
SCENETA CREATIA
- pentru prescolari si scolari mici-

adaptare dupa versurile Magdalenei Toma

in scena este intuneric. Se aude vocea instructorului
INSTRUCTOR:

Cine, azi, ne poate spune
Lecţia despre Creaţiune?

COPIL 1: (intra cu o lumanare. Ceilalti copii stau pe scaune in cerc)

Eu voi spune: `n prima zi
Domnu-a zis, lumină-a fi!

Şi-astfel, întunericul
EL l-a despărţit de zi!

Se aprinde lumina

COPIL 2: 

Apoi, cerul grandios
EL l-a conturat frumos,
Ziua-albastru sidefat,

Noaptea, pururi înstelat. 
(un copil aduc e niste nori mari din hartie si ii lipeste in spate pe fundal)

COPIL 3:

A urmat a treia zi.
La Cuvântu-I, răsări

Dintre ape, nou pământ,
Cu suave flori crescând

(cativa copii aduc in scena flori in ghivece si copacei ornamentali si ii aseaza in  
spate. Se pot folosi si plante din hartie)

Şi cu pomi încântători
Pentru-ai noştri ochişori.

Domnul, toate le-a zidit,
Fiindcă mult EL ne-a iubit!

INSTRUCTOR:

Mai departe, cine ştie
Ce-a creat Cel din vecie

`N ziua-a patra, pentru noi?

DOI COPII:
    Noi vom spune, amândoi!



 

COPIL 1:

Domnu-n dragostea Sa mare
A creat pe cer un soare,
Pomii, florile să crească

Şi pe noi să ne-ncălzească!
(un copil aduce soarele si il lipeste langa nori)

COPIL 2:

Iar când spre apus coboară ,
Domnu-a vrut pe cer s-apară

Luna plină, argintie,
Stelele, puzderie

 
Şi-astfel, cerul luminat
Zi şi noapte, ne-ncetat,

Să vestească tuturor,
Că e-al lumii Creator!

Cativa copii aduc luna si stelele si le lipesc in spate

INSTRUCTOR:

Despre cea de-a cincea zi
Cine ne va povesti ?

COPIL 3:

Eu doresc, cu bucurie,
Să spun, câtă măiestrie

Şi  înţelepciune are
Dumnezeul nostru mare!
La Cuvântu-I minunat,
Sus pe cer s-au arătat,

Ca să zboare, păsări mii
Şi în mare, peşti zglobii!
Toate, Domnul le-a zidit ,

Fiindcă mult EL ne-a iubit!
Copii aduc pasari din hartie si pesti si le plimba pe scena. 

INSTRUCTOR:

Spuneţi, voi, iubiţi copii,



Ce-a creat `n-a şasea zi,
Domnul nostru minunat?

COPIL 1:
Pentru noi , EL a creat

Animale mari şi mici,
Căprioare, urşi voinici,
Elefanţi şi blânzii miei,

intra copiii cu diverse animale de plus in mana sau copii imbracati in animale

INSTRUCTOR:

Cine poate-acuma spune
Despre ultima minune,
Din cea de a şasea zi?

COPIL 2:
Eu vreau a vă povesti!

După chipu-I minunat ,
Pe Adam EL l-a creat

Si pe Eva, ca soţie ,
Ajutor şi bucurie

Pentru-ntreaga veşnicie!

Intra doi copii  reprezentand personajele Adam si Eva

COPIL 3:

In cea de a şaptea zi
Dumnezeu Se odihni!
EL, Sabatul ni l-a dat
Şi l-a binecuvântat ,

Ca şi noi să îl sfinţim,
Ca dovadă că-L iubim! 



INSTRUCTOR:

Ştiţi, voi, dragii mei copii,
Domnul Cel din veşnicii,

Pentru cine a creat
Totu-aşa de minunat?

TOTI COPIII:

Pentru noi , căci ne-a iubit!
Veşnic fie preamărit!


