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PERSOANE:


Copiii învață prin exemplul a două femei din Biblie, care au avut o atitudine
răutăcioasă una față de cealaltă și au suferit, că nu au voie să fie răi unii față de
alții nici prin cuvinte, nici prin fapte (exemplu să nu se jignească, să nu se bată
etc.), deoarece Dumnezeu nu dorește aceasta de la ei.



Materialul de față este potrivit pentru copiii de 4-5 ani. Pentru copiii mai mici, de 2-3
ani, trebuie adaptat potrivit cu vârsta și nevoile caracteristice vârstei. Pentru acești
copilași vă recomandăm să faceți o lecție cât mai simplă cu jocuri, povestioara
biblică foarte pe scurt și o foarte scurtă idee din versetul biblic.



Materialul oferă mai multe secțiuni care, folosite toate împreună, pot depăși două ore.
De aceea vă recomandăm să selectați doar secțiunile care vi se par cele mai potrivite
pentru grupă și doar pe acelea să le folosiți ca să vă încadrați în timp. Este foarte
important ca în timp ce copiii sunt ocupați cu orice activitate să folosiți timpul cu
înțelepciune: puneți-le întrebări despre ce au învățat (ca pe o conversație, nu ca pe un
test) și lăsați-i și pe ei să vă pună întrebări sau să vă povestească despre ce au învățat
din lecția biblică.



FOARTE IMPORTANT: La final, asigurați-vă că toți copiii merg acasă cu cel puțin o
idee despre cum să pună în practică cele învățate din Biblie la lecție.



Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum a fost
săptămâna lor. Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, întrebați-i ce
răspuns au primit la rugăciuni. Apoi faceți o scurtă rugăciune de început.

OBIECTIV: De a anunța tema lecției despre ce este o atitudine
răutăcioasă față de alții și ce efecte produce, folosind o prezentare
simplă, dar cu impact.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:



1-2 Persoane

MATERIALE:
 Tub cu pastă de dinți
 Șervețele umede
 Farfurie și lingură
 Mănuși de plastic

 Faceți o repetiție înainte de lecție la ceea ce aveți de făcut și de spus (vezi

mai jos), așa încât să știți exact cum trebuie să decurgă prezentarea.
 Copiii își vor folosi mâinile, de aceea este bine să aveți mănuși de plastic.

La final, se pot șterge pe mâini cu un șervețel umed.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Chemați un copil în față. Dați-i o farfurie și un tub cu pastă de dinți și, dacă este
posibil, mănuși de plastic.
2. Spuneți că vreți să vedeți cât de repede poate scoate toată pasta de dinți din tub. Arătați-i cum poate
face aceasta prin presarea tubului.
3. Odată ce pasta de dinți este pe farfurie, felicitați-l pe copil pentru ce a făcut și trimiteți-l la locul lui.
4. Aduceți în față un alt copil și spuneți că jocul nu s-a terminat, deoarece doriți să vedeți acum cât de
repede poate fi introdusă pasta la locul ei, în tub.
5. Dați-i copilului o lingură și o pereche de mănuși din plastic și rugați-l să încerce să bage toată pasta de
dinți înapoi în tub, fără a se tăia recipientul, ci folosindu-se doar de lingură. Când copilul va răspunde
că nu poate, insistați de câteva ori să se încerce totuși. Opriți jocul după unul sau două minute.
6. La final, zâmbiți-i și spuneți-i cu blândețe: ,,Ai dreptate! Este greu de făcut ce ți-am cerut. Știam că nu
vei putea. A face ca pasta să fie din nou ca înainte este imposibil.”
7. Trimiteți copilul la loc și spuneți: ,,De ce am cerut acest lucru dacă știam că este imposibil? Deoarece
astăzi vom vorbi despre ceea ce face un comportament rău (exemplu: când spunem cuvinte urâte, când
lovim pe cineva, când facem orice lucru rău cuiva). Poate că este ușor de spus și de făcut ceva rău
cuiva, dar este aproape imposibil de șters cuvintele și faptele noastre odată ce acestea au făcut deja un
rău cuiva.”
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OBIECTIVE: Copiii să învețe printr-un exemplu biblic despre cum se manifestă

