
                                                                                                  CU DUMNEZEU NU DAI GREŞ 4 (Daniel)  Şcolari    1  

www.KIDZROMANIA.com 

 

  

 

 

KIDZ ROMÂNIA 

 

Acest material a fost realizat exclusiv de KIDZ ROMÂNIA.  

AUTORI & TEHNOREDACTARE:   

Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

Lecţia Introductivă 2 

Lecţia Biblică  3 

Versetul  Biblic 5 

Aplicaţie Practică  6 

Joc Recapitulativ 7 

Lucru Manual 8 

Vizuale 9 

Pagini de colorat  14 

 

Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT pentru lucrul cu copiii din biserici şi şcolile locale, dar 
este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării 
sau a altor scopuri ( website, DVD, CD, RTV, sau diferite publicaţii). Pentru alte informaţii,  
contactaţi-ne la kidzromania@gmail.com . 

Daniel: 

CU DUMNEZEU NU DAI GREŞ 4           

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 
Janet Cunningham  
Tamara Henkes 
Travis Corbell 
Graţian Şerban 
Florentina Pali-Gheorghiaş 
Simona Kifor 
Efren şi Marcela Portillo 

             NR. 11 / 2013 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înveţe că Dumnezeu cunoaşte 

viaţa noastră, tot ceea ce facem, viitorul nostru, iar noi trebuie să  
alegem dacă vrem să fim cu El, sau fără El? 

TEXT BIBLIC: Daniel 5 

VERSET BIBLIC: Psalmul 55: 22 

ŞCOLARI  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să  introducă tema lecţiei şi 

să capteze atenţia copiilor. 

PREZENTARE: 
 Dl. Drumescu intră la oră distrat, aşa cum este el de obicei, anunţându-şi 

prezenţa, prin  gălăgie, înainte de a apărea el ca persoană. 

DL. DRUMESCU: Bun găsit, copii! Ce mai faceţi?  (Lăsaţi copiii să  
   răspundă.) 

ÎNVĂŢĂTOR:  D-le Drumescu, ce bucurie să vă avem azi cu noi! 
DL. DRUMESCU: Da. Şi eu mă bucur, dar nu stau mult. Am o scrisoare de la prietenul meu, 
   dr. Lupă. Însă, nu am ochelarii cei buni cu mine, iar cu ăştia nu văd deloc ce 
   scrie aici pe hârtie. Aşa că mi-am zis că poate mă ajutaţi voi. Ce ziceţi, mă 
   ajutaţi? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Mulţumesc. Atunci să vă arăt  
   scrisoarea. (O caută, dar nu o găseşte.) Unde e? Am pus-o aici, în buzunar! 
   (La final o găseşte în valiză.) O, aici era! (O scoate şi dă plicul unui copil. 

   Acesta îl desface şi încearcă să citească, dar nu reuşeşte pentru că hârtia 

   pare să nu aibă nimic scris pe ea.) Hai, ce faci? De ce nu citeşti? Nici tu nu 
   ai ochelarii la tine? Ce scrie acolo prietenul meu, dr. Lupă? (Trece pe la alţi 

   copii şi când vede că niciunul nu reuşeşte să îl ajute, învăţătorul   

   salvează situaţia:)      

ÎNVĂŢĂTOR:  D-le Drumescu, ia să văd şi eu ce scrie în scrisoarea dvs. Oh, dar nu       
                                       se vede nimic pe hârtie. În realitate este un mesaj ascuns.  

DL. DRUMESCU:  Mesaj ascuns? Dar de ce ar vrea prietenul meu să îmi dea un mesaj  
   ascuns? 

 ÎNVĂŢĂTOR:          Nu ştiu, dar staţi să mă uit mai bine. (Ia lumânarea sau lanterna, ţine 
   hârtia şi, cu ajutorul  luminii reflectate pe hârtie, citeşte:)  

   ,,CERNEALA INVIZIBILĂ.’’  

DL. DRUMESCU:  Cerneala invizibilă?  
ÎNVĂŢĂTOR:  Da. Aşa scrie: cerneală invizibilă. 
DL. DRUMESCU:  O fi vreo nouă descoperire a lui dr. Lupă. Dar la ce mă ajută asta dacă 
   nu înţeleg mesajul?  

