiind în clasa pregătitoare, acesta s-a
bucurat foarte tare când a văzut că mama lui i-a
cumpărat un ursuleţ cafeniu, drăgălaş.
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Mama: - Dragul meu, de ursuleţul acesta trebuie să
ai mare grijă, să te porţi cu el ca şi cum ar fi
frăţiorul tău.
Tudor: - Da, mamă, voi avea grijă de el!


Scena 3

Povestitorul: Nu a trecut mult timp şi Tudor s-a
plictisit de ursuleţul cafeniu, i-a dat jos vestuţa, a
început să-l tragă de lăbuţe şi mai apoi să i le rupă.
După ce Tudor a plecat la şcoală, ce să vezi, toate
jucăriile s-au adunat în mijlocul camerei lui şi au
început să se plângă despre felul în care acesta le
trata. În faţa lor apăru atunci Zâna jucăriilor care
le-a ascultat necazurile şi a luat o hotărâre.
Zâna jucăriilor: - Fiecare dintre voi să îşi aleagă un
loc în camera aceasta şi să se ascundă.


Scena 4:

Povestitorul: Toate Jucăriile s-au ascuns, iar când a
venit acasă Tudor, de la şcoală, nu a mai găsit nici
una, doar ursuleţul cafeniu, primit în dar de la ma296

ma, stătea, aruncat parcă, lângă patul său. A căutat
peste tot dar jucăriile nu şi le-a mai găsit. S-a necăjit
şi a început să plângă iar în timp de se smiorcăia s-a
apropiat de el ursuleţul cafeniu care i-a spus:
Mama:
- Să ştii că jucăriile s-au supărat pentru că tu nu ai
avut grijă de ele şi au plecat dar nu ştiu să-ţi spun
unde. Probabil, acolo unde sunt acum, cineva are
grijă de ele şi nu le strică.
Tudor:
- Dar eu îmi doresc să se întoarcă şi jur că nu o să le
mai stric niciodată. Mă poţi ajuta oare ca mesajul
meu să ajungă la ele?


Scena 5:

Povestitorul: Tudor a luat ursuleţul, i-a dat vestuţa,
iar mama lui i-a cusut lăbuţele la loc. Seara, la
culcare, băieţelul a luat ursuleţul în braţe şi a
adormit. După ce s-au asigurat că Tudor doarme,
jucăriile au ieşi din ascunzători şi s-au aşezat la loc
în cutiile lor. Dimineaţa când s-a trezit, toate jucă297

riile erau la locul lor, iar Tudor nu mai putea de
fericire. A luat apoi jucăriile stricate şi împreună cu
părinţii lui le-a reparat pe fiecare.
Povestitorul: De atunci, băieţelul s-a jucat cu fiecare jucărie şi niciodată nu le-a mai stricat.

4.3.Dramatizări – varia

1. IONUŢ ŞI ŞORICELUL
Burian Elena
Personaje: Băiatul Ionuţ
Şoricelul Vede Tot
Telefonul
Calculatorul
Spaţiu de joc: cameră în care se află calculatorul,
telefonul, un ceas şi o fereastră
Ionuţ: (Strigă)
–Mamă, tată! Iar au plecat, ce pot să fac? Noroc că
am calculatorul şi telefonul, altfel aş fi singur toată
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ziua, nu îi văd decât foarte puţin şi atunci îmi spun:
„fi cuminte, să înveţi, să-ţi faci temele” uite, şi
acuma mi-au lăsat un bilet (îl citeşte) „Să nu scoţi
telefonul din priză, este la încărcat!”.
Telefonul:
-Ionuţ, Ionuţ! Vino repede la mine, am ceva foarte
interesant pentru tine!
Ionuţ:
-Vin imediat. Of, m-am împiedicat. (Se pune în faţa
telefonului, îl butonează) Ce ai interesant?
Telefonul:
-Am un joc nu, pentru tine, uite...
Ionuţ: (Stă concentrat mai mult timp examinând
jocul)
-Vai ce interesant...Câte puncte am adunat!
Calculatorul: (Cu o voce rece, neutră)
-Pisicuţa n-a mâncat...Pisicuţa n-a mâncat... Pisicuţa
n-a mâncat...
Ionuţ: (Încurcat)
-Stai că vin imediat!
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Calculatorul: -Pisicuţa n-a mâncat...
Ionuţ:
-Of, cât sunt de ocupat. (Se uită la telefon) Uite
punctele-au plecat! (Se îndreaptă spre calculator, se
uită la ceas, care se rosteşte foarte repede) Pisicuţa a
leşinat, vai, de aseară n-a mâncat...Hai trezeşte-te, te
rog, o să te duc la plimbare, o să-ţi iau şi pijamale,
numai să-ţi revi, te rog...Hai mănâncă. (Se freacă la
ochi) Of, nu văd prea bine, oare de ce nu văd bine?
Telefonul:
-Timpul tău a expirat, ai pierdut, eşti achitat.
Ionuţ: (Aleargă la telefon, din nou se împiedică, îşi
duce mâna la cap).
-Doamne, cum m-am încurcat!
Calculatorul:
-Pisicuţa a-nviat! I-ai promis chiar o plimbare şi
că-i cumperi pijamale.
Ionuţ: (Agitat, nervos)
-Să aştepte... Doar puţin... (Butonează telefonul)
Imediat am să vin...
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Calculatorul:
-Pisicuţa a-nviat! Vrea să meargă la plimbare, poate
ai să-i faci şi-o baie.
Ionuţ: (Butonează nervos telefonul, se uită la ceas)
-Vai, am şi uitat! La şcoal-am întâeziat! (Fuge, se
înoarce la telefon, cade, se freacă la ochi, fuge la
calculator, se culcă epuizat) Cred că nu mai merg la
şcoală, sunt atât de obosit, trebuie să dorm un pic.
(Adoarme).
(Apare un şoricel, care coboară din ceas, se duce
lângă el, îl ciupeşte de ureche, de nas, până îl
trezeşte)
Ionuţ: (Speriat)
-Cine eşti? Nu te văd! Nu te cunosc!
Şoricelul:
-Eu te cunosc foarte bine, te urmăresc de mult, eu
ştiu totul despre tine.
Ionuţ:
-Mă urmăreşti? De unde?
Şoricelul:
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-Din ceas. Locuinţa mea e ceasul. Stau mereu acolo
şi măsor timpul, şi uite-aşa mi-am dat seama cât
timp îţi pereci tu la calculator, cu telefonul, uneori
şi cu televizorul. Afară nu mai ieşi, temele nu ţi le
mai faci, ba astăzi nici nu te-ai dus la şcoală!
Ionuţ: -Sssst! Mai încet, să nu ne audă cineva,
părinţii mei nu ştiu că sunt acasă, ei cred că am
plecat la şcoală. Uite, dacă vrei îţi dau sandwich-ul
meu cu caşcaval, o să îţi placă, dar să nu mă
spui...Ei oricum nu o să afle, vin foarte târziu acasă,
şi de mine nu le pasă.
Şoricelul: -Cum, crezi că nu le pasă?
Ionuţ: -Nu le pasă, nu le pasă! Uite, eu abia zăresc
prin casă, nu mai văd, mă doare capul, dar ei nu-şi
dau seama, mă tot iau cu învăţatul. Uite nu-ţi văd
nici codiţa, urechiuşele abia ţi le zăresc.
Şoricelul:
-Nu-mi vezi codiţa? Dar e foarte lungă. Hai să
facem cunoştinţă, eu mă numesc Vede-Tot, adică
Şoricelul Vede- Tot.
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Ionuţ:
-Ce bine de tine! Că vezi aşa de bine! Eu nu-mi pot
face nici temele, pentru că totul este atât de
întunecat...Prietenii m-au părăsit...
Şoricelul:
-Dar de ce te-au părăsit? Nu şti oare? De câte ori teau chemat la joacă afară tu spuneai: ”Nu pot, sunt
ocupat, telefonul m-a strigat, calculatorul m-a
chemat” Aşa că...ei s-au cam săturat să tot fie
refuzaţi.
Ionuţ: (Plănge)
-Ai dreptate, ai dreptate. Dar ce o să mă fac acum?
Nu mai văd nici peste drum. (Se uită cu mâna
streşină la ochi, pe fereastră) Chiar şi la calculator
stau cu ochii-n monitor. Soarele e-ntunecat, totu-n
jur este schimbat.
Şoricelul:
-Nu

