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 PERSOANE: 

 Persoane 1-3 

 

În această lecţie vom pune accentul pe ideea că Dumnezeu răspunde mereu la 
rugăciunile noastre. Există, e adevărat, diferite moduri de a răspunde (da, nu, 
așteaptă), însă El răspunde mereu. Dumnezeu ne iubește chiar și atunci când ne 
dă răspunsul nu și trebuie să avem încredere în El, pentru că are întotdeauna 
pregătite pentru noi doar lucruri bune.  

Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, jocuri, 
aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.   

Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o scurtă 
rugăciune de început. 

 

OBIECTIVE: Să fie introdusă tema lecției despre răspunsul lui 
Dumnezeu la rugăciunile noastre.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Pregătiți o tablă albă din hârtie dacă nu aveți una reală. Cu ajutorul unui lipici sau 
scotch, puneți împreună mai multe coli A4 de hârtie pe care să le lipiți între ele așa 
încât să devină o tablă. Prindeți-o undeva la vedere. Aveți nevoie și de o cariocă.  

 Invitați o persoană care să vină la oră câteva minute, ca să interpreteze un rol, d-na 
Știetot. (Încercați să faceți o ținută specifică pentru ea, care va fi folosită de fiecare 
dată când apare acest personaj. Ex. ochelari, pălărie etc.)  

 Faceți o repetiție înainte, ca d-na Știetot să știe exact ce are de făcut.  
 Dacă nu aveți o astfel de persoană, faceți dvs. ceea ce ar trebui să facă ea, doar faceți lista pe 

tabla dvs.  

Intră în clasă d-na Știetot foarte nemulțumită și dornică de comunicare: 
 
D-na Știetot:  Bună ziua! Oh, ce mulți copii sunt aici. Unde mă aflu? Stați, nu îmi spuneți. 
   Eu sunt d-na Știetot. Deci, știu tot. Știu unde sunt acum! Știu! Sigur că știu! 
   La școală! Hm? Ba, nu. Nedumerită: În tabără? Dar…  Nu, nu... Sunt…  
   Sunt… 
Învățător:  La biserică! Aici sunteți.  
D-na Știetot:  La biserică, sigur. Vezi că am știut? Eu știu tot că sunt d-na Știetot. Și mă 
   bucur să vă cunosc, copii.  
Învățător:  Și noi ne bucurăm. Dar… cu ce ocazie ați venit la noi? 
D-na Știetot:  Oh, scuzați-mă. Nu m-am prezentat. Eu sunt...   
Învățător:  Sunteți d-na Știetot. 
D-na Știetot:  Nu trebuie să-mi spui. Știu că sunt d-na Știetot, că doar eu știu tot. Și mie 
   îmi place tare mult să comunic. Adică să vorbesc cu alți oameni. De-aia am 
   venit la voi, aici în tabără. 
Învățător:  Dar știți că… 
D-na Știetot:  Știu. Știu. Nu degeaba sunt cine sunt. Da. Mie îmi place să comunic. Și aș 
   vorbi  cu alții cât de mult aș putea și prin toate căile și modalitățile posibile. 
   Dar nu sunt alte modalități decât dacă mă întâlnesc cu oamenii ca să  
   vorbesc. Iar oamenii sunt atât de ocupați în ziua de astăzi…  
Învățător:  Ei, dar sunt multe alte căi de comunicare. 
D-na Știetot:      Da? Multe?  
Învățător:  Oh, copiii știu o grămadă. Voi ne puteți ajuta, copii, nu-i așa? Copiii         
   comunică foarte mult unii cu alții, prin multe modalități.  
D-na Știetot:  Mai multe decât să te întâlnești persoană cu persoană? 
Învățător:  O, sigur că da.  
D-na Știetot:  Cum ar fi?  
Învățător:  Copii, haideți să o ajutăm pe d-na Știetot să descopere și alte căi de           
   comunicare. Haideți să facem împreună o listă pentru d-na Știetot. Și ca să
   