ÎNVĂŢĂTOR:  În anumite situaţii şi această cerneală poate să fie utilă. Ştiţi? Asta îmi  
   aminteşte despre un alt mesaj scris pe un perete şi care nu a fost înţeles  
   la început. Haideţi să povestim despre asta. 

DL. DRUMESCU:  Din păcate eu trebuie să plec acum. Dar o să mai vin pe la voi. La revedere, 
   tuturor. (Copiii răspund, dl. Drumescu pleacă.) 

• Pregătiţi costumaţia d-lui Drumescu şi vorbiţi cu cineva care să  
       interpreteze acest rol citind scenariul de mai jos. Pentru a vedea cum este  
       personajul şi ce costumaţie are, vezi  site-ul nostru    

        www.kidzromania.com, secţiunea  Lecţii,  Alte Materiale, Personaje. 
• Pe o hârtie albă scrieţi cu un beţişor de urechi înmuiat în suc de lămâie  

mesajul: CERNEALA INVIZIBILĂ. Lăsaţi să se usuce până vin copiii. 

MATERIALE: 
• Beţişoare pentru cu-

răţat urechile 

• Suc de lămâie 

• Coală albă de hârtie 

• Lumânare sau       

lantern 

•  Costum dl. Drumescu 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
• În timp ce dvs. spuneţi povestirea de mai jos, personajele vor mima ceea ce dvs. citiţi. Când se 

spune despre mâna care a scris, cineva din spatele cortinei improvizate va prinde cu ac de 
siguranţă sau clame de rufe pe cortină literă cu literă, pâna va compune tot mesajul ,,Numărat, 
numărat, cântărit şi împărţit!” ATENŢIE! Se va vedea doar mâna pe care va fi o mănuşă albă. 
Aveţi grijă ca literele să nu fie foarte mari şi tot mesajul să încapă pe cortină pe un singur rând. 
De asemenea, aveţi grijă ca toate literele să fie puse în ordine, ca să nu le 
încurcaţi în momentul povestirii. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

POVESTIREA: 
 Împăratul Belşaţar a făcut un mare ospăţ cu mult vin şi multă mâncare. (Intră în scenă 
împăratul şi cei doi petrecăreţi cu pahare în mâini şi mimează că râd şi se simt bine.) El a folosit la 
petrecere vasele de aur şi de argint pe care le luaseră  demult de la evrei, din Templul lui Dumnezeu. 
Au băut vin din ele, necinstindu-le, şi au lăudat pe dumnezeii lor de aur, de argint, de aramă, de fier, 
de lemn şi de piatră. Credeţi că a fost un lucru bun ce au făcut ei? (Lăsaţi copiii să răspundă.)  
 În clipa aceea, s-au arătat degetele unei mâini de om care au scris pe tencuiala zidului din 
palatul împărătesc. (Mâna începe să pună literele pe cortină scriind încet, încet mesajul.)  
 Împăratul a văzut această bucată de mână care scria pe perete şi s-a speriat foarte tare. Oau!
Voi v-aţi fi speriat? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Cum să nu te sperii de aşa o imagine? Vă daţi 
seama, cum e să vezi un cap de mână scriind pe un perete? Apoi a strigat să i se aducă înţelepţii 
Babilonului, spunând: (Intră cel ce interpretează rolul înţelepţilor.) 
 - Oricine va putea citi scrierea aceasta şi mi-o va tâlcui va fi îmbrăcat cu purpură, va purta  
  

• Faceţi 32 de litere din 32 jumătăţi de coală A4 de hârtie. 
• Pe fiecare literă prindeţi câte un ac de siguranţă, în partea de 

sus. Se poate şi cu clame pentru rufe. 
• Improvizaţi o cortină din una-două pături de culoare închisă, prinse pe o 

frânghie sau o sârmă la înălţimea unui adult. 
• Cereţi ajutorul de la şase adulţi sau adolescenţi (pentru: rege, doi petrecăreţi, soţia rege, Daniel, 

un înţelept) ca să mimeze acţiunea din povestire, în timp ce dvs. povestiţi sau citiţi povestirea de 
mai jos.  