mai

plânge-am

să

soluţie...Dar,cu o condiţie...
Ionuţ: (Sare interesat)
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te-ajut...Am

eu

o

-O soluţie? Ce bine! Spune-o şoricică, spune-o!
Care e condiţia?
Şoricelul: (Gânditor)
-Eu, ţi-o spun ...Tu hotărăşti! Eu aş vrea să-mi
dăruieşti...zilnic câte-un ceas sau două din timpul,
de după şcoală, să-l petrecem împreună, eu cu tine,
în natură.
Ionuţ: (Se gândeşte, se uită la telefon, la calculator)
Telefonul: (În şoaptă)
-N-accepta, te păcăleşte, oricum, nu mai vezi prea
bine, afară e vai de tine!
Calculatorul: -Stai cu noi, că ţi-e mai bine. Aici
nici vântul nu bate, nu te plouă, nu te ninge, în
schimb vezi o altă lume...virtuală, măi copile.
Şoricelul: -Ei, te-ai hotărât?
Ionuţ:
-Nu ştiu, nu ştiu ce să fac, totul este complicat. (Stă
cu capul în mâini) Mai ales că nu văd bine, totu-n
ceaţă mi se pare, şi nu văd în depărtare.
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Şoricelul:
-Ai încredere în mine, şi-o să iasă totul bine!
(Scoate o pereche de ochelari şi îi pune lui Ionuţ la
ochi) Ce părere ai? Haide, vino la fereastră...ce
vezi?
Ionuţ:
-Vai, ce lume frumoasă. Soarele cum străluceşte,
iarba-i verde, cerul albastru. (Sare de bucurie) Îţi
accept condiţia, ochelarii m-au salvat!
Telefonul şi
Calculatorul:
-Nu peca, nu ne lăsa!
Ionuţ: (Autoritar)
-Voi, tăceţi! Cu ochii văd, mintea vreau să-mi fie
clară, vreau să merg la joac-afară. Vreau să recuperez tot timpul ce l-am pierdut stând lângă calculator ori jucat la telefon. Vreau să văd lumea reală,
cum mai ninge, cum mai plouă, nu contează că e
vânt, aer proaspăt vreau să simt. (Inspiră adânc la
fereastră)
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Şoricelul:
-Atunci hai să te prezint prietenilor de-altă dată ce
demult te-au aşteptat! (Pleacă împreună afară,
cântând).