atitudinea răutăcioasă și ce produce ea.
TEXT BIBLIC: Genesa 16

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

MATERIALE:
 5Baloane
 Marker permanent

 Citiți povestirea biblică înainte de lecție.
 Umflați cinci baloane diferite. Unul va fi de rezervă, iar pe celelalte patru veți

desena fețele personajelor din povestirea biblică: Avraam, Sara, Agar, Înger.
Nu desenați fețele personajelor înainte de lecție, ci în timpul lecției.
 Ascundeți baloanele de ochii copiilor până la momentul folosirii lor.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Spuneți copiilor povestirea biblică folosindu-vă de baloane.
2. Veți desena fețele de pe baloane în timp ce povestiți. Astfel copiii vor
acorda mai multă atenție dacă utilizați un marker negru și desenați fețele
personajelor chiar în fața lor, vezi modelul alăturat. Ca să vă fie mai ușor la
lecție, puteți numerota baloanele de la 1 la 4, dar să vă notați ce personaj
reprezintă fiecare cifră (ex. 1: Sara, 2: Avraam, 3: Agar, 4: Îngerul).

POVESTIREA BIBLICĂ:

Dragi copii, mă bucur mult că ați ajuns astăzi la biserică. Asta înseamnă că sunteți bine și
dornici să auziți ce dorește Dumnezeu să ne mai învețe prin Cuvântul Său. Azi vom vorbi
despre două femei din Biblie: una pe nume Sara, cealaltă - Agar. Sunteți pregătiți să auziți
povestirea biblică? Foarte bine! Începem acum.
Sara (desenați cu marker-ul o față pentru Sara pe balonul 1) era căsătorită cu un bărbat pe nume
Avraam (desenați repede o față pentru Avraam pe balonul 2). Acest bărbat iubea pe Dumnezeu și
asculta de El. Sara și Avraam (ridicați ambele baloane la vedere) nu aveau copii. Dumnezeu a
promis lui Avraam că le va da copii, dar Sara nu avea nici măcar un copilaș. (Țineți sus doar
balonul Sara, lăsați jos balonul Avraam.) Și pentru asta, Sara a fost foarte tristă. Voia mult un
copil. Timpul a trecut, iar copilul mult dorit nu a venit.
La un moment dat, Sara a avut o idee. S-a dus la soțul ei (ridicați balonul Avraam lângă balonul
Sara și mișcați-le pe amândouă ca și cum ar vorbi unul cu altul) și i-a spus așa: ,,Ce ar fi să o
rugăm pe Agar, femeia care mă ajută în casă, să facă un copil pentru noi?” (Ridicați balonul 3 și
desenați repede o față pentru Agar.) Avraam a fost de acord și Agar urma să aibă un bebe.
Când a văzut Agar că ea va avea un copil și stăpâna sa nu, a început să fie răutăcioasă cu Sara și
să se poarte urât cu ea. (Ridicați baloanele Sara și Agar.) Cum faceți voi când nu vă place o
mâncare sau simțiți un miros urât? Vă strâmbați, nu? (Lasați copiii să se strâmbe.) Ok. La fel a
făcut și Agar față de Sara. Așa a arătat ea că o disprețuiește. Ce credeți că s-a întâmplat atunci?
Când un copil se poartă urât cu voi, ce faceți de cele mai multe ori? Vă purtați și voi urât cu acel
copil? Nu. Nu e bine, dar așa se întâmplă de cele mai multe ori. Așa a făcut și Sara cu Agar
(ridicați cele două baloane). Dar nu uitați că Sara era stăpâna și putea să facă orice cu Agar. În
acea vreme, o stăpână avea dreptul să se poarte cum dorește cu slujnica sa. Invers nu era voie. De
aceea, Sara a fost foarte supărată pe Agar și îi făcea probleme mari. Cum credeți că s-a simțit
Agar? (Ridicați balonul Agar.) Foarte rău. Iar într-o zi nu a mai suportat, și Agar a hotărât să
plece de la Sara.
Astfel, Agar a ajuns singură pe străzi și în pustie. (Ridicați balonul Agar.) Oh, era atât de singură,
de obosită și fără mâncare, încât a crezut că va muri. Dar la Agar a venit un înger al lui Dumnezeu
(desenați repede o față de înger pe balonul 4) și i-a spus (ridicați balonul Agar și balonul înger și
mișcați-le ca și cum ar vorbi unul cu altul): ,,Întoarce-te la Avraam și la Sara! Tu vei naște un
copil pe care îl vei numi Ismael! Du-te acasă și poartă-te frumos cu stăpâna ta, Sara.”
Agar a ascultat de înger și s-a întors acasă unde l-a născut pe copilașul ei, Ismael.

