
 

 

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

Titlu Prăjitura ca luna 

Țara Spania 
 

Tipologia poveștii X     Tradiții locale 
 Tradiții interculturale 

Rezumat Povestea prăjiturii ca luna este despre 2 băieți: unul mare și mic. 
Băiețelul avea o prăjitură pe care băiatul cel mare o dorea doar 
pentru el, așa că încearcă să-l convingă pe micuț să-i dea plăcinta fără 
să plângă și să-și alarmeze mama. Reușește să mănânce încet toată 
prăjitura spunând mici minciuni și apoi fuge, lăsându-l pec el mic fără 
fursec. 
 

Potential educational Elevii vor înțelege următoarele: 
- Onestitatea înseamnă să fii veridic în ceea ce spui și în ceea ce faci. 
-Onestitatea include să spui adevărul (să nu minți), să nu ascunzi 
adevărul (să nu înșeli) și acționarea într-un mod corect din punct de 
vedere moral (nu fura, nu înșela). 
-Elevii demonstrează capacitatea de a utiliza abilități de luare a 
deciziilor pentru a-și spori sănătatea și a crea relații personale 
pozitive. 
 

 



 

 

Povestea întreagă Un băiețel avea o prăjitură pe care fratele mai mare și-a dorit-o 
pentru sine. În planul de a obține prăjitura fără a-l face pe băiețel să 
plângă atât de tare încât să atragă atenția mamei sale, băiatul mare a 
remarcat că prăjitura va fi mai frumoasă dacă ar semăna mai mult ca 
luna. Băiețelul a crezut că o prăjitură ca luna trebuie să fie chiar de 
dorit și, după ce a fost asigurat de băiatul mare că a făcut de multe 
ori astfel de lucruri, i-a predat fursecul. Băiatul mare mușcă din 
prăjitura, lăsând-o în formă de semilună cu marginea zimțată. 
Băiețelul nu a fost mulțumit de schimbare și a început să scâncească; 
băiatul cel mare l-a liniștit spunând că va face prăjitura ca o jumătate 
de lună. Așa că a învârtit coarnele semilunei și a înmuiat marginea; 
dar când a înjumătățit prăjitura, băiețelul a observat că nu mai 
rămăsese aproape deloc și iar a început să plângă. Băiatul cel mare l-
a oprit din nou spunându-i că, dacă nu-i place o lună atât de mică, ar 
trebui să aibă una care să fie doar de dimensiunea reală. A luat apoi 
prăjitura  și i-a explicat că, înainte de a se vedea luna nouă, luna 
veche dispare. Apoi a înghițit restul și a fugit, lăsându-l pe băiețel să 
aștepte luna nouă. 
 

Plan de lectie  Activitate de introducere: Adunați participanții în cerc și redați 
videoclipul Prăjitura ca luna. După aceea, întrebați copiii ce s-a 
întâmplat cu prăjitura? Cum a reușit băiatul mare să mănânce 
prăjitura? Cum a reacționat băiețelul? Care a fost lucrul corect pe 
care l-ar fi putut face băiatul cel mare? 
Activitate principala: 
Întrebați copiii: 
Imaginează-ți dacă timp de cinci zile prietenul tău ți-a luat gustarea și 
a mâncat-o fără să ceară voie. Cum te-ai simți față de el? Apoi, astăzi 
v-a spus că nu o să vă ia gustarea. Ai avea încredere în el? 
Joacă-te cu copiii: 
Dați fiecărui copil trei căni pentru a pune pe podea în fața lui. 
Încurajați copiii să-și întoarcă spatele. Când copiii nu se uită, furați o 
cană de la un copil. Dați-i înapoi cana și apoi repetați. De fiecare dată 
spuneți că nu veți fura o ceașcă (dar luați de fapt una.) În cele din 
urmă, rugați-i să se întoarcă din nou și spuneți-i că nu veți fura nici o 
cană. Cereți-le să ridice mâna dacă au încredere în ce ați promis. Nu 
luați nicio ceașcă și rugați-I pe toți să se întoarcă. 
 
Concluzii finale 
Ce înseamnă să fii sincer? 
Cât de importantă este onestitatea? 
Explicați-le copiilor că „de fiecare dată când cineva fură, ar putea să 
obțină ceea ce dorește, dar va pierde ceva și mai important ... 
încrederea celor din jur.” 
Activități de urmărire: Dacă aveți timp, puteți încerca următoarele 
activități. Din cănile cu care v-ați jucat împreună înainte, puteți 
încerca să jucați  Fața Leului. 
Desenați și tăiați o față de leu pentru a ajuta copiii să-și amintească 
să fie sinceri în tot ceea ce spun și fac. Tăiați 20 de benzi de hârtie 



 

 

galbenă. Curbați fiecare bandă în jurul unui stilou sau creion și atașați 
benzile de o pahar de plastic, astfel încât benzile să se încolăcească. 
Desenați un nas și o gură pe fundul paharului cu un marker negru. 
Desenați doi ochi pe o bucată de hârtie albă. Tăiați ochii și lipiți-i în 
partea de sus a cupei. Tăiați benzi foarte subțiri de hârtie neagră 
pentru mustăți. Lipiți mustățile lângă nas. 
Resurse suplimentare: Pentru fata de leu: pahar de plastic; hârtie 
galbenă, neagră și albă; stilou sau creion; marker negru; foarfece și 
scotch. 
 

 