2.BROASCA ŢESTOASĂ ŞI MELCUL
Matei Emanuela
Personaje: un melc, o broască ţestoasă
Acţiunea se desfăşoară într-o grădină, noaptea. Se
aud sunete de greieri, bufnită...
Decorul constă în cer de stele şi o lună care se măreşte până umple aproape tot ecranul. Apar pe rând
broasca apoi melcul
Broasca: - Bună, ce bine că eşti aproape! Te văd tot
timpul, dar niciodată până acum nu am reuşit să ne
apropiem suficient de mult ca să putem vorbi!
Melcul: - Sărut mâna! Ai dreptate!
B : Noi o să ne înţelegem perfect. Suntem aşa naturi
liniştite, nu vorbim mult, nu facem gălăgie, nu ne
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grăbim niciodată. Amândoi ne ducem casa în spinare. N-o să ne mâncăm unul pe celălalt doar suntem vegetarieni, nu-I aşa?
M: - Întradevăr, ne plac aceleaşi lucruri, nu suntem
ambiţioşi. Avem cam aceeaşi reputaţie... Cum să zic
de animale încete şi nimeni nu se aşteaptă de la noi
să ne schimbăm.
Sunet de ciripit vesel se luminează, personajele
vorbesc în continuare dar nu se mai văd. Apoi în
timp ce vorbesc soarele apune si apare din nou luna
cu cele două personaje.
B:- Da..., noi n-o să ne cerem unul altuia lucruri
imposibile, cum ar fi micul dejun la pat, fiindcă ar
ajunge doar la cină, sau ceai fierbinte. Nu?
M:- Bineînţeles. Anumite cuvinte nu se vor folosi la
noi în casă niciodată. Ca de exemplu „imediat”
B: -Sau acum!
M:- De-ndată!
B: -Sau aşteaptă o clipă!
M:- În loc de asta vom spune „cât de curând”!
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B: - Sau „când va fi momentul”!
M:-De îndată ce lucrul acesta va fi posibil!
Din nou în timp ce vorbesc soarele răsare, personajele şi luna dispar, apoi reapar. Melcul şi broasca vorbesc în continuare.
B:- Asta e !! De când îmi doream un asemenea soţ,
politicos, răbdător,calculat. S-o facem atunci!
M:- Bine! Cât de curând posibil.
B:- Bine! Când va fi momentul.
Încet melcul dispare, la fel se întâmplă şi cu broasa.
Apoi luna se micşorează până devine un punct ,
apar stelele şi sunetele nopţii.
3.MAIMUŢICA ŢICA
Regheni (Pop) Camelia
Personaje:Maimuţica Ţica
Mama maimuţicăi
Girafa
Elefantul
Crocodilul
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Şarpele
Cadrul:copaci în junglă,liane,iarbă
(Maimuţica Ţica sare printre liane si cântă un
cântecel)
I. Eu sunt o maimuţică mică,
Şi de nimic nu-mi este frică,
Vreau să mă joc să plec de-acasă
De nimic şi nimeni nu îmi pasă !
Ţica:
-Îmi place să mă joc ,să sar,iu-hu!Mama, uită-te la
mine ce sărituri pot să fac!
(Mama se aude de undeva dintre copaci)
Mama:
-Te vad Ţica,te văd,unde sunt fraţii tăi?
Ţica:
-Nu ştiu mamă,să merg să-i caut?
Mama:
-Da, du-te cheamă-i la masă, ai grijă însă pe unde
te aventurezi,nu pleca foarte departe şi încearcă să
fii politicoasă cu cei pe care îi întâlneşti!
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Ţica:
-Nicio grijă mamă, mă descurc eu!
(Ţica pleacă veselă sărind din creangă în creangă
şi cântă)
II. Îmi place joaca cel mai tare,
Să râd de toţi grozav îmi pare
Haide şi joacă-te cu mine
Să ne distrăm e cel mai bine.
(Îi iese în cale girafa)
Ţica:
-Ia te uită, (şoptind) doamna girafă! (începe să
râdă)Ha! Ha! Ha!Ce...ce ...ce gât luuung ai!Vai cât
eşti de caraghioasă! Parcă ai avea un horn în loc
de gât!(râde ţinându-se cu mâinile de burtă)
Girafa:
-Vai de mine ! cum poti să mă jigneşti aşa?Ţie nu
ţi-e ruşine?Nici măcar nu saluţi când mă vezi, ba
chiar mai faci şi glume pe seama înfăţişării mele!
Uite ce gât frumos am ,pot să scot sunete foarte
frumoase, laaa, laaa, la! (tuşeşte uşor)
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Ţica:
-Da, văd! Oare cum mănânci cu gâtul tău?(râde)
Girafa:
-Foarte simplu!Uite! (îi arată dar întinzându-se îi
cade gâtul brusc iar Ţica izbucneşte în râs) Ce
maimuţică nepoliticoasă!
Ţica:
- Da, girafa cu gât nemăsurat,
Să cânte-abia a apucat
Şi cu picioarele prea lungi,
Foarte greu la ea ajungi!
-Ce să-ţi fac, împacă-te cu asta!
(Ţica pleacă mai departe prin junglă cântând şi îi
iese în cale un elefant)
III .Îmi place joaca cel mai tare,
Să râd de toţi grozav îmi pare,
Vreau să mă joc să plec de-acasă
De nimic şi nimeni nu îmi pasă !
Ţica:
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-Ce caraghioasă era girafa... dar ce văd eu? Un
elefant! Ha, ha, ha! Vai dar ce sunt astea? Urechi?
Parcă ar fi nişte umbrele, o-ho-ho ..şi..şi...ai două
cozi?Una în faţă şi una în spate?Ha! Ha! Ha!
Elefantul: (Nervos) -Nu e coadă ci e trompă! Uite, e
chiar frumoasă! Iar acestea sunt urechile mele de
care sunt mândru.Puteai măcar să saluţi înainte şi
nu mai fi atât de răutăcioasă că nu e frumos!
Ţica:
-Şi mă rog frumos la ce-ţi foloseşte trompa aceea?
Elefantul: -Pleacă de aici că te voi stropi cu trompa
mea şi ai să afli atunci....
Ţica:
- Elefantul cu nas mare,
Când mănâncă-l foloseşte
Sau atunci când te stropeşte
Dar oricum nu nimereşte!
-Ce să-ţi fac, împacă-te cu asta! (Merge mai
departe şi cântă):
Pe elefant l-am păcălit ,
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De trompa lui eu am fugit,
Vreau să mă joc să sar într-una,
Ca mine-n junglă nu-i niciuna!
(Ajunge lângă o apă şi se leagănă pe o liană. Apare
crocodilul care înota liniştit)
Ţica:
-Ce arătare mai eşti şi tu!Ha, ha, ha! Tu te-ai uitat
în oglindă cum arăţi?Parcă ai fi un fierăstrău!(râde
în hohote)
Crocodilul:
-Măi ţâcă, cum poţi vorbi aşa? Sunt un crocodil.
Vezi ce dinţi aaaaaam?Da, sunt ascuţiţi, ca un
fierăstrău. Urât din partea ta nici să nu mă saluţi.
Poate vrei să simţi ce ascuţiţi sunt dinţii mei!Pleacă
repede de aici!
Ţica:
-O şopârlă de cinci coţi
Şi cu dinţi de fierăstrău,
În apă se zvârcoleşte
Şi crede că te-ngrozeşte!
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-Ce să-ţi fac, împacă-te cu asta!
(Maimuţica merge mai departe dându-se pe liane şi
fredonează cântecelul):
Am râs de crocodilul mare,
De dinţii lui eu am scăpare,
Haide şi joacă-te cu mine,
Să ne distrăm e cel mai bine! (Se prinde de coada
unui şarpe care ţipă)
Şarpele:
-Au, cine m-a sssperiat aşşşa?
Ţica:
-OOO, tu erai? Am crezut că e o frânghie sau o
liană! Ce figură caraghioasă ai! Ha !ha!ha!
Şarpele:
-Auzi la ea, ssssunt un şşşşarpe, nu vezi?
Ţica:
-Văd, văd că nici măcar nu ai picioare. Ha! Ha!
Ha! Domnul frânghie, domnul frânghie!
Şarpele:
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-Pleacă nepoliticoaso ce eşti, de ce râzi de înfăţişarea mea că acuşi te încolăcesc să vezi ce putere
am!
Ţica:
-Cureluşă rece unsă,
Printre flori stă ascunsă,
Ca o frânghie se înnoadă,
Sâsâie de-l tragi de coadă!
-Ce să-ţi fac, împacă-te cu asta!
(Maimuţica pleacă cântând şi legănându-se pe
liane):
Iată de şarpe am scăpat
Era ca o frânghie de ciudat,
Că vreau să fug să plec de-acasă
De nimic şi nimeni nu îmi pasă!
(la un moment dat cade într-o groapă cu noroi
lipicios)
Ţica:
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-Uf, unde am nimerit? Ce e aici? Mă lipesc, ce e cu
lipiciul acesta aici? Hei, m-am lipit, nu mai pot ieşi!
Ajutoooor!
Să mă ajute cineva!
(Pe marginea gropii apare girafa)
Girafa:
-Ia te uită,maimuţica nepoliticoasă!Cum ziceai?
-Ce să-ţi fac, împacă-te cu asta!
Ţica:
-Ajutor, scoate-mă de aici!
Girafa:
-Aş putea să te trag afară dar ai fost foarte
nepoliticoasă ca să nu mai zic răutăcioasă!
(Apare şi elefantul ,crocodilul şi şarpele)
Toţi:
-Ce surpriză! Maimuţica nepoliticoasă!
Şarpele:
- Care nu salută!
Crocodilul:
-Care râde de înfăţişarea noastră!
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Toţi:
- Ce să-ţi facem, împacă-te cu asta!
Ţica: (Ţipă din toate puterile)-Bună ziua
Doamnă Girafă, ăă sărutmâna Doamnă Girafă,
bună ziua Domnule Elefant, buna ziua Domnule
Crocodil, bună ziua Domnule Şarpe!Vă rog să mă
iertaţi că am râs de voi !Promit să devin o
maimuţică politicoasă şi drăguţă dar scoateţi-mă
de aici!
Girafa:
-Ei, atunci te vom ajuta!Hei rup!Hei rup! (toţi o
scot pe Ţica afară)
Ţica:
-Vă mulţumesc de ajutor tuturor ,acum plec să îi
caut pe fraţii mei că e târziu. La revedere tuturor!
Toţi:
-LA REVEDERE!
(Maimuţica pleacă cântând un cântec vesel iar
celelalte animale o acompaniază )
Sunt maimuţica cea frumoasă,
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De-acum voi fi politicoasă,
Pe toată lumea voi saluta,
Fă şi tu ca mine e mai bine aşa!!