MATERIALE: 
 

 Coli A4 de hârtie 

 Cariocă 

 Scotch  
           sau lipici 
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TEXTE BIBLICE:  Genesa 37, 39-46 

OBIECTIVE: Această povestire biblică are drept obiectiv să îi ajute pe 
copii să înțeleagă cum răspunde Dumnezeu celui credincios care se roagă 
Lui, prin experiența lui Iosif. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Jumătate de foaie albă la  
fiecare copil  

 Creione  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

POVESTIREA:  
Cine nu a auzit vreodată de Iosif, băiatul despre care Biblia ne povesteşte că a fost vândut de fraţii 
săi mai mari unor străini călători? Da, aceştia s-au purtat urât cu Iosif, deoarece erau foarte 
răutăcioşi şi invidioşi. Iosif era un copil cuminte şi supus, iar tatăl său îl iubea mult, așa că l-a 
răsplătit cu o haină frumoasă, multicoloră. Apoi, Dumnezeu îi dăduse lui Iosif nişte vise ciudate pe 
care fraţii lui nu le-au suferit.  
Într-o zi, pe când se aflau cu oile la păscut, fraţii cei mari şi invidioşi l-au prins pe Iosif şi l-au 
aruncat într-o groapă mare (imag. 1 ). Apoi s-au răzgândit, aşa că l-au scos din groapă şi l-au vândut 
unor străini care treceau întâmplător pe acolo şi care l-au dus departe de casă. Ce greu trebuie să îi fi 
fost lui Iosif când a fost luat de lângă tatăl lui şi dus cine ştie unde! Cu siguranţă că Iosif a început 
să plângă (imag. 2 ). Apoi, cu siguranță, el a început să se roage lui Dumnezeu. Cu toate acestea, a 
fost dus departe. Oare nu i-a auzit Dumnezeu rugăciunile? Oare nu îl iubea Dumnezeu  suficient  

   le poată nota pe toate, să nu le uite, o să le scriem aici pe tablă.  
D-na Știetot:  Da, scrieți-le pe toate, copii, ca să nu le uitați. Încep eu, pentru că eu știu. 
   Prima metodă este comunicarea directă, adică  atunci când te întâlnești și 
   vorbești persoană la persoană. 
Notați pe tablă. Apoi lăsați copiii să spună și alte modalități cum ar fi: Google, Skype, telefon, sms,  
e-mail, scrisoare, WhatsApp, Instagram, Facebook, mesaj transmis prin alte persoane, radio, TV 
etc. Notați pe tablă fiecare lucru spus de copii. Dacă nu s-a menționat rugăciunea, spuneți la final: 
 

Învățător:  Oh, dar am uitat ceva. Noi am vorbit doar despre cum putem comunica    
                                        unii cu alții, dar am uitat ce e mai important. Cum putem comunica cu  
    Dumnezeu? Da, prin rugăciune.  
 

D-na Știetot:  O, ce multe metode  avem la îndemână și am scris pe tablă. Acum,             
                                       dintre toate metodele de comunicare, care este cea mai eficientă și de ce? 
Copiii răspund.  
D-na Știetot:  Ce multe lucruri ați învățat, copii. Mă bucur că v-am fost de ajutor.  
    Eu sunt d-na Știetot, deci știu tot. Dacă mai aveți nevoie de mine să mă  
   chemați. Oh, eu trebuie să plec acum. La revedere, copii. 
 

Învățător:  La revedere! Vă mai așteptăm pe la noi. 
 

D-na Știetot:  Sigur, mai vin. Îmi place mereu să vin la școală să îi ajut pe copii. Iese. 
 

Învățător:  Este haioasă d-na Știetot, dar chiar ne-a ajutat să ne reamintim ce metode 
   de comunicare avem la îndemână și cât este de importantă comunicarea,  
   mai ales cea cu Dumnezeu. Iar astăzi o să învățăm despre modul în care    
   răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre.  

