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PERSOANE:
•

•

•

•
•

•

În această lecție, copiii vor învăța că ei trebuie să și facă ceva pentru cei pe
care îi iubesc (mamele, bunicile, mătuşile sau oricine are grijă de ei), nu doar
să le spună că îi iubesc. Dacă este Ziua Mamei, puteți folosi materialul în acest
scop. Dacă îl folosiți cu o altă ocazie, vă puteți referi la orice persoană dragă
din viața copiilor, nu doar la mama.
Materialul de față este potrivit pentru copiii de 4-5 ani. Pentru copiii mai mici,
de 2-3 ani, acesta trebuie adaptat potrivit cu vârsta și nevoile caracteristice
vârstei. Pentru acești copilași vă recomandăm să faceți o lecție cât mai simplă
cu jocuri, povestioara biblică foarte pe scurt și o foarte scurtă idee din versetul
biblic.
Materialul oferă mai multe secțiuni care, folosite toate împreună, pot depăși
două ore. De aceea vă recomandăm să selectați doar secțiunile care vi se par
cele mai potrivite pentru grupă și doar pe acelea să le folosiți ca să vă încadrați
în timp. Este foarte important ca, în timp ce copiii sunt ocupați cu orice
activitate să folosiți timpul cu înțelepciune: puneți-le întrebări despre ce au
învățat (ca pe o conversație, nu ca pe un test) și lăsați-i și pe ei să vă pună
întrebări sau să vă povestească despre ce au învățat din lecția biblică.
FOARTE IMPORTANT! La final, asigurați-vă că toți copiii merg acasă cu cel
puțin o idee despre cum să pună în practică cele învățate la lecție din Biblie.
Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum
a fost săptămâna lor... Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire,
întrebați-i ce răspuns au primit la rugăciuni. Apoi faceți o scurtă rugăciune de
început.

OBECTIVE: Acest moment va introduce tema lecției în care copiii vor învăța
că ei trebuie să și facă ceva pentru cei pe care îi iubesc, nu doar să le spună că îi
iubesc.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Faceți copie xerox cu imaginea (Naomi și Rut) de la pagina 9.

•

Căutați două poze cu membri dragi din familia dvs. (mama și bunica) și
aduceți-le la lecție.

MATERIAL:
• Copie xerox pag. 9
• 1Poză cu mama
învățătorului
• 1Poză cu bunica
învățătorului

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. După ce intrați la clasă, vă rugați și cântați cu copiii, arătați-le poza cu mama dvs.
Întrebați copiii cine cred ei că este în fotografie. Dacă răspund că este mama dvs.,
felicitați-i că au ghicit. Apoi arătați a doua poză în care este bunica dvs. și
procedați ca mai înainte.
2. Spuneți ceva despre fiecare în parte (mama și bunica), cât de mult o iubiți și mai
ales ce faceți pentru ea ca să îi arătați cât o iubiți.
3. Arătați apoi imaginea de la pagina 9, cea cu Naomi și Rut și spuneți: ,,Vedeți

aceste două femei? Una este tânără și una este mai în vârstă. Despre ele vom învăța
noi astăzi, și mai ales despre cum femeia cea tânără i-a arătat prin fapte celei în
vârstă cât de mult o iubește. Femeile se numesc Rut și Naomi, iar astăzi vom
învăța că noi trebuie să arătăm și prin fapte că îi iubim pe cei dragi, nu doar prin
vorbe.
www.kidzromania.com
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OBIECTIVE: Copiii vor învăța prin exempul lui Rut că trebuie să îşi arate

MATERIALE:

iubirea şi prin fapte, nu doar prin vorbe, față de cei pe care îi iubesc.