4.NU VREAU ÎNCĂ SĂ MĂ CULC!
Bercovici (Baciu) Elisabeta
Personaje:
Mama
Tata
Andrei
Câinele Spiridel
Spiriduşul Ene
Ionuţ
(Este seara. Spiriduşul Ene se pregăteşte să vină pe
Pământ cu ajutoarele sale, pentru a presăra praful
magic în ochii oamenilor. Câinele său Spiridel este
hotărât să vină şi el cu Ene pe Pământ.)
Ene:
- Gata spiriduşilor. Aţi pregătit destul praf magic.
Pornim în câteva momente.
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Spiridel (câinele):
- Fie ce o fi, eu astăzi am să merg cu Ene pe
Pământ.
(Se ascunde într-un sac din care a golit puţin praf
magic fără să fie văzut).
Ene :
- Pornim! Iuhuuu! Direcţia Pământ!!!
(Ajung pe Pământ, Spiridel iese din sac fără să fie
observat)
(Andrei în camera lui se joacă cu maşinuţele.
Mama intră pentru a-l trimite la culcare )
Mama:
- Andrei , e timpul să te culci!
Andrei:
- Lasă-mă să mă mai joc un pic mama!
Mama:
- Nici vorbă! Chiar şi aşa ai stat mai mult ca de
obicei. Hai repede în pat!
(Mama stinge lumina, dar Andrei aprinde din nou
lumina)
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Andrei:
- Nu vreau încă să mă culc ! Vreau să mă mai joc!
Mama:
- Noapte bună Andrei.
(îi dă un pupic pe frunte, şi îl înveleşte şi stinge din
nou lumina).
Mama:
- Gata stingerea.
(după câteva momente)
Andrei:
- Mi-e sete!
Mama:
- Bine, fugi şi bea ceva repede!
(Andrei, trece încet prin sufragerie încercând să se
uite cât mai mult la televizor. Tatăl îl vede şi începe
să bombăne)
Tata:
- M-am săturat, acelaşi circ în fiecare seară! Treci
mai repede la culcare!
Andrei:
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- Bine, bine, am plecat la culcare tata.
(Andrei se tot foieşte în pat, nu vrea să doarmă)
Andrei:
- Nu vreau să dorm, vreau să mă joc.
Spiridel:
- Ăsta da zbor! Vai ce am ameţit. Ia să mă sprijin
puţin de peretele acesta: Dar……unde-i Ene?
-Ene! Ene!!! A plecat. Nu-i nimic, dau o raită pe
Pământ şi o să mai am destul timp să-l caut. Ia să
intru eu în camera aceasta să văd ce e acolo.
(Intră în camera lui Andrei, îl miroase şi îi linge
tălpile gâdilându-l)
Andrei:
- Hi, hi, hi!
-Cine eşti tu? De unde ai apărut? Nu te cunosc, ce
chip haios ai! Ha, ha , ha!
Spiridel:
- Bineânţeles că nu mă cunoşti, sunt pentru prima
oară pe Pământ! Stăpânul meu este Spiriduşul Ene,
cel care aduce somnul.
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Andrei:
- Atunci cu siguranţă că eşti câinele Spiridel, nu-i
aşa?
Spiridel:
- Da aşa este. Am venit să văd cum este aici pe
Pământ.
Andrei:
- Ştii ceva Spiridel, tu ai putea să mă ajuţi. Atât de
tare mă plictisesc în pat, că dacă ar fi după mine nu
aş mai dormi niciodată. Dacă n-ar fi prostia asta cu
dormitul m-aş putea juca mai mult cu maşinuţele.
Tu ai putea să mă ajuţi cu siguranţă ca Ene să nu
intre la mine in cameră niciodată.
Spiridel:
- Bine, bine.Ştiu de la Ene că după ce termină
treaba într-o casă, presară un pumn de praf magic
pe prispă ca nu cumva să mai treacă pe acolo .Dacă
n-ar presăra praful, atunci s-ar putea să presare încă
odată în ochii cuiva iar acela ar dormi de două ori
mai mult, sau să uite să presare praf în ochii cuiva şi
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acela să nu mai doarmă de loc. Am un pumn de praf
magic în buzunar, dacă vrei am să pun la uşa ta şi
astfel Ene nu va intra în cameră la tine.
Andrei:
- Iuhuuuu, da vreau, ce bine, aşa am să mă pot juca
mult, mult ! Îţi mulţumesc frumos Spiridel!
Spiridel:
- Eu mă duc mai departe să văd lumea. Mâine te voi
vizita din nou. Distracţie plăcută.La revedere
Andrei!
Andrei:
- La revedere Spiridel!
(Spiridel pleacă, Andrei se joacă, îi lăcrimează
ochii, cască, a doua zi dimineaţa este oboist, palid
dar merge în parc să se joace cu prietenii)
Ionuţ:
- Andrei vrei să ne jucăm, vrei să alergăm?
Andrei:
- Da vreau.
Ionuţ:
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- Pe locuri-fiţi gata- start!
(Andrei abia se mai târăşte, rămâne în urmă,nu
poate alerga)
Andrei:
- Nu-i corect, aşteaptă-mă şi pe mine!
Ionuţ:
- Ha, ha , ha ! Nici să alerge nu poate.
Andrei:
- M-am supărat, nu mă mai joc, plec acasă.
(Ajungând acasă, Andrei începe să se plângă)
Andrei:
-Au, mă doare capul, ochii mi se închid, parcă nici
picioarele nu mă mai ascultă.
( Se pune în pat , dar apare Spiridel)
Spiridel:
- Bună Andrei, ce faci? Cum te-ai distrat?
Andrei:
- Grozav.
Spiridel:
-Ce zici nici acum nu vrei să dormi?
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Andrei:
- Bineânţeles că nu vreau să dorm, te rog să presari
din nou praf magic pe pervazul ferestrei.
Spiridel:
- Bine Andrei, am plecat, distracţie plăcută!
Andrei:
- Mulţumesc Spiridel!
Andrei:
- Of! Nici nu pot împinge maşinuţa. Nu găsesc nici
o jucărie interesantă. Uf mă plictisesc, nu mă simt
bine, mă dor toate. Nici nu este un lucru atât de rău
somnul.
(Dimineaţa)
Mama:
- Buna dimineaţa Andrei, vino la masă! Ti-am
pregătit micul dejun!
(Andrei nu iese din cameră, mama vine la el cu
bolul)
- Uite Andrei cerealele tale preferate cu lapte.
(Andrei încearcă să mănânce dar este foarte obosit)
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Andrei:
- Ce grea este lingura. Mai bine nu mănânc, mă duc
în parc să mă joc cu Ionuţ.
(Andrei se îndreapta spre fereastră să vadă dacă în
parc sunt copii)
Andrei:
- Vai ce lumină puternică, mă dor ochii, nu văd .
(La fereastră apare Ionuţ)
Ionuţ:
- Andrei! Andrei vino în parc să ne jucăm cu
mingea!
Andrei:
- Azi nu am chef, joacă-te cu altcineva.
Ionuţ:- Ce plictisitor eşti astăzi.
Andrei:
- Ufff ce obosit sunt. Vreau să dorm, ce prostuţ am
fost că nu am vrut să dorm. Omul nu poate avea
chef pentru toate doar dacă a dormit şi este odihnit.
Doar atunci îl distrează joaca, televizorul (cască)
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atunci îi cade bine mâncarea şi se poate juca cu
prietenii.
Andrei:
- Spiridel, astăzi vreau să dorm, nu mai vreau să
rămân treaz. Sunt obosit şi mă dor toate.
Spiridel:
- Nu înţeleg. Noi spiriduşii somnului nu dormim
niciodată şi totuşi nu suntem obosiţi. Ce interesanţi
sunteţi voi oamenii. Am să rămân puţin să văd cum
dormi.