 Faceți o repetiție înainte de oră cum să povestiți. Succesul acestei lecţii depinde de         
entuziasmul învăţătorului  de a prezenta lecţia. Povestirea nu trebuie memorată cuvânt cu      
cuvânt, ci doar să fiţi familiarizaţi cu povestirea, suficient pentru a o putea spune cu emoție.  

 Tăiați hârtie la jumătate sau 1/3. 
 Scrieți pe fiecare hârtie numărul imaginii și ce se va desensa (vezi lista de mai jos).  
 Copiii o să deseneze înainte de povestire. Personajele desenate trebuie să aibă costume biblice.(1) 

Iosif, goapa mare,  (2) față tristă, (3) omul care se roagă,  (4) Iosif,  (5) închisoare, (6) multe semne 
de întrebare, (7) cuvântul NU, (8)  cuvântul AȘTEAPTĂ, (9) închisoare, (10) om important,  (11) 
cuvântul DA, (12) Iosif ca un om important/ lider de țară, (13) 9 frați, (14) față fericită, (15)      
cuvântul PERFECT, (16) o familie,  (17) om care se roagă. 

 

1. Strângeți desenele de la copii. 
2. Spuneți povestirea folosindu-vă de imaginile desenate de copii. Dacă mai mulți copii au 

desenat același lucru ( ex: doi de Iosif sau om important), arătați toate variantele când spuneți 
povestirea. 
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cât să îl salveze? 

Iosif învăţase de mic, de la tata, ce este plăcut şi ce este urât înaintea lui Dumnezeu şi cum să-I ceară 

ajutor în vremurile grele. Așa că Iosif  nu a încetat să se roage (imag.3)  si să facă doar ce este bine 

înaintea lui Dumnezeu, chiar și atunci când trecea prin greutăți sau nedreptăți. Chiar și când se părea 

că Dumnezeu nu îi răspunde la rugăciuni, chiar și atunci Iosif nu se îndoia de iubirea Lui.  

Timpul a trecut iar Iosif a crescut mare (imag.4).  Credeti că problemele lui s-au oprit? Nicidecum. 

El avut parte de multe alte nedreptăți și răutăți chiar și aici, departe de casă. Și asta, doar pentru că 

prefera să asculte de poruncile lui Dumnezeu și refuza să păcătuiască. Iosif a ajuns să stea chiar în 

închisoare pe nedrept (imag.5).  Poate vă întrebati: Unde era Dumnezeu?  (Imag.6)  De ce nu îl 

ajuta? De ce nu-i asculta rugăciunile? Oh, poate că e greu de crezut, dar Dumnezeu era cu Iosif. 

Chiar și atunci când a trebuit să îi răspundă NU sau mai AȘTEAPTĂ (imag.7 și 8), Dumnezeu îi 

auzea rugăciunile și avea să îi răspundă; dar nu când și cum credem noi, ci după planul Său care este 

perfect.  

Dumnezeu nu l-a uitat pe Iosif, cum poate ar crede mulți. Dumnezeu a fost cu el chiar și în 

închisoare, (imag.9),  unde s-a remarcat repede că are multă înțelepciune și o inteligență foarte mare. 

Atunci Dumnezeu a dat conducătorului țării niște vise de coșmar, vise pe care nimeni nu a putut să i 

le interpreteze (imag.10).  Acum Dumnezeu începea să răspundă si cu DA  (imag.11)  rugăciunilor 

lui Iosif și începea să răsplătească credincioșia lui. Știți cum? Dumnezeu a făcut ca Iosif  să fie scos 

afară din temniţă şi dus în faţa împăratului. Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să tălmăcească toate visele 

împăratului şi să găsească soluţii bune pentru perioada grea de foamete ce avea să vină peste acea 

țară. Aşa că Iosif a devenit un om foarte important  (imag.12)  în ţara cea străină, un fel de prim 

ministru din zilele noastre. El a căpătat respect în faţa întregului popor.  

