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   PERSOANE: 

• 1-2Persoane  

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică despre faptul că Biblia 
este scrisoarea lui Dumnezeu prin care El ne spune cum trebuie să fim noi dacă 
Îl iubim. 

 
INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
1. Aduceți în fața clasei 4-5 scaune în formă de cerc.  

2. Chemați pe rând câte 4 copii, ca să stea pe scaune. 

3. Stați și dvs. pe unul.  (Atenție: În sală trebuie să mai fie un adult care să 
supravegheze copiii atunci când dvs. sunteți acoperit cu pătura.) Puneți 
pătura peste copii, ca să se facă întuneric în interiorul cercului.  

4. Deschideți cartea și întrebați pe copii ce văd. Desigur că vor spune că nu văd nimic.  

5. Insistați să spună ce văd în cartea pe care ați deschis-o.  

6. Copiii vor spune că nu văd nimic, pentru că este întuneric.  

7. Porniți lanterna și lăsați copiii să spună ce văd.  

8. Acum copiii vor putea spune fără nicio problemă ce imagine văd în carte.  

9. Trimiteți copiii la loc și aduceți alții, procedând la fel.  

10. Repetați procedura cu toți copiii.  

11. La final, spuneți: ,,Când ați văzut foarte bine, când a fost întuneric, sau când am pornit 
lanterna? Astăzi vom vorbi despre Biblia care este Cuvântul lui Dumnezeu, o lumină care 
ne arată cum trebuie să trăim frumos, așa cum vrea Dumnezeu.” 

• În acest set de lecții ,,Creșterea spirituală” vom învăța progresiv despre creșterea 
spirituală a unui om. În această lecție, copiii vor înțelege că Biblia este scrisoarea 
lui Dumnezeu pentru noi și că, prin ea, toți cei ce iubesc pe Dumnezeu află cum 
trebuie să trăiască.  

• Materialul de față este potrivit pentru preșcolarii foarte mici, 3-4 ani, dar el poate 
fi adaptat și pentru preșcolarii mai mari de 4 ani. 

• Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate împreună, 
pot depăși două ore. De aceea vă sugerăm să selectați dvs. doar secțiunile care vi 
se par cele mai potrivite pentru grupa dvs.  

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

MATERIALE 

•1 Lanternă 

•1 Pătură 

•1 Carte cu imagini 

•5 Scaune 

•Biblie 
 

                                     

OBIECTIVE: 

 Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să înțeleagă că Biblia este 
scrisoarea lui Dumnezeu care ne arată cum trebuie să fim, de aceea trebuie să îl     
citim în fiecare zi.  
 

TEXTE BIBLICE:  2 Împărați 21 și 22  

MATERIALE 

• 1 Biblie  

• Copie Xerox imagini, pag. 
8-9 

• 1 Lanternă 

• Cutie 

• Foarfece 

• Scotch  

• Optional: Creione colorate 
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1. 

2. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Faceţi copii xerox pag. 8-9 cu vizualele de hârtie. 

• Decupați vizualele și îndoiți-le pe liniile întrerupte, imag. 1 și 2.  

• Puteți colora personajele de pe vizuale dacă doriți. 

• Tăiaţi o cutie de pantofi, imag. 3, și decorați-o pe interior, dacă doriți, ca să                             
reprezinte un templu.   

• Puteți tăia două fâșii dintr-un șervețel pe care să le lipiți de cutie, imag. 3, în loc 
de perdele. 

• Învățați să confecționați o coroană simplă dintr-o coală A4 de hârtie, imag. 4. 
Practicați până reușiți să faceți repede, deoarece o veți face în fața copiilor. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. În timp ce povestiţi, arătaţi pe rând vizualele personaje, vezi instrucţiunile de pe parcursul 
povestirii. 

2. Confecționați coroana în fața copiilor, imag. 4. 
3. Puneți imaginile undeva, ca să să nu fie văzute (ex. în spatele cutiei templu sau într-o altă cutie), 

până ce sunt folosite, imag. 5. Astfel, atenţia copiilor va rămâne pe povestirea biblică, nu pe 
imaginile puse la vedere.  

