
Sceneta de Craciun – Cioc, cioc…. aveti loc pentru oameni simpli? 

(gr. Mica-prescolari) 

 

Cadru: copii asezati fata in fata, tinand in mana un carton desenat cu o usa…. (asezati in asa fel sa para un sat, iar Iosif cu 
Maria merg din poarta in poarta cautand un loc pentru a se naste Isus).., la marginea satului, intr-un colt, in spatele 
ultimului copil, amenajati o iesle cu un bebelus… 
Personaje: Maria, Iosif, sateni din Betleem cati copii aveti, pastori, magi 3, ingeri,… voce din spate(povestitor) 
 

Maria cu Iosif vin inspre sat (copiii cu  usile in fata), intre timp se aude…. 

Povestitorul: Iosif impreuna cu Maria vin inspre Betleem ca sa se inscrie…. asa cum a fost data porunca…sunt foarte 

obositi de asa drum lung….. incearca sa gaseasca un loc de poposire… 

Iosif: Maria uite satul Betleem… hai sa cautam un loc unde sa inoptam… 

Maria: Doamne ajuta sa gasim cat mai repede…  

Povestitor: lui Maria ii sosise vremea sa nasca pruncul caruia ii va pune numele Isus… 

Bat la prima usa 

Maria: Cioc, cioc 

(copilul  da la o parte cartonul ca si  cand ar deschide usa) 

Iosif : buna seara! Aveti un loc pentru noi, venim de departe, si sotiei i-a venit vremea sa nasca.. 

Sӑtean 1: Da ce …?!...vezi tu cumva ca scrie pe usa mea - Maternitate-, mergeti in alta parte nu am timp de nasteri.. 

Maria: Cioc, cioc.. 

(copiul  da la o paste cartonul ca si cand ar deschide usa) 

Iosif: Buna! Am vrea sa inoptam si noi undeva… aveti cumva un loc? 

Sӑtean 2:Nu nu avem…. Trebuie sa termin cozonacii pt musafiri nu mai pot primi pe altcineva… 

Maria: Cioc , cioc! 

(copiul  da la o parte cartonul ca si cand ar deschide usa) 

Iosif: buna seara..avem nevoie de un loc unde sa dormim… aveti cumva..? 

Satean 3: nu am nici un loc… si nici timp trebuie sa impodobesc bradul pt sarbatoare.. 

Maria: Cioc , cioc!  

(copilul  da la o parte cartonul ca si cand ar deschide usa) 

Satean  4: cine e? Mos Craciun… 

Iosif: Buna! Am vrea sa dorim si noi undeva… ne puteti oferi un loc ? 

Satean 4: eu il astept pe mos Craciun…nu am loc pt voi asa oameni simpli… 

Iosif: Cioc , cioc! 

(copilul  da la o parte cartonul ca si cand ar deschide usa) 



Maria: venim de la Nazaret…am avea nevoie de un loc unde sa inoptam… 

Satean 5: imi pare rau… dar eu chiar am facut curat pt sarbatorile de Caraciun.. si nu pot sa cazez niste oameni simpli ca 

voi… eu astept neamurile din strainatate… veniti si voi cand nu sunt sarbatori.. 

Iosif: Cioc, cioc  

(copilul  da la o parte cartonul ca si cand ar deschide usa) 

Maria: aveti loc pentru o noapte…. Va rugam! 

Satean 6: imi pare rau… chiar nespus de rau … dar eu pregatesc cadourile pt familia si prietenii mei nu pot sa va primesc 

nici macar pt o noapte… 

Iosif : maria draga, asta e o casa mai retrasa poate ne-o ajuta Domnul sa ne primieasca! 

Iosif:Cioc, cioc 

(copilul  da la o parte cartonul ca si cand ar deschide usa) 

Maria: Am avea nevoie sa inoptam undeva in seara aceasta ne puteti ajuta va rugam…?! 

Satean 7 : nu avem loc…. Dar stati am avea un grajd acolo … puteti sa ramaneti acolo daca vreti? Altceva nu va pot 

oferi…. 

Iosif: Va multumim e bine…. O sa mergem in grajd….. macar nu inoptam sub cerul liber… 

(Iosif si Maria merg inspre iesle….) 

Povestitor… Cei doi s-au instalat in grajd… unde… chiar in acea noapte.. s-a Nascut   Isus Hristos…. Mesia… Fiul Lui 

Dumnezeu cel PreaInalt… 

Maria a infasat pruncul in scutece, si l-a asezat intr-o iesle…. Apoi cor de ingeri s-au auzit cantand din cer! 

( in timp ce povestitorul vorbeste Iosif pregateste ieslea,,,, Maria pune bebelusul …. Iar copiii care au fost sateni se strang 

in spatele lor ca un cor de ingeri si canta..) 

Cantare:Ingerii-au cantat pace pe pamant,(…..se poate canta orice colinda cu ingerii) 

Nota: daca aveti mai multi copii se poate sa vina pastorii, magii sa se inchine inaintea Pruncului, in timpul unei colinde 

despre pastori respectiv magi…. 

Morala (invatator) 

Ei…satenii din Betleem… poate nu au stiut ca se va naste Mesia… dar tu stii…. ca intr-o zi ca aceasta de Craciun… S-a 

Nascut… ce faci ii deschizi inima … sa-l primesti in viata ta?!... sau esti prea ocupat cu treburi de sarbatoare…. in loc sa-l 

onorezi pe cel care sa nascut intr-o zi ca aceasta… Isus Hristos Mantuitorul Lumii? 

Cantare: hai deschide-I inima ta …. Am putea invita toata biserica sa cantam impreuna cu copiii colina aceasta… 

*Joc- Cioc, Cioc* 
 

Daca nu puteti folosi ideea de sceneta in biserica. Se poate folosi ca si joc la grupa; le explicati copiilor ce trebuie sa faca. 
 –satenii primesc o hartie desenata cu o poarta,, si gasesc un motiv pt care nu l-ar primi pe Iosif si Maria..(ii ajutati daca 
nu se descurca..,, luati idei de mai sus) 
 -alegeti 2 copii care sa interpreteze pe Iosif si pe Maria 
Jocul se repeta… punand pe alti copii sa fie Iosif si Maria…. 
 

 