După un timp, cine credeţi că a venit la Iosif ca să cumpere de mâncare? Fraţii săi, cei care l-au 

vândut! (Imag.13.)  Ce credeţi că a făcut Iosif când i-a văzut? Credeţi că i-a urât? I-a pedepsit pentru 

tot răul făcut? Nu, pentru că Iosif a înţeles că tot ceea ce i se întâmplase în viaţă, era doar din voia 

Domnului şi spre binele lui, a familiei lui și a multor altor oameni.  

Iosif şi-a iertat fraţii, cum ne cere Dumnezeu. El  i-a îmbrăţişat şi s-a bucurat să-şi revadă tatăl după 

mulţi, mulţi ani (imag.14).  Oh, ce bucurie!   

I-a răspuns Dumnezeu lui Iosif la rugăciuni? Când credeţi, copii, că l-a iubit Dumnezeu mai mult pe 

Iosif, când i-a răspuns NU, AŞTEAPTĂ  (aratați cuvintele, imag. 7, 8 ) sau când i-a răsuns DA

(imag. 11, cuvântul DA)? Dumnezeu l-a iubit la fel de mult în orice clipă. I-a răspuns uneori NU sau 

AȘTEAPTĂ, pentru că planul Său este perfect. (Imag. 15, cuvântul PERFECT) El știa toată viața lui 

Iosif, nu doar o părticică, așa că El a făcut doar așa cum a fost mai bine atât pentru Iosif și familia sa 

(imag.16), cât si pentru un număr mare de alti oameni pe care i-a salvat de la moarte. Sigur că lui 

Iosif nu i-a fost ușor să primească orice răspuns al Domnului, dar el s-a încrezut în Dumnezeu și în 

vremuri bune, și în vremuri grele. El a continuat să creadă şi să se roage (imag.17). 

Dumnezeu a avut un plan mare cu Iosif. Şi Iosif a înţeles acest lucru încă de la început. De aceea nu 

s-a supărat, nu s-a răzvrătit, ci a continuat să se roage lui Dumnezeu, să creadă în El, să facă doar ce 

este bine și să aștepte în liniște și tăcere ajutorul lui Dumnezeu, chiar și atunci când răspunsul la 

rugăciunile lui erau NU sau AȘTEAPTĂ (aratați cuvintele, imag. 7, 8 ). 

Acest exemplu să nu-l uităm niciodată. Să nu uităm că și nouă Dumnezeu ne răspunde întotdeauna la 

rugăciuni. El ne iubește la fel de mult și când ne răspunde cu DA (imag. 11, cuvântul DA), și când 

trebuie să ne răspundă  cu NU  sau  AŞTEAPTĂ (aratați cuvintele, imag. 7, 8 ).  

Dumnezeu are multe surprize frumoase pentru noi!  
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe un verset biblic care ne 
încurajază că ori de câte ori ne vom ruga, Dumnezeu ne va 
răspunde. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

Când Mă va chema, îi voi 
răspunde; Voi fi cu el în 
strâmtorare, Îl voi izbăvi şi-l voi 
proslăvi. 
 Psalmi 91:15 

MATERIALE: 

 Câte un cerc mare de hârtie 
(roşu, verde, galben) 

 Foarfece 
 Tablă albă sau normală sau 3 

foi de hârtie A4 lipite          
împreună 

 OPŢIONAL, cercurile de hârtie să 
fie lipite pe un carton. 

 

1. Discutaţi despre verset şi explicaţi-l copiilor.  

2. Asiguraţi-vă că toţi  copiii au înţeles bine ce vrea să spună versetul biblic, apoi scrieţi-l 

pe tablă sau pe cele trei foi A4 lipite împreună.  

3. Scrieţi mare să poată fi văzut şi citit cu uşurinţă de către toţi copiii.  

JOC: 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Copiii să reţină și să aplice practic cele învățate la lecție 

despre rugăciune, adică faptul că Dumnezeu ne răspunde cu Da, Așteaptă 

sau Nu.   