CONCLUZIE: Noi, dacă Îl iubim pe Dumnezeu, vom asculta de El când ne spune să nu
facem rău semenilor noștri. Nu avem voie să îi facem pe ceilalți să sufere prin purtarea
noastră răutăcioasă față de ei. De aceea trebuie să fim atenți la ce spunem și cum ne purtăm cu
ceilalți oameni, ca să nu le facem rău. Răul făcut de noi altora se întoarce întotdeauna la noi.
Agar s-a purtat rău cu Sara, apoi Sara s-a purtat rău cu Agar. Cine a suferit? Amândouă.
www.kidzromania.com
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OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic
care vorbește despre cum trebuie să fie atitudinea
noastră prin vorbire față de semeni.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

MATERIALE:

Niciun cuvânt stricat
să nu vă iasă din
gură...
Efeseni 4:29a







Copie xerox pag. 8– 9
1 Biblie mare
Foarfecă
1Balon stricat, găurit
Ață/cretă

 Faceți o copie xerox pag. 8-9.
 Decupați cele patru semne ,,stop”.
 Puneți aceste patru semne într-o Biblie.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. În timp ce îi învățați pe copii versetul, scoateți câte un semn din Biblie și amintiți-le copiilor
că prin acest verset ei învață ceea ce Dumnezeu ne-a spus în Cuvâtul Lui că trebuie să
facem.
2. Arătați semnul ,,stop” și spuneți: ,,Acest semn spune ,,stop”, adică NU! Când vedem acest
semn, vom spune cu toții: ,,Niciun cuvânt.” Haideți să spunem împreună, copii: ,,Niciun
cuvânt...”
3. Scoateți apoi imaginea cu balonul stricat. Întrebați copiii cum este balonul. Accentuați
cuvântul stricat și spuneți la final: ,,Da, este stricat. Când mă uit la acest balon stricat, îmi
amintesc ce spune Biblia despre cum trebuie să vorbim. Biblia spune așa: ,,Niciun cuvânt
stricat” ... Când vedem semnul stop și semnul cu balonul stricat, vom spune așa: ,,Niciun
cuvânt stricat...” Haideți să spunem împreună: ,,Niciun cuvânt stricat”...
4. După ce ați spus aceasta cu copiii, continuați: ,,Haideți să vedem ce mai spune Biblia în
legătură cu niciun cuvânt stricat!”
5. Scoateți din Biblie imaginea cu gura. Arătați copiilor imaginea și spuneți: ,,Hm, această
imagine înseamnă cuvintele: ,,să nu vă iasă din gură”. Haideți să spunem aceasta
împreună, copii!”
6. Repetați cu copiii cuvintele: ,,să nu vă iasă din gură...”
7. Spuneți apoi cu copiii tot ce ați învățat până acum (arătând imaginile: stop, balonul stricat și
gura): ,,Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură.”
 Scoateți acum din Biblie ultima imagine, cartea și spuneți: ,,Această imagine reprezintă
locul unde găsim versetul, adică în Biblie. Haideți să spunem împreună, copii:
,,Biblia.” (Dacă aveți copii mai mari la grupă, puteți spune chiar referința biblică.)
 Repetați de două ori tot ce ați învățat, folosindu-vă de toate cele 4 imagini luate din Biblie,
acolo unde le-ați pus înainte de lecție.
 Discutați cu copiii despre ce înseamnă un cuvânt stricat (rău) și dați câteva exemple de
cuvinte stricate sau rele (când spui ceva urât cuiva, când vorbești urât despre cineva etc.) și
ce ne învață Biblia în legătură cu astfel de cuvinte (să NU le folosim).
 Mai spuneți o dată versetul împreună cu copiii, apoi anunțați jocul de mai jos dacă alegeți să
îl faceți.

