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UNDE TRĂIEȘTE MOȘ CRĂCIUN? 
Se povestește că Moș Crăciun trăiește în apropiere de Polul Nord,  

într‑o frumoasă cabană acoperită de zăpadă. 

Nimeni nu știe unde se află exact locuința Moșului. În afară de poștaș,  
bineînțeles, care îi aduce scrisorile de la copiii din lumea întreagă!

Soția lui Moș Crăciun 
este doamna Crăciun. 
Amândoi trăiesc fericiți 
într‑un loc tainic. 
Doamna Crăciun 
prepară prăjituri 
delicioase pentru soțul 
ei pofticios. Din cauza 
asta are el o burtă atât 
de mare! 
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SCRISOAREA PENTRU MOȘ CRĂCIUN 
Cu câteva săptămâni înainte de Crăciun, fiecare copil îi scrie Moșului  

o scrisoare în care îl roagă să‑i aducă unul sau mai multe cadouri. 

Există atâtea jucării 
minunate, și adesea 
copiilor le este greu să 
aleagă. Trebuie totuși 
să se hotărască, astfel 
ca scrisoarea să nu fie 
trimisă prea târziu!

Mulți copii pun alături 
de lista de cadouri 
un desen pentru Moș 
Crăciun și uneori chiar 
un mic dar: gumă de 
mestecat, agrafe, o pană 
de pasăre, un bilet la 
tombolă… 
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MOȘ CRĂCIUN ÎȘI CITEȘTE CORESPONDENȚA 
Moș Crăciun răspunde tuturor scrisorilor.  

Este ajutat de spiridușii lui, care primesc și triază corespondența. 
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MAREA CĂLĂTORIE 
Ora marii călătorii se apropie pentru Moș Crăciun, care se va duce să împartă 

cadourile copiilor din lumea întreagă. Cu toții sunt în vervă! 

Moș Crăciun și spiridușii verifică dacă n‑a fost uitat vreun cadou.  
Apoi spiridușii îl ajută pe Moșul să încarce sania. 

Nu trebuie să uite clopoțeii renilor!
Un ultim pupic pentru doamna Crăciun, și hop! E vremea să plece!
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În miez de noapte, se aud sunând 
clopoțeii renilor.

Renii pornesc maiestuoși pe cer, sub aclamațiile spiridușilor.  
Cu nasul lui caraghios și luminos, Rudolf, cel mai tânăr dintre reni,  

conduce sania în întuneric.
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ÎMPĂRȚIREA CADOURILOR 
Sania lui Moș Crăciun s‑a oprit pe acoperișul unei case,  

unde va lăsa cadouri. Începe împărțirea acestora. 

În timp ce renii îl așteaptă pe acoperiș, Moșul intră pe horn, care uneori  
este prea îngust. Îi este cam greu să treacă din cauza burții! 

Dar Moșul ajunge cu bine în casă. Fără să facă zgomot, el intră în sufragerie.  
Înainte de a lăsa cadourile, verifică: dorm toți copiii în pătuțurile lor?
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Nu toate casele au horn. 
Dar nu vă îngrijorați! 
Nimic nu‑i stă în cale lui 
Moș Crăciun. Trece prin 
fereastra care în ajun a 
fost lăsată întredeschisă 
înainte de culcare, sau 
pe balcon… Găsește 
mereu o soluție!

Moș Crăciun umple 
șosetele cu surprize și 
așază cadourile sub brad 
sau unde și‑a pus fiecare 
papucul ori pantoful. 
Înainte să plece, se 
răsfață cu laptele și 
delicioasele prăjiturele 
pe care i le‑au lăsat 
copiii. 

În timp ce în casă toată lumea doarme, Moșul are multă treabă.  
Nu trebuie să piardă timpul pentru că este încă mult drum de făcut  

ca să bucure toți copiii din lume!
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MOȘ CRĂCIUN SE ÎNTOARCE ACASĂ
În zori, Moș Crăciun este obosit, dar mulțumit, căci a împărțit  

toate cadourile copiilor. E vremea să se întoarcă acasă. 

Când sania sosește la căsuță, spiridușii îl aclamă bucuroși.  
Doamna Crăciun, foarte emoționată, își îmbrățișează cu drag soțul.  

Renii sunt aplaudați, iar micul Rudolf este foarte mândru. 

După o odihnă binemeritată, toată lumea se adună să sărbătorească.  
Moș Crăciun le mulțumește spiridușilor pentru prețiosul lor ajutor.  

Și trebuie să le dea și lor cadouri. Iar pentru reni, morcovi după bunul‑plac!