 PREZENTARE: 

Astăzi vom vorbi, copii, despre un rege. Vouă vă plac poveștile cu regi? Ei bine, în Biblie 

(arătați Biblia) avem o povestioară despre un rege copil. Oau, un copil rege? Voi ați mai 

auzit așa ceva? Credeți că e ușor să fii rege? (Confecționați coroana.) Ce face un rege? 

Toată ziua se joacă, mănâncă și se distrează? Nu. El toată ziua se ocupă de binele oamenilor 

din împărăția sa. Credeți că e ușor să ai grijă de foarte mulți oameni dintr-o țară întreagă? 

Nu e ușor. Dar să fii copil și rege, în același timp, asta chiar era foarte greu! 

 Numele acestui rege, copil, era Iosia. (Scoateți în fața copiilor vizual 1, Iosia și așezați-l în 

fața templului, imag. 6.) Dar, știți, copii? Iosia era un copil care îl iubea pe Dumnezeu și 

asculta de El. Într-o zi, el a dat poruncă să se curețe toată țara de lucruri care nu erau plăcute 

lui Dumnezeu. Apoi a cerut să se facă curățenie în templu, Casa lui Dumnezeu. (Arătați 

spre cutia cu rol de templu.) 

 Și pe când se făcea curățenie în templu, oamenii au găsit Biblia și au adus-o la rege 

(Scoateți în fața copiilor vizual 2 pe care îl așezați în fața lui Iosia, imag. 6). Regele a cerut 

ca toți oamenii din popor, împreună cu el, să se strângă la un loc și să fie citite cuvintele lui 

Dumnezeu în auzul tuturor. Și tot poporul s-a strâns, după cum a cerut regele Iosia. 

(Scoateți în fața copiilor vizual 3 și așezați-l lângă vizual 2, imag. 6.) Și au citit Cuvântul 

Domnului multe, multe, multe ore, poate chiar câteva zile. Au fost acolo și copii, și tineri, 

și părinți, și bunici, tot felul de oameni de la cei mai mici la cei mai bătrâni.  

Apoi Iosia a făcut un legământ cu Dumnezeu și I-a promis că vrea să Îl asculte toată 

viața. Și la fel a făcut și poporul. (Luați vizualele 1- 3 și aduceți în fața copiilor vizualele 

4-7, imag. 7.) Oau, ce frumos! Un rege și tot poporul lui ia hotârârea să asculte doar de 

Dumnezeu! Asta chiar că e minunat! 

CONCLUZIE:   

Iosia a aflat din Biblie (arătați Biblia) ce trebuie să facă el în realția lui cu Dumnezeu. El a învățat                                            

din Biblie că trebuie să nu mai facă lucruri rele și să asculte de Dumnezeu. Biblia a fost ca o lanternă 

pentru el (arătați lanterna), deoarece l-a ajutat să vadă ce vrea Dumnezeu de la el. Biblia este și astăzi, la 

fel ca atunci, o lumină care ne arată cum trebuie să trăim. Ca să lumineze, noi trebuie să pornim lanterna. 

(Porniți lanterna.) Altfel, ea nu ajută la nimic. (Stingeți lanterna.) Nu ne ajută! Ca să aflăm ce vrea 

Dumnezeu de la noi, noi trebuie să deschidem Biblia (arătați și deschideți Biblia)și să o citim. Altfel, ea 

nu ne ajută cu nimic. (Închideți Biblia.) Biblia ne ajută să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi, pentru 

că ea este o scrisoare de la Domnul pentru noi, prin care ne vorbește chiar El, Dumnezeu. Oau, ce 

minunat! 

bucăți de șervețele                             

pentru perdele 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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OBIECTIVE: Copiii să învețe parte dintr-un    
verset biblic care vorbește despre ceea ce este Biblia 
pentru noi. 