MATERIALE: 

 Nu sunt, dar este nevoie de 
două persoane sau copii.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Decupaţi trei cercuri din hârtie. Dacă nu aveţi hârtie colorată (roşie, galbenă şi verde), 
coloraţi dvs. înainte de a începe lecţia. 

2. După ce copiii au citit versetul biblic de câteva  ori, împărţiţi-i în grupe de câte trei copii.  
3. Fiecare grup va spune pe rând versetul. Astfel se va crea o “competiţie” între grupuri. 
4. In timp ce copiii spun versetul stând în picioare, amestecaţi cele trei cercuri colorate, ţinându-le 

la spate.  
5. Apoi arătaţi una dintre ele (care se nimereşte).  
6. Dacă se nimereşte roşu, copiii trebuie să se oprească brusc şi să se aşeze.  
7. Dacă se nimereşte să arătaţi galben, copiii trebuie să se oprească, dar să stea în picioare până 

când spuneţi start, apoi să continue versetul.  
8. Dacă este verde,  copiii se ridică și continuă să spună versetul până la sfârşit, apoi se aşează.  

Copiii vor fi: sus - jos, jos - sus…    
9. Pentru a face jocul mai interesant, după ce fiecare grup a spus o dată versetul biblic, spuneţi 

copiilor că, în timp ce ei vor spune versetul, dvs. veţi arăta de trei ori câte un cerc colorat. 
10.  Se joacă la fel: cercurile trebuie amestecate, şi, în timp ce copiii spun versetul, dvs. arătaţi pe 

rând cartonaşul care se nimereşte. Dacă copiii termină de spus versetul înainte să reuşiţi  să 
arătaţi toate cele trei cartonaşe, puteţi să repetaţi versetul cu aceeaşi metodă pentru a reuşi să 
arătaţi toate cele trei cartonaşe.  

11. Este posibil ca o culoare să se repete, dar orice combinaţie este posibilă.  
12. Dacă ultima culoare este galben, copiii trebuie să aştepte, apoi la  start să termine versetul.   

Fiecare grupă, după ce a spus versetul, trebuie să se aşeze şi să aştepte să îi vină rândul din nou.  
13. Continuaţi jocul până când fiecare grupă a spus versetul de câteva ori.  
14. Până la sfârşitul jocului, copiii au vorbit, au râs, s-au aşezat şi s-au ridicat. Dar, cel mai          

important lucru este că ei vor memora şi vor şti versetul biblic. 

 Pregătiți toate materialele și pentru învățarea versetului și 

pentru joc.  

 Vorbiți cu  doi copii să vă ajute la acest moment sau două persoane care să joace roluri de copii 
într-o foarte mică scenetă. 

 Faceți o repetiție înainte. 
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SCENARIU: 
Intră copilul care interpretează rolul lui Emi, cu un telefon, și vorbește tare: 

 
EMI:  Alo! Pauză ca și cum ar vorbi cineva, apoi spune bosumflat: Da, tată. Multumesc ca 
  îmi spui la mulți ani. Eu am crezut că mă iubești și că vrei să fiu fericit. Pauză și  
  ascultă, apoi spune supărat și ironic: Tată, am găsit cadoul de la tine. Pauză. Da, 
  tată,  foarte frumos ambalat. Dar când l-am deschis, nu a mai fost o surpriză, ci un 
  șoc. Pauză și ascultă, apoi spune supărat: Cum de ce, tată? Pentru că nu este ceea 
ce   eu îmi doresc și ce ți-am cerut. Nu pot să fiu fericit cu bicicleta pe care mi-ai dăruit-
  o când eu voiam una exact ca a lui Cosmin, iar tu mi-ai dat o altă bicicletă care      
  nu-mi place deloc. Iar acum trebuie să rămân pe vecie cu ea. Pauză ca și cum ar  
  vorbi cineva, apoi spune: Tată, trebuie să închid. Vine Cosmin si vreau să mă bucur 
  măcar de bicicleta lui azi.  