• Confecţionaţi o coroană pentru rege din două coli A4 de hârtie lipite una de alta şi 
crestate în partea de sus ca să arate ca o coroană. Uniţi extremele ca să faceţi un cerc. 
Opţional, vezi pagina 10. 

• Costumul pentru rege poate fi un şal mare, viu colorat, pus peste umeri ca să atârne, iar coroana 
pe cap. Celelalte costume le puteţi improviza de asemenea. 

• Luaţi o mănuşă albă pentru mâna care scrie pe zid.  
• Faceţi o repetiţie înainte de oră ca toate să vă iasă bine. 

MATERIALE: 

• Coli de hârtie A4 

• Ace de siguranţă 

sau clame de rufe 

• Lipici 

• Foarfece 

• Mănuşă albă 

• Pături 

• Frânghie sau sârmă 

• Materiale pentru a 

improiviza haine 
din vechime 

• Opţional, copie 

xerox pag.10 

OBIECTIVE: Copiii trebuie să înveţe că fiecare om trebuie să aleagă dacă 

vrea să trăiască în prezent şi viitor cu  Dumnezeu, deoarece oricum El cunoaşte 
viaţa şi viitorul omului.  

TEXTUL BIBLIC:  Daniel 5 
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DISCUŢIE cu întrebări: 
  Kidz Romania crede că unul dintre cele mai importante momente, după ce se face 
prezentarea lecţiei biblice, este timpul de discuţie şi rugăciune. Aici vă puteţi apropia mai mult de 
copii, să  vorbiţi deschis cu ei, să le cunoaşteţi problemele, frământările, întrebările, nevoile de 
rugăciune printr-o atmosferă prietenoasă. De aceea, întrebările nu sunt un test al cunoştinţelor, ci o 
discuţie prietenoasă care să îi ajute pe copii să aplice Biblia în viaţa lor. 

 Nu monopolizaţi discuţia, nici timpul de rugăciune, ci lăsaţi şi încurajaţi toţi copiii să 
participe.Timpul de rugăciune este, de asemenea, o prioritate. Dorim ca toţi copiii să îşi dorească să 
se roage şi să citească mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu.   
 

ÎNTREBĂRI pentru discuţie: 
1. Enumeraţi toate greşelile pe care povestirea biblică ni le arată că le-a făcut Beltşaţar şi haideţi să 

vedem de ce a fost greşit ceea ce a făcut.  
2. Gândiţi-vă la viaţa voastră şi la câteva lucruri greşite care nu plac lui Dumnezeu şi pe care le 

faceţi adesea şi voi. Haideţi să vorbim despre ele în general.  
 