           MATERIALE: 
•4 Baloane de culori diferite 

 

Cuvântul Tău este o 

lumină pe cărarea mea.                                 

Ps. 119:105 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic cum ne ajută Biblia în viață.   

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți o probă înainte de lecție, ca să știți exact ce aveți de făcut în timp ce povestiți. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Pregătiți 4 baloane de culoare diferită. (Dacă nu aveți baloane, puteți folosi flori/ hârtie colorată /etc.)  
• Pentru fiecare parte din verset să aveți un balon de o altă culoare, deoarece copiii trebuie să asocieze acele 

cuvinte cu culoarea balonului. 
•  Veți împărți, așadar, versetul în 4 părți, astfel:  

Cuvântul Tău  - balon roșu/hârtie roșie 

este o lumină - balon galben/hârtie galbenă 

pe cărarea mea   - balon  albastru /hârtie albastră                             

Ps. 119:105 - balon mov/hârtie mov 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Luați primul balon, roșu, arătați-l copiilor și spuneți că el reprezintă cuvintele: Cuvântul Tău... 
2. Explicați faptul că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Ea este scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi,                                    

deci acolo sunt cuvintele Lui pentru noi. 
3. Chemați pe cineva care să vină în față ca să țină balonul roșu. 
4. Spuneți împreună cu copiii aceste cuvinte.  
5. Luați al doilea balon, galben, arătați-l copiilor și spuneți că el reprezintă cuvintele: este o lumină... 
6. Explicați faptul că așa cum am văzut că lanterna ne ajută să vedem în întuneric, tot astfel și Biblia                      

ne ajută să aflăm ce vrea Dumenzeu de la noi. Ea ne ajută să știm Cine este Dumnezeu.    
7. Spuneți cu copiii întâi cuvintele pe care le reprezintă balonul galben. 
8. Chemați pe cineva care să vină în față, ca să țină balonul. 
9. Spuneți cu copiii cuvintele pe care le reprezintă balonul roșu și galben, adică: Cuvântul Tău este o 

lumină ... 
10. Luați al treilea balon, albastru, apoi al patrulea –mov, și procedați la fel. 
11. Explicați de fiecare dată ce anume vor să spună acele cuvinte: pe cărarea mea (ne arată cum să trăim în 

viață) și referința biblică (arată unde anume găsim în Biblie acele cuvinte). 
12. Spuneți împreună cu copiii de trei ori versetul tot: ,,Cuvântul Tău este o lumină pe cărarea mea.                          

Ps. 119:105” 
13. Scoateți câte un balon.  
14. De fiecare dată spuneți versetul biblic tot, inclusiv partea lipsă, până ce scoateți toate baloanele. 
15. La final, spuneți o dată verdsetul pe dinafară, fără niciun balon.  

JOCUL 
1. Luați cele 4 baloane.  

2. Dați copiilor baloanele în sală și, când spuneți start, copiii trebuie să le arunce de la unii la alții.  

3. Când spuneți stop, copiii care au baloanele în mâini vin în față, se așează în ordinea corectă pe care o cer 

culorile folosite pentru cuvintele din verset.  

4. Când s-au așezat în ordinea corectă, toți copiii spun tare versetul pe dinafară.  

5. Procedați la fel de mai multe ori, așa încât toți copiii să aibă șansa să vină în față cel puțin o dată pentru a 

spune versetul biblic cu balonul în mână.  

 
 

MATERIALE: 

• 1 Lanternă 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
• Când spuneți povestea, folosiți vocea mult prin inflexiuni și gesturi ample, așa încât povestea să fie 

atractivă și să țineți atenția copiilor până la capăt. 
 
POVESTE: 
Darius este un băiețel de vreo trei anișori (arătați cu mâna că Darius era micuț). El e un băiat foarte 
drăguț, așa ca voi, copii. Și vreau să vă povestesc despre ce a pățit el într-o seară și ce anume l-a salvat 
(folosiți o voce de  suspans).  
 