Intră un al băiat, Cosmin: 

Cosmin:  Bună, Emi. 

Emi:  Bună Cosmin.  

Cosmin:  Ți-ai primit cadoul dorit? 

Emi:  Nu. Spre deosebire de tatăl tău care te iubești și știe să te facă fericit, tatăl meu      
  nici măcar de ziua mea de naștere nu a încercat să mă facă fericit.  Atât îmi  

  doream și eu: o bicicletă ca a ta. 

Cosmin:  Deci, să înțeleg că nu ți-a luat o bicicletă.  

Emi:  Mi-a luat, dar nu e ca a ta, așa cum am vrut eu. Unde este bicicleta ta? De ce nu ai 
  venit cu ea? 

Cosmin:  A dus-o tata la reparat. Deja mi s-a stricat. Nu-i deloc o bicicletă de calitate.  
  Arată bine, dar m-am păcălit rău cu ea.  

Emi:  Ce spui? Înseamnă că tata de-aia nu mi-a dăruit ce i-am cerut eu. El a văzut că nu e 
  suficient de bună pentru mine și mi-a luat altă bicicletă. M-am supărat degeaba.    
  Sigur, asta e! Tatăl meu știe ce face, așa că sunt sigur că mi-a dat o bicicletă super. 
  Și eu care am crezut că nu mă iubește… Trebuie să-l sun pe tata. Îmi pare rău,     
  Cosmin, pentru bicicleta ta.  

Cosmin:  Da, asta e. La mulți ani, Emi! Să te bucuri de bicicleta ta. 

Emi formează repede un număr de telefon și spune: Tată, iartă-mă! Am înțeles acum de ce nu mi-ai 
  luat o bicicletă ca a lui Cosmin. Nu am avut încredere în tine și am crezut că nu mă 
  iubești destul. Dar tu nu mi-ai dat ce am vrut eu, pentru că mi-ai dat ceva mult mai 
  bun. Mulțumesc mult, tati. Pauză ca și cum ar vorbi cineva, apoi spune: Da, și eu te 
  iubesc. Abia aștept să îmi arăți tot ce poate bicicleta mea. Pa, tati! 

DISCUȚIE CU COPIII și RUGĂCIUNE: 

 Faceți cu copiii o scurtă discuție prin întrebări și răspunsuri care să conducă spre dorința lor de 

a aplica practic cele învățate la lecție, apoi faceți o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu 

pentru că El răspunde întotdeauna în modul cel mai bun pentru noi.  

ÎNTREBĂRI:  
1. De ce nu i-a dat tatăl lui Emi bicicleta dorită de el? 
2. Ce a înțeles Emi la final și care a fost concluzia lui în legătură cu cadoul primit de la tata? 
3. Ai cerut tu ceva de la Dumnezeu și ai primit altceva? Povestește cum a fost, ce ai simțit, ce ai 

învățat. 
4. De ce ne răspunde Dumnezeu uneori cu NU la rugăciuni? Ai experimentat asta? Povestește. 
5. Ce faci tu când nu primești repede un răspuns la rugăciunile tale? Ți s-a întâmplat o astfel de     

situație? Povestește. 
6. I-ai mulțumit tu vreodată lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a vorbi cu El și pentru că El ne 

răspunde întotdeauna în cel mai bun mod pentru noi? Dacă da, poți să o mai faci o dată acum. 
Dacă nu I-ai mulțumit, o putem face împreună în minutele următoare. 



  RUGĂCIUNEA  III Școlari    7  

www.KIDZROMANIA.com 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii  să-şi  reamintească tema şi aplicaţiile practice 

din lecţie, şi să recapituleze versetul biblic. 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 9,  una 
pentru cinci copii, și pag. 8 
una la trei table de joc. 

 5-6 Bucăţi mici de carton, 
tăiate în formă de cerc/ 5 –6 
Boabe mai mari de fasole 
(porumb etc.)   