Ene:
- Spiridel, Spiridel, cuţu, cuţu unde eşti? Sper că nu
ai făcut nici o năzdrăvenie?
Spiridel:
- Ham, Ham sunt în camera prietenului meu Andrei.
(Andrei se foieşte şi începe să sforăie, Spiridel îl
imită.)
Ene:
- Te-am căutat peste tot, ce faci aici Spiridel?
Spiridel:
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- Păi……mă uit la prietenul meu Andrei ce liniştit
doarme.
Ene:
- Spiridel acesta nu este un somn liniştit. Ce ai făcut
năzdrăvanule?
Spiridel:
- Ham, Ham, eu….am vrut doar să-l ajut pe Andrei
să se joace mai mult.
Ene:
- Bine că te-ai oprit la timp, altfel puteai să-i faci
mult rău. Oamenii nu sunt ca noi, ei au nevoie de
somn, altfel se pot îmbolnăvi. Acum hai să plecăm
mai avem mult de lucru . Să nu mai pleci de lângă
mine.
Spiridel:
- Ham, ham ,……..bine, bine.
(Îl linge pe Andrei luându-şi rămas bun de la
Andrei)
Andrei:
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- Ce bine am dormit! Ce odihnit sunt. Mama mi-e
foame!
Mama:
- Imediat Andrei, acum îţi pregătesc o omletă!
(Andrei se uită pe fereastră)
Andrei:
- Ura e soare! Pot merge la ştrand cu prietenii.
Niciodată n-am să-l mai rog pe Spiridel să-mi presare praf magic în faţa uşii.
(Iese cântând vessel) Dacă vesel se trăieşte
Dacă vesel se trăieşte, bate aşa} bis
Dacă vesel se trăieşte, unul altuia zâmbeşte
Dacă vesel se trăieşte, bate aşa
Dacă vesel se trăieşte, calcă aşa} bis
Dacă vesel se trăieşte, unul altuia zâmbeşte
Dacă vesel se trăieşte calcă aşa
Dacă vesel se trăieşte bine e! Iuhu!
Dacă vesel se trăieşte unul altuia zâmbeşte
Dacă vesel se trăieşte bine e! iuhu!
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5.DIALOG INCITANT ÎNTRE GENERAŢII
ŞI TENTAŢII DE …CONTINUAT
Paşca Maria Dorina
Un telefon mobil = T
un laptop = L
o carte = C
T: Sunt supărat. Nu mai rezist. Mă foloseşte tot
timpul! Explodez într-o zi!
L: Crezi că eşti singurul? Pe mine nu mă lasă să mă
odihnesc nici o clipă, mică, mică.
T: Mă are şi la căşti. Ieri era să-l calce o maşina, că
a trecut fără să vadă că nu e zebra acolo, ci
la…zoo…
L: Ce să zic! Intră pe saituri unde nu e de el! Se dă
mare şi rotund, la anii lui, şi-apoi, plânge că el…n-a
ştiut…
T: Al tău câţi ani are?
L: Nici nu ştiu că pare…bătrân de când mă foloseşte. Da, abia termina clasa…
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T: La mine, degetele de la mâini, abia-i ajung. Da,
să nu-l întrebi…
L: Cum scrie şi cum citeşte? Da, crezi că se ştie?
Silabiseşte!
C: E vorba şi de mine?
T: A, eşti tu, ruşinoasa! Ce mai faci? Mai trăieşti?
L: Mai ai foi? Mai citeşti-răsfoieşti?
C: N-aş vrea să supăr, dar, mă lăsaţi să citesc?
T+L: Pe bune?! Şi noi? Avem pauză? Tăcem şi
dormim?! Ura!!!
(da, poţi şi TU continua…sceneta, dacă e adevărată…să mă crezi? Încearcă…şi pe dată te…încarcă
cu idei…)
6.FATA LENEŞĂ
Huszar Katalin
Personajele:
Katika
D-na Molnár
Bona
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Péter
Mama lui Péter
ACTUL 1
SCENA 1
Katika, Bona, D-na Molnár, Péter
Satul secuisc – Casa familiei Molnár
D-na Molnár şi Bona beau cafea. Lângă masă,
Katika se uită afară prin geam
D-NA MOLNÁR: (mormâie în faţă) E vina mea, că
se poartă aşa, eu am crescut-o să fie aşa de leneşă! E
vina mea! Nu o să găsim niciodată un soţ pentru ea.
BONA: (încearcă s-o liniştească pe D-na Molnár)
Vă rog să nu plângeţi! Au venit mulţi bârbaţi şi
sâptâmăna trecută! Ştiu că fiecare s-a râsgândit când
a auzit faptul, că nu munceşte nimic, n-are nici o
pasiune, nu face nimic, dar o să vină cineva, care o
va plăcea pe fiica dumneavoastră!
(Câinele latră în spate, auzim scârţâitul porţii. Intră
Péter)
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BONA: Vedeţi şi acum vine un curtezan! Probabil
el o să fie cel bun!.
PÉTER: Bună ziua, sunt Péter din satul Porumbenii
Mici. Am auzit că aici în casa aceasta aveţi dumneavoastră o fată frumoasă, care aşteaptă să se căsătorească. Eu am venit să cer mâna ei. Am auzit că
Katika, este o fată foarte frumoasă, dar leneşă, iar
eu aş dori să încerc să o schimb puţin.
D-NA MOLNÁR: (suspină) Lasă-o, mai bine nu o
cere în căsătorie, pentru că aceasta nu face nimic şi
nu o să poţi trăi cu ea. Sunt aşa de dezamăgită. Uite
pe cine am crescut şi educat.
PÉTER: Dumneavoastră nu doriţi fiicei fericire şi
iubire în viaţă? (către Katika) Spune, fată leneşă,
vrei să fii nevasta mea?
KATIKA: (cu un zâmbet mare) Vreau, cum să nu
vreau!
D-NA MOLNÁR: No bine! Încearcă şi tu să faci
ceva normal în viaţă. Te rog din suflet. (zice şi se
uită la fiica sa leneşă)
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Katika mormâie ceva şi pleacă cu Péter.
D-NA MOLNÁR: (către Bonă) Ascultă-mă, căsătoria asta nu va ţine mult.
SCENA 2
Katika, Péter, Mama lui Péter
Satul Porumbenii Mici – Casa lui Péter
Péter vorbeşte în linişte cu mama lui. Katika stă
lângă masa şi se uită afară.
MAMA LUI PÉTER: Cu fata asta nu o să ai o viaţa
bună, nu face nimic, toată ziua stă, nu mută nici un
pahar şi nici măcar nu vorbeşte cu mine. E mai
bine, dacă vă despărţiţi!
PÉTER: Nu mă pot despărţi de ea, fiindcă ştiam eu
că este inutilă şi leneşă, dar o s-o învăţ eu să devină
muncitoare. Am nişte idei.
PÉTER: (către KATIKA) Soţia mea frumoasă şi
isteaţă poţi să faci pentru bărbatul tău un ceai bun?
KATIKA: (surprinsă) Eu nu ştiu să gătesc.
PÉTER: Atunci hai aici să-ţi arăt.
KATIKA: Sunt foarte obosită. Mai bine o altă dată.
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MAMA LUI PÉTER: (în linişte) Ascultă-mă, căsătoria asta nu va ţine mult.
PÉTER: (mormâind) Lasă, că nu o să râmănă în
casa mea o piţipoancă. O să vezi tu, dacă nu ai fost
crescută cum trebuie!
SCENA 3
Mama lui Péter, Katika şi Péter
Satul Porumbenii Mici –Bucătăria casei lui Péter
O masă cu trei scaune. În spate pe sobă se găteşte
cina.
Péter a ajuns acasă foarte obosit de la munca. Stă
la masă, iar Katika lângă el, se uită afară pe geam.
PÉTER: (către mama lui) Azi câţi dintre noi au
lucrat?
MAMA LUI PÉTER: Noi doi, băiatule!
PÉTER: Atunci doar noi doi putem mânca. (se uită
la Katika)
Katika stă şocată la masă, dar nu zice nimic.
Mama şi Péter mânăncă cina.
335