Darius era singur în camera lui și se juca. Afară (arătați spre un geam) era întuneric, pentru că se 
înnoptase. Mama lui se afla la bucătărie. Pregătea cina. Darius era sus, în dormitorul lui, și se juca. Toate 
jucăriile preferate erau peste tot, pe jos (arătați cu mâinile deschise larg cum toate jucăriile erau pe jos). 
Dar, pe când se juca Darius mai înfocat cu trenulețul (arătați ca și cum ați trage un trenuleț de jucărie), 
dintr-o dată s-a făcut întuneric în jurul lui (folosiți vocea de suspans). Lumina s-a oprit. Era întuneric 
(dramatizați cu vocea)! Era foarte întuneric (dramatizați mai tare cu vocea)! Nu se vedea nimic! (Cereți 
copiilor să închidă ochii și spuneți că așa a simțit și Darius.) Parcă era orb. Atunci Darius s-a ridicat cu 
greu de jos, pentru că nu vedea nimic. (Gesticulați ca și cum v-ați chinui să vă ridicați cu greu de jos și 
încercați să mergeți pe întuneric.) Nu vedea pe unde merge. 
 -Au! A strigat el de durere, pentru că s-a lovit de pat. (Simulați durerea, ca și cum ați fi Darius.) 
 -Au! A strigat el încă o dată. O roată de mașină i-a intrat în talpă. (Simulați durerea, ca și cum 
v-ar fi intrat ceva dureros în talpă.) A încercat să meargă spre ușă, dar ușa nu se vedea. (Mergeți ca și 
cum ați bâjbâi.) Era prea întuneric. Atunci umbre multe au intrat pe fereastră. Darius s-a speriat. 
(Puneți mâna la ochi, ca și cum v-ar fi frică.) 
 -Mama! (Strigați) A strigat el. Dar mama nu l-a auzit.  
 
Atunci Darius și-a amintit de lanterna lui cu care se jucase, înainte să fie întuneric, și pe care a aruncat-o pe 
pat. (Prefaceți-vă că tresăriți de bucurie că v-ați amintit de lanternă.) A căutat cu mânuțele patul până ce l-
a găsit(bâjbâiți cu mâinile). S-a aruncat cu grijă pe pat și a început să caute cu mânuțele, bâjbâind prin pat 
după lanternă. (Gesticulați ca și cum ați căuta ceva cu mîinile pe întuneric.) Nu vedea nimic. Apoi...? 
(Folosiți vocea de suspans și faceți o scurtă pauză.) A găsit lanterna! (Simulați bucurie și arătați copiilor 
lanterna.) Și...? Oau! La un singur clic, s-a făcut lumină. (Porniți lanterna.)  
 - Lumină! A strigat Darius. (Simulați bucuria lui Darius că s-a făcut lumină.) Umbrele fioroase au 
fugit din cameră și putea să vadă pe unde merge. Și cu ajutorul lanternei a putut ajunge la mama în 
bucătărie. 
 -Darius, ești bine? A întrebat mama. Te-ai speriat când s-a întrerupt lumina? 
 -Mami! Darius radia de fericire (zâmbiți larg). Lumina de la lanterna mea, m-a ajutat să vin la tine! 
(Râdeți de bucurie.) 
 
CONCLUZIE: 
Așa cum lumina de la lanternă l-a ajutat pe Darius să vadă ce are de făcut, ca să ajungă în siguranță la 
mama, tot așa ne ajută și pe noi Biblia și ne arată ce avem de făcut, ca să ascultăm de Dumnezeu. Biblia 
este ca o lumină care ne arată cum să trăim în viața zi de zi și cum să fim plăcuți lui Dumnezeu.  

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze toate cele învățate despre 
importanța Biblie. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Puneți toate materialele în două sacoși 

mari: baloanele pot sta într-una și celelalte 

obiecte într-alta. 