 Carioca 

 Zar, sau  alte  cinci boabe 

de  fasole. 

 Faceţi o copie xerox pag. 9. -una pentru cinci copii - și pag. 8—
una la trei table de joc.  

 Luaţi 5 bucăţi mici de carton tăiate în formă de cerc/ 5 boabe mai 
mari de fasole (porumb etc.)  pe care să scrieţi cu o cariocă  câte 
o cifră (de la 1 la 5).  

 Fiecare copil va primi o boabă de fasole cu o cifră pe ea. 
 Folosiţi un zar pentru joc sau, în loc de zar, puneţi într-o punguţă 

6 boabe de fasole, etc., pe care să scrieţi cifre de la 1 la 6. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

REGULI DE JOC: 
1. Toţi jucătorii se află în poziţia START.  
2. Jucătorii aruncă pe rând cu zarul sau extrag o boabă de fasole din pungă.  
3. Numărul de paşi este egal cu valoarea zarului aruncat sau a cifrei de pe boaba extrasă.  
4. Pentru înaintarea în joc, copiii trebuie să urmeze semnele de pe tabla de joc. Cerculeţele 

 colorate vor ghida jucătorul în ceea ce are de făcut: 
 
  = NU. Stai un tur sau întoarce-te un număr de paşi. 
 
  = AŞTEAPTĂ. După ce îndeplineşti o cerinţă, mergi după săgeată. 
 

  = DA. Mergi înainte după săgeată. 
 
ATENŢIE! 
 Săgeţile (în sus sau în jos) indică locul unde trebuie să ajungă copilul dacă se opreşte pe o 

imagine. 
 REGULILE DE JOC  pe care le găsiţi şi la pag. 8 se lipesc PE SPATELE TABLEI de joc pag. 9. 

 

OBIECTIVE: Copiii să facă un obiect care să le 

amintească de cele învăţate la lecţie despre rugăciunea 

noastră care primește întotdeauna un răspuns de la 

Dumnezeu. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

 Tuburi de carton de la 
prosoape de hârtie de 
bucătărie 

 Hârtie 

 Creioane colorate: roşu, 
galben, verde 

 Foarfece 

 Lipici sau scotch. 

 
  Pregătiți toate materialele necesare pentru lucru manual. 

 Faceți un model pe care să îl arătați copiilor în timpul 

orei, ca să vadă exact ce au și ei de făcut. 

1. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luaţi un tub de carton de la prosoapele de hârtie sau două tuburi de la hârtia igienică pe 
care să le lipiţi cu scoth unul în completarea celuilalt, imag. 1. 

2. Luaţi trei bucăţi de hârtie colorată (roşu, galben, verde) de 15 cm lungime şi 4 cm lăţime. 
Dacă nu aveţi hârtie colorată, pot colora copiii.  

http://www.ourkids.ru/Games/kniga2008/Pictures/P7310412.JPG
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3. Lipiţi cu scotch pe tub cele trei bucăţi de hârtie colorată (una sub alta), în 
 ordinea următoare: roşu, galben, verde, imag. 1.  
 
4.  Luaţi o bucată de hârtie albă pe care desenați 9 cercuri, ca în modelul 

 alăturat. Trei cerculețe sunt gri, așa cum se poate vedea în imaginea 2. 
 Decupați-le doar pe acelea,  imag. 2. 

 
5. Lipiţi cu scotch pagina albă, de jur împrejurul tubului, astfel încât să fie 
        suficient de lejeră pentru a se putea roti cu uşurinţă, imag 3. 
 
6. Puteţi să vă jucaţi cu copiii astfel: când învăţătorul spune ,,NU!’’  
         sau ,,STOP!’’,  toţi copiii vor roti spre culoarea roşie. (Roșu va fi în față, 

 celelalte în spate.) Când învăţătorul spune ,,AŞTEAPTĂ!’’, copiii  vor roti 
 spre culoarea galben. Când învăţătorul spune ,,DA!’’, copiii rotesc spre 
 verde.  