SCENA 4
Următoarea zi
Mama lui Péter, Katika şi Péter
Satul Porumbenii Mici – Bucătăria casei lui Péter.
Péter ajunge acasă de la muncă. Katika stă aşezată
la masă. Mama lui găteşte cina.
PÉTER: (către Katika) Ce ai făcut azi femeie
frumoasă?
KATIKA: (îl sărută) N-am făcut nimic, te-am
aşteptat acasă! (zâmbeşte)
PÉTER: (dezamăgit) Femeie bună, nu-ţi place să
mănănci? (către mama lui) Te rog mamă dragă,
pune tacâmuri pentru două persoane lucrătoare!
Mama lui Péter aranjează masa pentru cină.
Mama lui Péter şi Péter mânăncă cina, Katika stă
flâmăndă la masă şi se uită afară pe geam.
SCENA 5
Următoarea zi
Mama lui Péter, Katika şi Péter
Satul Porumbenii Mici – Bucătăria casei lui Péter
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KATIKA: (ruşinoasă către mama lui Péter) Dacă
pun câteva bucăţi de lemn pe foc este muncă?
MAMA LUI PÉTER: (surprinsă) Da, draga mea!
KATIKA: Şi dacă aş mătura puţin prin casă, asta
înseamnă că muncesc?
MAMA LUI PÉTER : (zâmbind) Da, draga mea!
KATIKA: Şi dacă aduc apă de la fântănă, înseamnă
muncă?
MAMA LUI PÉTER : Da, draga mea!
KATIKA: Atunci, mă duc să fiu şi eu de folos.
(iese din casă)
MAMA LUI PÉTER: (surprinsă) Nu pot să cred!
Ce fericit va fi Péter!
Mama lui Péter şi Katika gătesc cina în bucătărie.
Timpul trece.
MAMA LUI PÉTER: Şi pot să pui mai multă sare,
că nu strică!
KATIKA pune sare în mâncare. Se aude scârţâitul
porţii. Intră Péter în bucătărie.
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PÉTER: (se uită împrejur curios) Câte persoane au
lucrat azi, mama mea dragă?
MAMA LUI PÉTER: Trei. (zâmbind cu gura până
ureche)
Katika stă în spate, la sobă şi pregăteşte cina.
PÉTER: Foarte bine! Deci, azi mâncăm toţi trei!
Katika zâmbeşte. Se aşează toţi trei la masa. Péter
îşi sărută soţia. Apoi zice o rugăciune şi încep să
mânănce.
PÉTER: (se uită la spectatori) Vedeţi ce adevărat
este proverbul: ”Munceşte ca să poţi să ai ce mânca.”
Sfârşit.
7.SAM ŞI UMBRA ÎNFRICOŞĂTOARE
Siko Dorothya
Personaje:
Sam- şoricelul
Mama lui Sam
Carl- câinele din cartea preferată a lui Sam
Uma- ursuleţul, prietenul lui Carl
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Piri- păsărica, prietena lui Carl
Acţiunea se petrece într-o gaură a casei, în camera
lui Sam.
Actul I.
Camera lui Sam, în colţ un pat vopsit în galben, ca
soarele. Lângă acesta, o noptieră cu o lampă aprinsă
pe ea. Sam este în patul lui, se înserează. Mama lui
iese din cameră.