un lănţişor de aur la gât şi va avea locul al treilea în cârmuirea împărăţiei.Toţi înţelepţii împăratului 
au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea, nici să o interpreteze. (Se retrage înţeleptul.)  
Împăratul şi mai marii lui s-au înspăimântat foarte tare atunci. Dar, în odaia ospăţuluia a intrat 
împărăteasa care a spus: (Intră împărăteasa.)  
 - Să trăieşti veşnic, împărate! În împărăţia ta este un om care are o înţelepciune 
dumnezeiască. De aceea, împăratul Nebucadneţar, tatăl tău, l-a pus mai mare peste înţelepţi, 
pentru că s-a găsit la el un duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa să tâlcuiască visele, să 
lămurească întrebările grele şi să dezlege lucrurile încâlcite. Cheamă, dar, pe Daniel, şi el îţi 
va da tâlcuirea!” 
 Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. (Intră Daniel.) Împăratul l-a întrebat: 
 - Tu eşti Daniel din Iuda? Am aflat despre tine că se găseşte la tine lumină, pricepere 
şi o înţelepciune nemaipomenită. Am aflat că tu poţi să tâlcuieşti şi să dezlegi întrebări grele. 
Dacă vei putea să citeşti scrierea aceasta şi să mi-o tâlcuieşti, vei fi bine răsplătit. 
 Daniel a răspuns împăratului: 
 - Nu vreau darurile şi răsplătirile tale, împărate, deşi voi citi şi voi tâlcui scrierea.  
Împărate, Dumnezeul cel Preaînalt a dat tatălui tău, Nebucadneţar, împărăţie, mărire, slavă şi 
strălucire. Toate popoarele se temeau şi tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine 
voia şi lăsa cu viaţă pe cine voia; înălţa pe cine voia şi cobora pe cine voia. Dar când i s-a 
îngâmfat inima şi i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui 
împărătesc şi i s-a luat slava lui; a fost izgonit din mijlocul oamenilor şi a locuit cu animalele 
până când a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi o 
dă cui vrea. Dar tu, fiul lui, nu ţi-ai smerit inima, deşi ai ştiut toate aceste lucruri. Ci te-ai 
înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din Templul Lui au fost aduse înaintea ta şi aţi 
băut vin cu ele, tu şi  toţi ai tăi. Şi ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn 
şi de piatră, care nici nu văd, nici n-aud şi nici nu pricep nimic. Nu ai slăvit pe Dumnezeul în mâna 
căruia este suflarea ta şi toate căile tale. De aceea a trimis El acest cap de mână care a scris scrierea 
aceasta care spune: „Numărat, numărat, cântărit şi împărţit!” Şi iată interpretarea acestor 
cuvinte: Numărat înseamnă că Dumnezeu ţi-a numărat zilele domniei şi i-a pus capăt. Cântărit 
înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor! Împărţit înseamnă că împărăţia ta va fi 
împărţită şi dată mezilor şi perşilor! 
 Atunci Belşaţar a dat poruncă şi au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănţişor de 
aur la gât şi au dat de ştire că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăţiei. Dar chiar în noaptea 
aceea, Belşaţar, împăratul, a fost omorât. Şi la împărăţie a venit Darius, un alt împărat. (Se retrag toţi 
din scenă.) 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

CONCLUZIE ÎNVĂŢĂTOR:  
 Dumnezeu a cunoscut pe Beltşaţar că trăieşte doar după pofta inimii lui, necinstindu-l pe El. 
Dumnezeu a cunoscut şi viitorul lui şi l-a înştiinţat pe împărat. Dar Beltşaţar a ales să trăiască doar 
după inima lui, fără Dumnezeu, iar pedeapsa a venit negreşit. A murit chiar în noaptea ospăţului.  

3. Ţi-a trimis şi ţie vreodată Dumnezeu vreun mesaj? Povesteşte cum a făcut-o şi ce ţi-a spus. 
4. Ce însemnătate a avut mesajul pentru împărat?   
5. Dacă ar fi să scrie Dumnezeu un mesaj pentru tine acum care ar fi acesta şi cum crezi că ar fi 
 el? 

6.   Ce înţelegeţi voi prin cuvintele „Numărat, numărat, cântărit şi împărţit!”? 
7.  Ce a fost numărat, cântărit şi împărţit de Dumnezeu? 
8.  Ce ne dovedeşte mesajul şi împlinirea lui prin moartea lui Beltşaţar? 
9.  Cum credeţi voi că este viitorul celor ce îl aleg pe Dumnezeu şi cel fără Dumnezeu? Vorbiţi 

 despre asta. 
10. Dacă ştiţi că Dumezeu vede viitorul vostru, ce alegere vreţi să faceţi voi pentru viitor?  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
• Pe o coală A4 de hârtie daţi conturul mâinii dvs.  
• Decupaţi şi folosiţi-l ca şablon. 
• Suprapuneţi 11 coli de hârtie, una peste alta, şi 

decupaţi după şablon conturul mâinii dvs. Veţi obţine 
astfel 12 mâini.  

• Pe fiecare mână scrieţi cu o cariocă părţi din versetul 
biblic, împărţit astfel: 

 

Încredinţează-ţi... soarta... în mâna... Domnului,...  şi El... te va sprijini... 
El nu va... lăsa niciodată... să se clatine...  cel neprihănit... Psalmul... 55: 
22 

1. Luaţi prima mână  de hârtie pe care scrie Încredinţează-ţi. Discutaţi cu copiii  despre ce 
înseamnă verbul a încredinţa şi ce alte sinonime are. 