  MATERIALE: 
 
• Biblia 
• Lanternă 
• Imaginile de la lecția 

biblică 
• Obiect negru  
• Ceva din poveste (bec) 
• Ceva din poveste (o 

jucărie) 
• Cele 4 baloane de la 

versetul biblic 
• 2Sacoși mari 
 

RUGĂCIUNE: 

Aduceţi copiii în rugăciune prin care să mulțumească lui Dumnezeu pentru 
Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu.  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți copie xerox pag. 7, o pagină la 14 copii, și 
decupați versetele biblice, apoi puneți-le într-o punguță 
până la oră.  

• Pregătiți atâtea suluri de la hârtia igienică câți copii aveți 
la lecție, ba chiar să aveți câteva bucăți în plus.  

• Tăiați bucăți de folie de aluminiu, dimensiunea 17x13 
cm, așa încât să aveți o bucată de copil. 

• Luați o coală A4 de hârtie, îndoiți-o în patru părți și tăiați 
ca în imag. 1, pe liniile punctate. Veți obține astfel 4 
triunghiuri ca în imag. 2. Să aveți atâtea triunghiuri cât să 
puteți da câte trei unui copil. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Când spuneți start, copiii trebuie să se miște prin clasă, se plimbă etc.  

2. Când spuneți stop, copiii se opresc în poziția în care se află, fără să se miște.  

3. Copiii care s-au mișcat vor fi strigați pe nume. Aceștia vin pe rând în față și scot un obiect                    
dintr-o sacoșă. Ceilalți copii se așează jos.  

4. Copiii care scot un obiect din sacoșă vor spune despre ce anume, din lecție, vorbește acel obiect.  

5. Continuați jocul la fel până ce nu mai aveți niciun obiect în sac și v-ați reamintit tot ce ați învățat 
despre Biblie.   

6. Aveți grijă ca toți copiii să aibă șansa să scoată un obiect dintr-o sacoșă și să spună ce legătură are 
acel obiect cu lecția.  

OBIECTIVE:    Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească despre 
cele învățate la lecție, anume că Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi  
și că prin ea noi aflăm cum trebuie să trăim zi de zi, ca să fim plăcuți lui 
Dumnezeu. 

3. 

4. 

Cuvântul Tău este o lumină pe cărarea mea.     
   Ps. 119:105 

6. 

5. 

 

MATERIALE: 

• Copie xerox pag. 7, una la 14 
copii 

• Suluri de carton de la hârtia 
igienică 

• Folie de aluminiu 

• Creioane colorate galben/ 
hârtie galbenă 

• Coli A4 de hârtie 

• Scotch/lipici 

• Foarfece 

• Marker negru permanent 
 

Taiați pe 
linii 
punctate. 

1. 

2. 

7. 

 INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Dați fiecărui copil un sul de la hârtia igienică, o bucată de folie de 
aluminiu de 17x13 cm, tăiată la începutul orei, 3 triunghiuri, un creion 
galben și un stiker cu versetul biblic. 

 Copiii trebuie să înfășoare sulul de carton cu folia de aluminiu, imag. 
3. 

 Copiii vor colora cele 3 triunghiuri de hârtie, imag. 4. 

 Ajutați copiii să lipească triunghiurile galbene, așa încât să iasă din 
sulul de carton în exterior ca un fascicol de lumină, imag. 5 –6.   

 Copiii vor lipi stiker-ul cu versetul biblic pe sulul de carton înfășurat în 
folie de aluminiu, imag. 5-6.  

 Faceți cu marker-ul permanent, două cercuri negre pe sulul de carton, 
imag. 7.  

 Copiii mișcă „lanterna” și toți împreună spun versetul biblic.  
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Cuvântul Tău este o lumină 
pe cărarea mea.     

   Ps. 119:105 
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VIZUALE: 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost 
ca toți copiii să înțeleagă că Biblia este 

scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi și că, 
prin ea, toți cei ce iubesc pe Dumnezeu află 

cum trebuie să trăiască.  

 Textul biblic: 2 Împărați 21 și 22 

 Verset biblic: Ps. 119:105. 

       INSTRUCȚIUNI: 

• Colorează imaginea. 


