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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE PREZENTARE: 

 

Faceți copii xerox aceste pagini față-verso. Dacă nu se poate, faceți xerox pagină 

cu pagină și lipiți fiecare literă pe spatele imaginii corespunzătoare.  

 

INSTRUCȚIUNI DE PREZENTARE: 
 
1. Acest moment poate fi prezentat în fața bisericii.  
2. 10 copii vin în față, fiecare copil cu o imagine. Dacă aveți mai mulți copii, puneți câte doi să țină o imagine. 

De preferat ar fi ca unul dintre ei să fie fetiță, celălalt—băiat. Dacă aveți mai puțini copii,  un copil poate să 
țină câte două imagini.  

3. Copiii se vor așeza în ordinea pe care o cere litera din cuvântul mulțumesc, dar cu imaginile la vedere, nu 
cu literele.  
 Primul copil care are imaginea MAMA, spune: Eu mulțumesc Domnului pentru mama mea. Dacă este 

 și un al  doilea copil care ține de aceeași imagine spune: Și eu mulțumesc Domnului pentru mama mea. 
 Urmează al doilea copil care spune: Eu mulțumesc Domnului pentru ursulețul meu de pluș și pentru 

 jucării. 
 Al treilea copil spune: Eu mulțumesc Domnului pentru lumea din jurul meu: bunici, mătuși, unchi, 

 vecini, prieteni...  
 Al patrulea copil spune: Eu mulțumesc Domnului pentru tata. 
 Al cincilea copil spune: Eu mulțumesc Domnului pentru urechi, ochi, nas, gură, corp. Și pentru 

 sănătate. 
 Al șaselea copil spune: Eu mulțumesc Domnului pentru pentru mâncare, legume și fructe... 
 Al șaptelea copil spune: Eu mulțumesc Domnului pentru educația de la părinții mei și că pot merge la 

 grădiniță/școală. 
 Al optulea copil spune: Eu mulțumesc Domnului pentru soare. Și pentru ploaie, vânt sau zăpadă... Și 

 pentru stele și lună Îi mulțumesc.  
 Al nouălea copil spune: Eu mulțumesc Domnului pentru casă.  
 Al zecelea copil spune: Eu mulțumesc Domnului pentru tot! 

4. Apoi copiii, toți în același timp, vor întoarce literele spre public și spun sub formă de rugăciune poezia de 
mai jos. 
 
  Mulțumescu-Ți, Doamne... 
   (de Florentina Pali Gheorghiaș) 
 
  Mulțumescu-Ți, Doamne, Ție 

  Pentru tot ce-mi dăruiești,  

  Zi de zi că ești cu mine 

  Și de rele mă ferești. 

 

  Mulțumescu-Ți pentru mama,  

  Pentru frați, pentru surori;  

  Mulțumesc și pentru tata, 

  Mulțumescu-Ți pentru tot. 

 

  Mulțumesc pentru iubire... 

  Pentru zâmbet... pentru flori... 

  Pentru-a mea copilărie  

  Și speranță-n viitor. 
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