2. Prindeţi mâna de hârtie, cu acest prim cuvânt, pe o franghie (ţinută la vedere), folosindu-vă de o 
clamă de rufe.  

3. Cereţi copiilor să spună împreună cu dvs. de două ori acest cuvânt.  
4. Luaţi al doilea cuvânt soarta... Procedaţi ca la punctul 1, 2, 3. 
5. Faceţi la fel cu fiecare cuvânt în parte.  
6. La final, copiii vor şti versetul pe dinafară şi îl vor fi şi înţeles ca mesaj, deoarece aţi discutat 

deja despre el.  

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care exprimă că cei ce  Îl 

aleg pe Dumnezeu şi îşi încredinţează soarta în mâna Lui nu se vor   
clătina niciodată. 

    MATERIALE: 

• Coli A4 de hârtie 

• Carioca 

• Ace siguranţă 

• Frânghie 

în mâna  Domnului,  

Încredinţează-ţi soarta în 
mâna Domnului, şi El te       
va sprijini. El nu va lăsa 
niciodată să se clatine cel 
neprihănit. 
 Psalmul 55: 22 

soarta  în  
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JOC: 
1. Srângeţi de pe frânghie mâinile din hârtie cu părţi din versetul biblic.  
2. Jucaţi jocul sus-jos folosindu-vă acum doar de frânghie.  
3. Când dvs. ridicaţi frânghia, ţinând-o desfăcută cu ambele mâini, toţi copiii 

trebuie să se ridice, în timp ce spun versetul. 

4. Când lăsaţi frânghia jos, toţi copiii trebuie să ia loc pe scaune, în timp ce spun 
versetul.  

5. Când agitaţi frânghia, toţi copiii trebuie să ridice mâinile lor sus și să le agite în 
aer în timp ce spun versetul. 

6. Cei ce greşesc, şi fac pe dos, vor primi o mână cu părţi din versetul biblic.  
7. Un copil va primi doar o mână de hârtie chiar dacă a greşit de mai multe ori.  
8. Din când în când, alternaţi acţiunea sus-sus, mişcare, sau jos-jos, ca să greşească cât mai mulţi 

copii. De asemenea, puteţi grăbi ritmul ca să fie cât mai dificil jocul. 
9. Fiecărui copil care a greşit daţi-i câte o mână cu parte din verset.  

10. Când nu mai aveţi nicio mână de hârtie, toţi copiii, care au primit una, vin în faţă şi vor aranja 

corect mâinile cu părţi din verset ca să compună tot versetul biblic.   

11. Felicitaţi copiii şi reluaţi jocul. 

12.  Jucaţi-l atâta timp cât este nevoie, pentru ca fiecare copil să contribuie la compunerea versetului 

biblic. 

 

1. Daţi fiecărui copil o foaie şi un pix.  
2. Pe foaie copiii vor face trei coloane, iar dvs. pe o tablă. ATENŢIE! 

Lucraţi în acelaşi timp cu copiii. 
3. Deasupra primei coloane scrieţi: BELTŞAŢAR.  
4. Deasupra celei de a doua coloane scrieţi: DANIEL.  
5. Deasupra celei de a treia coloane scrieţi: EU. 
6. Pe baza povestirii biblice, dvs. veţi face câteva afirmaţii cu privire 

la Beltşaţar, Daniel şi Eu, care vor avea ca răspuns exact contrariul. 
Copiii trebuie să corecteze şi vor trece în coloana respectivă răspunsul corectat de ei.  

7. Exemplu: ,,Beltşaţar în timpul ospăţului se închina lui Dumnezeu.’’ Copiii vor corecta cuvântul 
Dumnezeu cu idolii şi vor scrie în dreptul coloanei lui Beltşaţar idoli.  SAU ,,Daniel asculta 
întotdeauna de zei.’’ Copiii vor corecta cuvântul zei cu Dumnezeu şi vor scrie aşa în coloana lui 
Daniel.  

8. Astfel copiii vor vedea diferenţele dintre ce înseamnă să alegi să trăieşti fără Dumnezeu (vezi 
Beltşaţar) şi cu Dumnezeu (vezi Daniel). 