JOCUL este OPȚIONAL:
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Faceți un cerc pe podea cu ajutorul unui șnur sau cretă.
2. Pe rând, toți copiii vor sta în interiorul acelui cerc, casa lui Avraam.
3. Puțin mai încolo, faceți un cerc mai mic, iar între cele două cercuri trasați niște
linii, vezi imaginile alăturate, imag. 1.
4. Când puneți start, pe rând câte un copil iese din primul cerc, casa lui Avraam, și
merge pe drumul trasat de linii spre cercul mic, imag. 2.
5. Când ajunge în cercul mic, copilul spune parte din versetul biblic învățat, apoi se
întoarce și se așează în afara primului cerc.
6. Continuați jocul la fel, până când toți copiii au participat măcar o dată. Dacă un copil
are nevoie de ajutor pentru verset, spuneți împreună cu el.

www.kidzromania.com
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OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă cum să aplice practic în viața de zi cu zi cele învățate la
lecție despre a nu avea o atitudine răutăcioasă față de ceilalți.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
 Faceți două păpuși din șosete albe (vezi pagina 11 cu instrucțiunile de confecționare),

sau folosiți două jucării de pluș.

MATERIALE:





2 Păpuși
Script dialog
2 Scaune
1Pătură

 Dacă aveți un ajutor la grupă, pregătiți o mică scenă de teatru. În loc de cortină, puneți

o pătură peste două scaune. Interpretarea o veți face în spatele acestei cortine
improvizate, vezi dialogul de mai jos.
 Dacă sunteți singur la clasă, atunci este bine să țineți păpușile / jucăriile pe cele două
mâini chiar dacă copiii văd că le mânuiți și vorbiți în locul lor. Faceți o repetiție și, în
timp ce folosiți cele două păpuși în dialog, schimbați vocea pentru fiecare păpușă.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Spuneți copiilor că auziți ceva ca o ceartă în spatele celor două scaune.
2. Cereți copiilor să rămână pe loc, în timp ce mergeți în spatele scaunelor cu rol de
cortină. Dacă nu aveți pe cineva să vă ajute, puneți cele două păpuși pe mâini și începeți
dramatizarea, vezi dialogul de mai jos. Nu uitați să schimbați vocea în funcție de
personaj.
3. La final, faceți o scurtă discuție cu întrebările de mai jos.

DIALOG:
LINA:

Ești rea, Mina! Ești foarte rea!

MINA:

Ba tu ești rea, Lina!

LINA:

Tu ai început. Mi-ai luat jucăria din mână.

MINA:

Pentru că nu mi-ai dat-o și mie când ți-am cerut-o. Iar tu ai stricat-o.

LINA:

Ba tu ai stricat-o când mi-ai smuls-o din mână.

MINA:

Te-am rugat frumos să mi-o dai și mie, și nu ai vrut.

LINA:

M-ai lovit cu piciorul. Și acum mă doare. Ești foarte rea.

MINA:

Tu ești urâtă.

LINA:

Ești o rea.

MINA:

Tu ești urâtă.

LINA:

Tu nu știi să vorbești frumos cu copiii. Te spun lui mami că m-ai făcut urâtă și că
m-ai lovit cu piciorul. Nu mai sunt prietena ta.

MINA:

Și eu te spun lui mami. Mi-ai spus că sunt rea.

LINA:

Pentru că iei jucăriile de la copii.

MINA:

Și tu ești rea că nu le împarți cu nimeni. Nu știi să te porți frumos cu copiii.

LINA:

Era jucăria mea!

ÎNTREBĂRI DISCUȚIE:






Cum au vorbit păpușile una cu cealaltă? Ce fel de cuvinte au folosit?
Ce au făcut rău păpușile una față de alta?
Care dintre cele două păpuși a avut dreptate? Care a fost mai bună?
Ați văzut voi o întâmplare asemănătoare pe stradă, în parc sau la grădiniță? Cum a fost?
Cum vrea Domnul Isus să ne purtăm noi cu ceilalți?

