
 
                                                        Povestea pestișorului curcubeu  
 
Obiectiv: În această activitate, copilul va învăța abilitatea de a împărți în mod sănătos lucrurile.  
 
A fost odată ca niciodată un peștișor-curcubeu care trăia în oceanul cel întins. Era cel mai 
frumos peștișor și era foarte mândru. Solzii săi străluceau și erau colorați precum curcubeul: 
roșu, albastru, verde, portocaliu, mov, galben. Din acest motiv era numit Peștișorul-Curcubeu. 
Peștișorul-curcubeu era foarte mândru de solzii săi. Ceilalți peștișori se învârteau în jurul lui, 
uimiți de frumusețea sa.  
Într-o zi, peștișorul albastru a venit la el.  
- Bună, eu sunt Peștișorul Albastru. Pe tine cum te cheamă?  
- Eu sunt Peștișorul-Curcubeu.  
- Straiele tale sunt foarte frumoase! Poți să îmi dai și mie unul din solzii tăi și îți voi da și eu unul 
de-al meu? Îmi plac  
culorile tale foarte mult! Solzii mei au o singură culoare și mi-ar plăcea să am o amintire de la 
tine.  
- Cum aș putea să stric această haină minunată! Nu pot!  
Peștișorul-curcubeu s-a întors și a dat să plece.  
- Așteaptă, nu pleca! Vrei să fim prieteni și să ne jucăm împreună? Uite, o să îți dau o amintire, 
un solz de la mine!  
Cum aș putea să port un solz atât de lipsit de culoare pe haina mea strălucitoare? Nu vezi că nu 
se potrivește? Păs trează-l, nu am nevoie de el! Nu mă joc cu pești care au hăinuțe atât de 
sărăcăcioase și lipsite de culoare.  
Peștișorul-Curcubeu a plecat înotând spre alte locuri.  
Peștișorul albastru era foarte trist că peștișorul curcubeu nu a vrut darul său și nu a vrut să se 
joace cu el.  
- Nu contează, o să mă duc altundeva și o să caut alți peștișori cu care să mă joc și cu care să mă 
împrietenesc. Peștișorul albastru s-a dus la un grup de calcani care înotau un pic mai departe și 
i-a întrebat dacă vor să se joace cu el. Calcanii i-au spus că și ei vruseseră să se joace cu 
peștișorul curcubeu, dar că el nu a vrut să se joace cu pești care arătau atât de ciudat. L-au 
primit cu drag pe peștișorul albastru în mijlocul lor și au început să se joace împreună.  
Pe măsură ce trecea timpul, peștișorul-curcubeu se simțea tot mai trist. Nimeni nu mai venea să 
îl întrebe dacă vrea să se joace sau să facă schimb de solzi. Ceilalți peștișori se jucau și înotau 
fericiți toată ziua.  
Într-o zi, pe când plângea pentru că era singur și nu avea niciun prieten, peștișorul-curcubeu s-a 
întâlnit cu caracatița cea înțeleaptă. Atunci i-a venit ideea că ar putea să-i ceară ajutor 
caracatiței.  
- Doamnă Caracatiță, sunt foarte trist și am nevoie de ajutor. Nu am niciun prieten și niciun 
peștișor nu vrea să se joace cu mine.  
Peștișorul-curcubeu i-a povestit caracatiței ce se petrecuse cu câteva zile mai înainte, cum 
refuzase să împartă solzii săi strălucitori cu ceilalți pești.  



- Dragă peștișorule, cheia unei prietenii este exact aceasta: să împarți lucrurile tale cu alții și să 
accepți faptul că alții sunt diferiți de tine, și că a fi diferit nu înseamnă a fi mai bun sau mai rău, 
ci că fiecare este bun și frumos în felul său.  
- Vreți să spuneți că dacă împart solzii mei cu alții voi avea și eu prieteni?  
- Exact. Cum te simți când cineva vrea să împartă ceva de-al lui cu tine?  
- Sunt bucuros.  
- Așa se simte și altcineva când îi dai ceva. Iar acum haide să găsim ceva frumos în ceilalți. Vezi, 
tu te-ai născut cu solzi foarte frumoși și strălucitori. Alți pești, chiar dacă nu au solzii la fel de 
frumoși ca ai tăi, au, cu siguranță, alte lucruri care s-ar putea să îți placă la ei. Fiecare este 
frumos în felul său. Pentru părinți, fiecare dintre ei este cel mai fru-mos. Hai să găsim lucruri 
care îți plac la prietenii tăi.  
- Peștișorul albastru are ochi frumoși.  
- Super, a spus caracatița.  
- Calcanii au aripioare puternice și pline de grație.  
- Atunci hai să mergem să le spunem ce îți place la ei și să-ți faci niște prieteni.”  
Peștișorul-curcubeu s-a dus la grupul de peștișori care se jucau bucuroși un pic mai încolo.                       
A folosit toate sfaturile înțelepte pe care le primise de la caracatiță  
și i-a dat fiecărui peștișor câteun solz. Când a venit seara, s-a dus acasă fiind fericit că și-a făcut 
mulți prieteni.  
 
 