9. La final, puneţi-i pe copii să scrie în coloana Eu câteva lucruri care definesc alegerea lor.  
 

 

OBIECTIVE:  Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică, 
anume că Dumnezeu cunoaşte viaţa noastră, tot ce facem şi viitorul nostru. 
Care este, însă, alegerea noastră pentru viitor: să fim cu El, sau fără El? 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

• Pregătiţi o foaie şi un pix pentru fiecare copil. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

• Jumătăţi de coli A4, 

una de copil 

• Pixuri/Creioane 

• O tablă şi cretă 

• SAU o tablă 

improvizată din coli 
de hârtie lipite una 
lângă alta pe un 
perete cu scotch. 

Încredinţează-ţi soarta în 
mâna Domnului, şi El te va 
sprijini. El nu va lăsa 
niciodată să se clatine cel 
neprihănit. 
 Psalmul 55: 22 
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CONCLUZIE ÎNVĂŢĂTOR:  

 Dumnezeu cunoaşte viaţa noastră, dacă  Îl cinstim pe El, sau nu, cu tot ce ne-a dat. 
Dumnezeu cunoaşte viitorul nostru şi, dacă Îl cinsim pe El, ne va binecuvânta. Dacă, însă, nu 
ascultăm de El, ci trăim după voinţa noastră, El îşi retrage binecuvântările. Care este acum alegerea 
ta: cu Dumnezeu sau fără El? În ascultare de Dumnezeu sau după dorinţa ta? (Lăsaţi un timp copiilor 
să se gândească şi să îşi răspundă.) 

RUGĂCIUNE:  

 Aduceţi copiii într-un moment de rugăciune când să mediteze la alegerea lor şi să se roage în 
conformitate cu acea alegere.  

Exemplu: ,,Vreau să aleg pe Dumnezeu prin citirea Bibliei, ascultarea poruncilor lui Dumnezeu, 
rugăciune, blândeţe etc. 
 
AFIRMAŢII: 
 1. Beltşaţar se distra la petrecerea sa cu APĂ.  
 2. Beltşaţar A CINSTIT pe Dumnezeu când a băut vin din vaseele de la Templu. 
 3. Beltşaţar se închina lui DUMNEZEU. 
 4. Dumnezeu i-a trimis lui Beltşatar un mesaj de ÎNCURAJARE. 
 5. Beltşaţar A ALES  SĂ TRĂIASCĂ CU DUMNEZEU.   
 6. Beltşaţar A TRĂIT în noaptea de după ospăţ.  
 7. Beltşaţar a fost BINECUVÂNTAT de Dumnezeu.  
 8. Daniel se închina şi asculta de IDOLI. 
 9. Daniel a fost NESINCER în interpretarea mesajului. 
 10. Daniel a fost un om FĂRĂ ÎNŢELEPCIUNE. 
 11. Daniel A ALES  SĂ TRĂIASCĂ FĂRĂ DUMNEZEU.   
 12. Daniel a primit de la rege MUSTRĂRI după interpretarea mesajului. 
 13. Daniel a fost PEDEPSIT de Dumnezeu.  
 14. Daniel A NECINSTIT pe Dumenezeu prin tot ce făcea.  
• ATENŢIE! Răspunsurile corecte sunt exact contrariul. Acele răspunsuri trebuie să fie trecute de 

copii în coloane, sub îndrumarea dvs.  

• Scrieţi pe 10 foi numere de la 1 la 10.  
• Lipiţi-le în clasă pe jos ca în modelul alăturat, cu cifrele la vedere şi 

dând cu scotch pe margine. Careul îl găsiţi mărit şi la pag.9. 
• Luaţi întrebările de la pag. 11. 
• Rugaţi copiii să nu calce pe foi când intră în clasă, ca să nu strice jocul.  
• Pe trei bilete mici scrieţi pe unul cifra 1, pe celălalt 2, pe al treilea 3. 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele 

învăţate la oră. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

• 20 Coli A4 de hâr-

tie 

• Scotch 

• Marker 

• Copie xerox cu 

întrebările, pag. 11. 
 