MAMA: Noapte bună iubitule! (dă un pupic pe
funtea lui Sam, stinge lumina şi iese)
SAM: (îngheţat de spaimă îmbrăţişează pernuţa)
Mi-e frică, nu văd nimic. (şopteşte)
MAMA: Ai zis ceva puiule?
SAM: Nimic... (zice cu o voce plină de frică) doar
că este foarte întuneric.
MAMA: Ţie frică Samy? (se întoarce în cameră)
SAM: Nu... nu mi-e frică doar mă simt foarte
singurel.
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MAMA: (se întoarce la pat şi îl îmbrăţişează pe
Sam care tremură de spaimă) E OK Sam. Linişeştete. Sunt aici cu tine. N-o să se întâmple nimic. Eşti
băiat mare, plin de curaj! Vrei să-ţi spun o poveste?
SAM: Da, te rog mama, rămâi cu mine. (Mama
aprinde lampa de pe noptieră şi ia cartea preferată
a lui Sam, deschide şi caută o poveste. Pe peretele
de lângă pat apare umbra uriaşă a cărţii.)
MAMA: A fost odată ca în poveşti, a fost ca
niciodată, un căţel simpatic, care visa să devină
pompier... dar îi era frică de foc.
SAM: (întrerupe povestea) Mamă, nu-mi place
această poveste. Închide cartea te rog şi stinge
lumina. (se uită înfricoşat la umbra de pe perete)
Nu-mi place să ascult poveşti în întuneric. Este
ciudat. (arată cu degetul la umbră)
MAMA: Iubitule, ţi-e frică de umbra de pe perete?
SAM: Parcă era mai bine înainte, în întuneric. Mai
bine să nu văd nimic şi să stau în tăcere, decât să
văd cum devine totul mai mare şi înficoşător în
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camera mea. Nu-mi place când deschizi cartea mea
preferată când lumina e stinsă. Se transformă într-o
gură mare, plină cu dinţi ascuţiţi. Uite, vezi?
MAMA: Da Sam, aceasta este o umbră. Umbra se
naşte cu ajutorul luminii. Când suntem în întuneric
şi avem o sursă de lumină avem umbre. Vrei să-ţi
arăt ceva?
SAM: Da!
MAMA: Uită-te la mâna mea. (îl mângâie pe copil
apoi pune mâna ei în faţa becului) Acum uită te la
perete. Vezi? Este mâna mea proiectată pe perete.
Este puţin diferit dar totuşi este mâna cu care te-am
mângâiat. (începe să se joace cu mâna în faţa
lâmpii aprinse)
SAM: Dar mâna ta este uriaşă ca un monstru! Este
înfricoşătore! (ia mâna mamei din faţa becului)
Cred că ar fi mai bine să stai cu mine fiindcă este
posibil să vină înapoi monştrii de pe perete.
MAMA: (zâmbeşte) Bine, stau cu tine să vedem
dacă se întorc. (înbrăţişează copilul şi el adoarme.)
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Actul al II-lea
Este ziuă. Şoricelul se joacă afară în grădină şi vede
nişte umbre pe pământ. Se joacă printre ele.
SAM: Mamăăăăă! Vezi umbrele de pe pământ? Numi mai este frică, mă joc printre ele. (mama se uită
la copil şi se bucură)
MAMA: Bravo! Ţi-am zis că eşti curajos şi că
umbra este numai o proiecţie. Astă seară o să
alungăm monştrii.
SAM: Bine Mama! Abia aştept!
După cină, Sam merge în camera lui fiind foarte
nerăbdător să învingă monstrul înficoşător din
cameră. Se aşează pe pat şi mama lui vine lângă el.
MAMA: Vrei să continuăm povestea cu căţelul care
a dorit să devină pompier? (Sam se uită la ea sfios
şi ea continuă povestea formând un căţel cu mâna
ei)
SAM: Mama, uite, un căţel pe perete! (zâmbeşte)
MAMA: Da...(Continuă povestea) A fost odată ca
în poveşti, a fost ca niciodată, un căţel simpatic,
342