REGULI DE JOC 

Toţi jucătorii se află în poziţia START. Jucătorii aruncă pe rând zarul sau extrag o boabă de fasole din 

pungă. Numărul de paşi este egal cu valoarea zarului aruncat sau a cifrei de pe boaba extrasă. Pentru 

înaintarea în joc, copiii trebuie să urmeze semnele de pe tabla de joc. Cerculeţele colorate vor ghida 

jucătorul în ceea ce are de făcut: 

  = NU. Stai un tur sau întoarce-te un număr de paşi. 
    
 = AŞTEAPTĂ. După ce îndeplineşti o cerinţă, mergi după săgeată. 
 

 = DA. Mergi înainte după săgeată. 

REGULI DE JOC 

Toţi jucătorii se află în poziţia START. Jucătorii aruncă pe rând zarul sau extrag o boabă de fasole din 

pungă. Numărul de paşi este egal cu valoarea zarului aruncat sau a cifrei de pe boaba extrasă. Pentru 

înaintarea în joc, copiii trebuie să urmeze semnele de pe tabla de joc. Cerculeţele colorate vor ghida 

jucătorul în ceea ce are de făcut: 

  = NU. Stai un tur sau întoarce-te un număr de paşi. 
    
 = AŞTEAPTĂ. După ce îndeplineşti o cerinţă, mergi după săgeată. 
 

 = DA. Mergi înainte după săgeată. 

REGULI DE JOC 

Toţi jucătorii se află în poziţia START. Jucătorii aruncă pe rând zarul sau extrag o boabă de fasole din 

pungă. Numărul de paşi este egal cu valoarea zarului aruncat sau a cifrei de pe boaba extrasă. Pentru 

înaintarea în joc, copiii trebuie să urmeze semnele de pe tabla de joc. Cerculeţele colorate vor ghida 

jucătorul în ceea ce are de făcut: 

  = NU. Stai un tur sau întoarce-te un număr de paşi. 
    
 = AŞTEAPTĂ. După ce îndeplineşti o cerinţă, mergi după săgeată. 
 

 = DA. Mergi înainte după săgeată. 

1. 

3. 

față 

2. Cu scotch 
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START 
  

AŞTEAPTĂ! 
Ia-o  spre  
dreapta  
un  pas! 
 

DA! 
Mergi 5 
paşi înainte! 

 

 

 

 

 

 

 

Spune singur  
versetul biblic,  
apoi du-te după      
săgeată! 

 DA! 
Sari 4 paşi! 

Răspunde corect la o 

întrebare din lecţie! 

Mergi un pas la dreapta! 

 

Cum răspunde 
Dumnezeu  
la rugăciuni? 
Mergi 9 paşi înainte! NU!  

Stai un tur! 

 

Răspunde corect la o 
întrebare din lecţie! Mergi 
4 paşi înainte! 
 

NU! 
Mergi după 
săgeată! 

DA!  
Mergi 
după săgeată! 

FINISH! 

 

 Mai roagă-te  
un tur! 
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PAGINĂ DE  COLORAT 

Dragi părinţi, scopul lecţiei de azi a fost ca copiii să înţeleagă că Dumnezeu răspunde întotdeauna la 
rugăciuni fie cu DA, fie cu AȘTEAPTĂ, fie cu NU; indiferent de răspunsul pe care ni-l dă, El ne iubește. 
Textul biblic este din: Genesa 37, 39-46. De asemenea, versetul  biblic este din Psalmi 91:15.  

Dragi părinţi, scopul lecţiei de azi a fost ca copiii să înţeleagă că Dumnezeu răspunde întotdeauna la 
rugăciuni fie cu da, fie cu așteaptă, fie cu nu; indiferent de răspunsul pe care ni-l dă, El ne iubește. Textul 
biblic este din: Genesa 37, 39-46. De asemenea, versetul  biblic este din Psalmi 91:15.  