 10 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Faceţi două echipe. Exemplu: echipa de fete şi echipa de băieţi. 
2. Luaţi o fată din echipa de fete şi puneţi-o să aleagă un bileţel din cele 

trei pregătite înainte de venirea la clasă.  
3. Ea va sări într-un picior pe careul din hârtie, pe atâtea foi câte indică numărul extras: 1, 2 sau 3. 

În momentul în care aceasta s-a oprit, va pune un semn, X. Fiecare echipă va avea un alt semn 
(de exemplu, una va face un X, cealaltă un cerc ). 

4. Dacă se opreşte pe  o foaie pe care scrie un număr, acela este numărul întrebării la care va 
răspunde. Dacă nu ştie răspunsul, alege personal o colegă din echipa sa. Dacă nici aceea nu ştie 
să răspundă, poate da răspunsul oricine din aceeaşi echipă. 

5. ATENŢIE: Sunt 20 de întrebări la pag. 11: 10 pentru o echipă, 10 pentru cealalată echipă. 
6. Pentru fiecare răspuns corect echipa primeşte: 100 de puncte dacă răspunsul este dat din prima 

încercare, 50 puncte la a doua încercare, 25 puncte la a treia încercare.  
7. Dacă se opreşte pe o foaie fără număr, trebuie să spună versetul singură sau cu toată echipa. 
8. Se trece la a doua echipa şi se va proceda ca la prima echipă. 
9. Apoi se revine la prima echipă. Se va sări atâtea căsuţe câte indică numărul extras, dar de acolo 

de unde este pus ultimul semn al echipei. 
10. Se va juca pe rând şi alternativ, când o echipă, când cealaltă. De fiecare dată scrieţi undeva la 

vedere puctele acumulate de fiecare echipă.  
11. Toţi copiii trebuie să participe în vreun fel la joc. Nu permiteţi să fie exclus vreun copil. Toţi 

trebuie să ajungă să sară măcar o dată în careu şi să aibă şansa să răspundă la o întrebare, chiar 
dacă se vor repeta întrebările.   

12. La final adunaţi punctajul echipelor separat şi declaraţi care este echipa învingătoare. 

1. Spuneţi copiilor că azi veţi face un semn de carte, MÂNĂ, care să le amintească mereu de tema şi 
scopul lecţiei de azi.  

2. Împărţiţi copiilor materialele şi arătaţi-le modelul. 
3. Confecţionaţi  dvs. împreună cu copiii, aşa încât să le puteţi arăta practic fiecare pas de lucru. 
 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Pregătiţi o jumătate de coală de hârtie,                                      

una de copil. 
• Pregătiţi toate marterialele recomandate alături. 
• Copie xerox pag. 12, text de lipit. 
• Faceţi dvs. un model ca să arătaţi copiilor. 
• Tăiaţi şnur de aprox. 10 cm pentru fiecare copil 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

• Jumătăţi de coli A4 de 

hârtie albă sau colorată, 
de preferinţă mai groasă, 
chiar uşor cartonată.  

• Copie Xerox text, pag.12 

• Diferite materiale pentru 

decorat, carioca pentru 
colorat etc 

• Creioane, unul de copil 

• Foarfece 

• Un perforator 

• Şnur de aprox. 10 cm de  

      Copil 

• OPŢIONAL VARIANTA 

2, Copie Xerox pag. 13 

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un obiect pe care să îl ia 

acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră, anume că 
Dumnezeu îi cunoaşte şi le ştie viitorul, de aceea şi ei au de făcut o 
alegere: cu sau fără Dumnezeu.  
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PAŞI DE LUCRU: 

 JOC RECAPITULATIV: 

 

10 

CAREUL: 

1. Puneţi palma stângă pe jumătatea de coală A4 de hârtie. 
2. Daţi cu creionul un contur palmei. 
3.    Decupaţi cu grijă. 
4. În partea de jos, sub degete, lipiţi mesajul: ,,Numărat, numărat, cântărit, împărţit! Care este 

 alegerea mea?’’ 