CONCLUZIE: Vedeți, copii, cum arătăm și noi când ne purtăm rău ceilalți? Ca cele două păpuși. Biblia ne învață să
nu vorbim și să nu ne purtăm rău unii cu ceilalți. Aceasta ne-o cere Dumnezeu, iar noi trebuie să Îl ascultăm. Altfel
păcătuim, și păcatul aduce suferință. Când suntem răi cu alții și ei pot fi răi cu noi. Deci și noi suferim.
RUGĂCIUNE: Aduceți copiii într-o rugăciune prin care să ceară Domnului ajutor să fie buni unii cu alții prin cuvinte
și fapte, să nu fie răi.
www.kidzromania.com
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Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le folosiți la clasă în
limita timpului disponibil și în funcție de ceea ce remarcați că place mai mult
copiilor sau este nevoie.


RECAPITULARE

SCOPUL: Pentru a ajuta învățătorul să vadă dacă au înțeles bine copiii
scopul lecției și lecția.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:


MATERIALE
 Baloane de la povestirea
biblică
 Baloane suplimentare /Coli
A4 de hârtie
 Scotch
 Marker

Folosiți personajele baloane de la povestirea biblică. Dacă aveți mai mult de
12 copii la clasă, faceți câte două personaje de același fel din baloane
(ex: două pentru Sara sau două pentru Agar etc.). În cazul în care baloanele
se sparg, aveți nevoie de unele în plus sau de niște coli A4 de hârtie și un
marker, pentru a crea fețe noi.

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Legați prin cameră baloanele pe care le-ați folosit pentru povestirea biblică. Fiecare va fi într-un
loc diferit, nu prea aproape unul de altul. Amintiți-vă cu copiii ce personaj reprezintă fiecare balon
(ex: Sara, Avraam, Agar sau Îngerul). Spuneți copiilor că atunci când numărați până la trei, trebuie
să alerge la unul dintre baloanele din sală și să rămână acolo. Spuneți-le că nu trebuie să fie mai
mult de trei copii la un balon. Dacă există deja trei copii la un balon, trebuie să aleagă un alt balon
cu unul sau doi copii. Dacă aveți mai mult de 12 copii la clasă, puteți face câte două personaje de
același fel.
2. Când copiii stau lângă un balon, puneți fiecărui grup o întrebare care să aibă legătură cu acel
personaj (ex. cei de la balonul Sara ar trebui să răspundă la o întrebare despre Sara). După ce ați
adresat fiecărui grup o întrebare, numărați până la trei și copiii vor alerga din nou la un alt balon.
3. Repetați jocul de 3 sau 4 ori. Asigurați-vă că nu sunt mereu aceiași copii care dau răspunsurile
într-un grup. Încurajați copiii timizi să încerce și ei să răspundă. Dacă un copil răspunde incorect,
ajutați-l să găsească răspunsul corect. Nu descurajați un copil mic din cauza unui răspuns incorect,
mai ales dacă este un copil care nu încearcă să răspundă în mod obișnuit.
4. Opțional: În cazul în care vreun balon s-a spart, puteți desena aceeași față pe un alt balon sau pe o
coală A4 de hârtie.


LUCRU MANUAL:

MATERIALE:
 Copie xerox pag.7
 Creioane colorate: roșu

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le

amintească despre cele învățate la lecție în legătură atitudinea
răutăcioasă și că ei nu au voie să fie răi unii față de alții prin
cuvinte sau prin fapte.

sau roz

 Paie de băut/bețișoare

pentru amestecat cafeaua

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
 Copie xerox pag. 7, o pagină la trei copii.
 Tăiați de-a lungul liniilor punctate, imag. 1, o gură de

1.

 Scotch
 Foarfecă
 Lipici

copil.

 Decupați versetul pentru fiecare copil, imag. 2.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

5
2.

1. Dați fiecărui copil o imagine gură.
Copiii o vor colora, vor da cu lipici pe spatele ei și vor pune ideea versetului,
imag. 3.
Lipiți cu lipici
2. Ajutați copiii să lipească cu scotch pe spatele gurii create un pai de
băut sau un bețișor de amestecat cafeaua, imag. 4. ATENȚIE: Copiii stângaci
vor avea nevoie să lipească pe partea stângă a gurii!
3. Spuneți versetul cu copiii, în timp ce țin gura creată în fața propriei guri ca pe
o mască, imag. 5.
www.kidzromania.com

3.
4.

