
 

 

IO2.B – GHID PENTRU A CREA INTRIGA POVEȘTII ȘI SETUL DE INSTRUMENTE DIDACTICE 
 

Titlu Micul șoricel Pérez 

Țara Spania 
 

Tipologia poveștii X     Tradiții locale 
 Tradiții interculturale 

Rezumat În poveste tânărul prinț Buby își pierde un dinte și este vizitat de un 
șoarece mic. Șoricelul poartă un ghiozdan roșu pe care îl folosește 
pentru a colecta toți dinții. În locul lor lasă o sumă mică de bani. Când 
Buby prinde șoricelul asupra faptului, Pérez este de acord să-l ia cu el 
la restul lucrărilor din seara aceea. Pe parcursul poveștii, Pérez îl duce 
pe prinț la el acasă pentru a-i întâlni familia și, în plus, colectează un 
dinte într-una dintre cele mai sărace zone ale orașului. Aici povestea 
preia un mesaj moral în timp ce prințul vede mizeria în care trăiesc 
săracii și înțelege că el trebuie să facă mai mult pentru oamenii din 
țara sa. 
 

Potential educational Elevii vor deveni mai deschiși către legătura dintre om și animale 
Vor învăța un pic din istoria Spaniei 
Își vor dezvolta capacitatea motorie 
 

 



 

 

Povestea întreagă Originile zânei dinților spaniole se întorc în 1890 și sunt legate de un 
tânăr prinț bolnav, Alfonso XIII. Alfonso s-a născut după moartea 
tatălui său în 1886 și a fost astfel rege al Spaniei încă de la nașterea 
sa. Deoarece un copil mic nu poate guverna, mama sa, regina Maria 
Christina, a fost numită regentă și a condus în locul fiului ei. În 1902, 
când Alfonso a împlinit șaisprezece ani, și-a asumat coroana și 
controlul deplin asupra statului. A rămas rege al Spaniei până la 14 
aprilie 1931, când s-a format a doua republică spaniolă. 
Conform poveștii din spatele creației șoricelului Pérez, tânărul prinț 
Alfonso era un copil fragil și oarecum bolnav. De asemenea, a fost 
extrem de supărat când a început să-și piardă dinții. Pentru a-i 
atenua temerile, regina l-a chemat pe părintele Luis Coloma, un 
scriitor popular al epocii. În 1894, Coloma a fost contactat de regină 
și i-a cerut să scrie o poveste pentru Prințul de opt ani. Coloma s-a 
apucat să lucreze producând astfel povestea șoricelului Pérez. În 
poveste tânărul prinț Buby (porecla lui Alfonso XIII) își pierde dinții și 
este vizitat de un șoarece mic. Șoricelul poartă un ghiozdan roșu pe 
care îl folosește pentru a colecta toți dinții. În locul lor lasă o sumă 
mică de bani. Când Buby prinde șoricelul asupra faptului, Pérez este 
de acord să-l ia cu el la restul lucrărilor din seara aceea. Pe parcursul 
poveștii, Pérez îl duce pe prinț la el acasă pentru a-și întâlni familia 
(locuiesc într-o cutie de biscuiți Huntley) și, de asemenea, într-o 
parte, colectează un dinte din una dintre cele mai sărace zone ale 
orașului. Aici povestea preia un mesaj moral în timp ce prințul vede 
mizeria în care trăiesc săracii și înțelege că el trebuie să facă mai mult 
pentru oamenii din țara sa. 
 

Plan de lectie  INSTRUCȚIUNI PROCEDURALE 
Activitate de introducere: Profesorul redă videoclipul cu povestea 
șoricelului Perez. Întrebări îndrumătoare: Ce i-a fost frică prințului să 
piardă? Cum se numește noul prieten al prințului? Care a fost rolul 
șoricelului? Unde merg împreună prințul și șoricelul Perez? 
Activitate principală: Din când în când, șoricelul Perez are nevoie de 
ajutor pentru a ajunge la toți copiii care își pierd dinții de lapte. 
Desenează povestea primului tău dinte de lapte pierdut și cum a fost 
experiența pentru tine. 
A doua parte a activității: 
După aceea, le veți arăta participanților cum să-și creeze propriul 
șoricel din hârtie. Pentru asta ai nevoie de hârtie colorată, foarfece, 
Șoarece de con de hârtie 
Pasul 1 Aveți nevoie de o jumătate de cerc și o bucată de hârtie cu 
formă alungită. 
(Imaginea atașată mai jos) 
 
Pasul 2 Rotiți jumătatea cercului într-un con, lăsând o gaură mică în 
vârful conului și atașați-le împreună. Tăiați o fanta în con, ca în 
imagine. 
(Imaginea atașată mai jos) 
 



 

 

Pasul 3 Îndoiți bucata de hârtie alungită în jumătate și tăiați din ea 
unele forme de urechi. Împingeți urechile în fanta 
 
(Imaginea atașată mai jos) 
 
Pasul 4 Împingeți dispozitivul de curățare prin orificiul din con, trageți 
capătul acestuia într-o bilă mică ca pentru nas și trageți curățătorul 
până când nasul este așezat în loc. Adăugați ochi și orice alte 
caracteristici doriți la șoricel. 
 
(Imaginea atașată mai jos) 
 

 