5. Decoraţi palma şi degetele cu diverse materiale. 
6. Pe verso cereţi copiilor să scrie versetul biblic învăţat. 
7. Jos la baza palmei - sub mesaj (,,Numărat, numărat, cântărit, împărţit! Care este 

alegerea mea?’’) -  faceţi o gaură cu perforatorul şi puneţi şnurul de 10 cm. 
8. Dacă aveţi posibilitatea, puteţi lamina fiecare mână confecţionată de copii înainte de a 

perfora gaura şi a pune şnurul. 
 

OPŢIONAL VARIANTA 2:  
• Vă oferim o mână mai mare, pag. 13,  pe care să o lucraţi după paşii de mai sus. 
• Această mână nu va mai fi semn de carte ci un tablou de atârnat pe perete. 
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Decupaţi cu foarfeca pe două coli d 
hârtie suprapuse,  folosind  modelul 
din stânga. Lipiţi cu scotch în funcţie 
de mărimea capului, vezi modelul de 
sus. 

 LECŢIA BIBLICĂ: 

Gău
riţi ş

i legaţi c
ele 

două c
apete sau lipiţi-le

. 

Lipiţi cu scotch. 
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 JOC RECAPITULATIV: 
ÎNTREBĂRI: 

ECHIPA 1 

1. De ce erau atât de importante vasele aduse din Templu? 

2. Ce alegeri a făcut împăratul în viaţa sa? 

3. Ce a organizat împăratul şi pe cine a invitat? 

4. Ce însemna pentru Beltşaţar mesajul cuvântului împărţit? 

5. Cu ce a greşit împăratul când a băut vin la petrecere? 

6. Cum a sfârşit Bletşaţar? 

7. Spune versetul biblic. 

8. Ce s-a arătat pe un perete în timpul petrecerii şi care era mesajul? 

9. Spune câteva lucruri care definesc alegerea de a trăi cu Dumnezeu. Ce trebuie să faci tu pentru 
asta? 

10. Ce vei face tu ca să alegi o  trăire cu Dumnezeu? 

 

 

ECHIPA 2 

1. Care sunt câteva greşeli comise de Beltşaţar? 

2. Câţi au fost capabili să descifreze ce scrie pe perete şi mai ales mesajul? 

3. Care era mesajul scris pe perete? 

4. Ce însemna pentru Beltşaţar mesajul cuvântului numărat? 

5. Ce însemna pentru Beltşaţar mesajul cuvântului cântărit? 

6. Cum a fost Daniel faţă de împărat când i-a transmis mesajul Domnului pentru el? 

7. Fă o deosebire între Daniel şi Beltşaţar, caracterizând pe fiecare în trei cuvinte. 

8. Spune versetul biblic. 

9. Spune câteva lucruri care definesc alegerea de a trăi fără Dumnezeu.  

10. Ce vei face tu ca să alegi o  trăire cu Dumnezeu? 
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 LUCRU MANUAL: 
 

,,N
um
ă

ra
t, 

n
um
ă

ra
t, 

 
 

câ
n

tă
ri

t, 
îm

pă
rţ

it
!’

’ 
 

   
C

A
R

E
 E

ST
E

 A
L

E
G

E
R

E
A

 M
E

A
? 

 
,,N

um
ă

ra
t, 

n
um
ă

ra
t, 

 
 

câ
n

tă
ri

t, 
îm

pă
rţ

it
!’

’ 
 

   
C

A
R

E
 E

ST
E

 A
L

E
G

E
R

E
A

 M
E

A
? 

 
,,N

um
ă

ra
t, 

n
um
ă

ra
t, 

 
 

câ
n

tă
ri

t, 
îm

pă
rţ

it
!’

’ 
 

   
C

A
R

E
 E

ST
E

 A
L

E
G

E
R

E
A

 M
E

A
? 

 
,,N

um
ă

ra
t, 

n
um
ă

ra
t, 

 
 

câ
n

tă
ri

t, 
îm

pă
rţ

it
!’

’ 
 

   
C

A
R

E
 E

ST
E

 A
L

E
G

E
R

E
A

 M
E

A
? 

 ,,Numărat, numărat,  
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   CARE ESTE ALEGEREA MEA? 
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 LUCRU MANUAL Varianta 2: 
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