Lipiți cu scotch în spate
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Niciun cuvânt
stricat să nu vă iasă
din gură...
Efeseni 4:29a
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca
toți copiii să înțeleagă prin exemplul a două
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femei din Biblie, care au avut o atitudine
răutăcioasă una față de cealaltă și au
suferit, că nu au voie să fie răi unii față de
alții nici prin cuvinte, nici prin fapte.
TEXTE BIBLICE: Genesa 16



IDEE VERSET BIBLIC: Efeseni
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Pune un X mare pe lucrurile
pe care NU trebuie să le faci
atunci când simți că vrei să
spui sau să faci ceva rău față
de cineva.
Folosește o culoare care îți
place foarte mult, pentru a
încercui lucrurile pe care ar
trebui să le faci atunci când
îți vine să spui sau să faci
ceva rău, ori vezi pe cineva
că face așa.
Împărtășește părinților tăi
sau învățătorului de ce ai
ales acea imagine/acele
imagini.
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CONFECŢIONAREA PĂPUŞII
MATERIALE:

Şosetă de mărime mare

O bucată de carton

O bucată de material /
carton roşu sau roz

Aţă de tricotat

Lipici pentru material

Ac şi aţă

Foarfecă

Nasturi pentru ochi
Opţional: Marker permanent

INSTRUCŢIUNI:


Luați o șosetă de culoare albă.



Decupați dintr-o bucată de carton un oval (cu o lungime de aproximativ
11 cm ). Colorați-l cu roșu, deoarece el va reprezenta gura, și dați cu lipici pe
verso, acolo unde nu este colorat cu roșu, imag. 2.



Îndoiți la mijloc cartonul în formă de oval, imag. 3.



2.

Introduceți palma deschisă în șosetă, imag. 4. Acolo unde în mod normal
ar sta vârfurile degetelor, acum va fi buza superioară, imag. 5.

3.

Lipici

4,
5



Țineți palma deschisă în interiorul șosetei și lipiți direct pe șosetă ovalul din
carton (acolo unde este palma). Presați bine cu cealaltă mână ca să obțineți un
rezultat frumos, imag. 6.



Așteptați să se usuce lipiciul, apoi închideți și deschideți gura păpușii, imag. 5,
ca să fie mobilitate pe îndoitura creată anterior.



Tăiaţi o bucată mai mică de material sau hârtie de culoare roz. Lipiți-o în partea
de jos a gurii, deoarece ea va fi limba, imag 7.



Decideţi dacă doriţi ca păpuşa să fie băiat sau fată, ca să știți cum să continuați.



Separat, luaţi o bucată de carton de cel puţin 20 cm lungime şi 10 cm lăţime.
(Această dimensiune este bună pentru a crea o păpușă fată. Dacă doriți alte
dimensiuni, trebuie ca dimensiunea cartonului să fie dublă de dimensiunea pe care
doriţi să o obţineţi la final.)

5.

7.
6.

8.

9

 Luaţi aţă de tricotat şi înfăşuraţi de jur împrejurul cartonului, imag. 8. Aceasta va

fi părul, așa că, cu cât veți înfășura mai multă ață în jurul cartonului, cu atât părul
păpușii va fi mai des.
 Tăiaţi aţa de tricotat doar într-o parte (imag 8), scoateţi cartonul și legați la mijloc,

imag. 9.

10.

 Coaseți părul la mijlocul capului păpușii. Pentru aceasta trebuie să introduceți din

nou mâna în șosetă ca să vedeți unde este mijlocul capului păpușii și ca părul să
fie cusut corect. Apoi puteți tunde părul cât doriți să fie de scurt ori puteți să îl
lăsați lung. Puteți să îl împletiți în codițe sau să îl aranjați cum doriți, imag. 10.
 În loc de ochi, coaseți doi nasturi. Cu o cariocă neagră colorați ,,irisul”, imag 11.
 Vă sugerăm să nu puneţi nas, deoarece păpuşa va arăta mult mai bine așa decât cu

nas.
www.kidzromania.com

11.