care visa să devină pompier... (latră ca câinele) dar
îi era frică de foc. (latră posomorât) Carl, câinele,
nu a renunţat la visul lui. A mers la prietenii lui să
întrebe dacă şi lor le e frică de ceva. Prima dată s-a
întâlnit cu prietenul lui, Uma, ursuleţul şi l-a
întrebat. (mama lui Sam a făcut o formă de urs cu
mâna şi au continuat jucând povestea cu caractere
de umbră) Câteodată mi-e frică că se goleşte borcanul cu miere.-a răspuns Uma. (copilul a oftat
adânc) Carl credea că nu este chiar acelaşi tip de
frică ca a lui şi l-a întrebat ce face când simte frica.
Ursuleţul a zis că verifică repede borcanul şi când
vede că mai are miere frica se risipeşte. (se plimbă
cu caracterul de umbră şi zâmbeşte) Nefiind sigur
că acest răspuns l-a ajutat pe Carl, a întrebat-o şi pe
păsărica. (mama l-a ajutat pe Sam să tranforme
ursul într-o păsărică, iar el a ciripit ca o păsărică)
Piri, păsărica a zis că îi e frică să nu cadă în timpul
zborului şi că se antrenează foarte mult ca să-şi
învingă frica. (Sam arată cu mâna o pasăre care
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zboară) Câinele s-a gândit, că ar trebui să se antreneze şi el ca să nu-i mai fie frica de foc şi astfel înrto zi să devină cel mai bun pompier din lume....
SAM: Mamă (întrerupe povestea) îmi plac mult
umbrele de pe perete! Nu mă mai tem să fiu singur
în camera mea. Te rog, promite-mi că în fiecare
seară o să ne jucăm teatru de umbră ca să alungăm
definitiv monştrii! (a îmbrăţişat pe mama lui şi a
cascat)
MAMA: Promit Samy! (stinge lumina şi stă câteva
minute cu copilul) Noapte bună drăguţule ne vedem
mâine dimineaţă! (iese din cameră, fiind foarte
mândră că fiului ei doarme fără frică singur în
camera lui )

Periplul nostru s-a dovedit a fi creuzetul în care
cuvântul, păpuşa şi mişcarea s-au regăsit într-un tot
unitar. Doar de noi depinde cum le dăm mai departe
viaţă, dăruind prin ele:
- frumosul şi armonia;
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- cântul şi liniştea;
- valoarea şi filosofia,
restul aparţinând celor ce ne citesc, mulţumindu-vă
că ne-aţi... aplaudat, dar ne întoarcem şi la... bis!
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Adnotări...
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