•
•
•
•
•
•

7Pungi / cutii
3Coli A4 de hârtie
Creion

•

Pâine

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•
•

Pe o coală de hârtie desenați două fețe triste, pe o altă coală desenați o
inimă, iar pe a treia desenați o casă.
Pregătiți 7 pungi în care veți pune câteva lucruri:

Băţ mic
Castron mic

Nuiele maro/ un coş
de nuiele

 În punga 1, puneți hârtia cu cele două feţe triste desenate anterior;
 În punga 2, puneți un baston/ un băţ mic;

 În punga 3, puneți un castron gol;
 În punga 4, puneți nuiele maro/ un coş mic de nuiele;
 În punga 5, puneți o bucată de pâine;
 În punga 6, puneți inima desenată anterior pe hârtie;
 În punga 7, puneți desenul cu casa făcută mai înainte.
•

Păstrați pungile acoperite până la timpul când trebuie folosite în fața copiilor. Copiii vă
vor acorda astfel mai multă atenție, deoarece vor fi nerăbdători să vadă ce scoateți.

•

ATENŢIE! Veți folosi aceste pungi cu lucruri și la Recapitulare, mai târziu în lecție.
Dacă nu aveți 7 pungi de cadou, puteți utiliza cutii, sau pungi pentru cumpărături - orice
poate ascunde aceste obiecte de ochii copiilor.

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Numiţi aceste pungi drept ,,pungi surpiză’’ şi numerotaţi-le de la 1 la 7. Pe măsură ce
spuneţi povestirea biblică, opriţi-vă din când în când şi numiţi câte un copil care să
vină să scoată din fiecare pungă un obiect, ca să fie văzut de toți copiii. Copilul va
ține la vedere acel obiect până ce terminaţi de povestit partea respectivă.
2. Implicaţi apoi toți copiii în timpul povestirii, spunându-le să-şi pună mâna în dreptul
inimii de fiecare dată când aud numele NAOMI, ceea ce înseamnă că ea a simțit cum
este să fie iubită cu fapta.

POVESTIRE BIBLICĂ:
ATENŢIE: Nu uitaţi că mâinile copiilor trebuie să fie în dreptul inimii ori de câte ori aud
cuvântul NAOMI.
În povestirea biblică de azi, vorbim despre o femeie în vârstă pe nume Naomi (pauză - mâinile
copiilor trebuie să fie în dreptul inimii) și alte două femei mai tinere, Rut și Orpa. Ele toate trei
erau foarte triste. (Puneţi un copil să deschidă prima pungă şi să scoată hârtia cu feţele triste în
timp ce povestiţi.) Soții lor au murit, de aceea erau foarte triste. Naomi (mâinile la inimă) era ca o
mamă pentru ele, deoarece fiii ei fuseseră căsătoriți cu cele două tinere, Rut și Orpa.
Într-o zi, Naomi (pauza - mâinile copiilor trebuie să fie în dreptul inimii) a spus fetelor că vrea să
se întoarcă acasă la ea, adică în țara de unde plecase cu soțul și fiii ei cu ani în urmă. Fetele n-au
vrut s-o lase să plece și au plâns. Dar Naomi (mâinile la inimă) nu mai avea ce să facă
singură acolo, așa că și-a luat la revedere de la ele și… Și știți ce? Rut, care o iubea mult pe Naomi (mâinile la inimă), i-a răspuns: ,,În niciun caz nu te las să mergi singură. Vin cu tine. Şi
rămân cu tine mereu.”
Cele două și-au luat un toiag pentru călătorie și bagajele, și au plecat. (Un alt copil
deschide punga a doua şi scoate un băț mic.)
www.kidzromania.com
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Naomi şi Rut au ajuns în sfâşit în ţara lui Naomi (mâinile la inimă). Dar acum aveau o altă
problemă: nu aveau ce mânca. (Al treilea copil scoate castronul din punga 3.)
Rut s-a hotărât să facă ceva! A mers pe câmp şi a început să culeagă spicele de grâu lăsate în
urmă de secerători. (Al patrulea copil scoate coșul din a patra pungă). Lucra din greu în
fiecare zi pentru că soacra ei era bătrână şi foarte slăbită, şi nu ar fi putut să lucreze în bătaia
soarelui. Rut a arătat încă o dată o mare dragoste față de soacra ei. Rut strângea spicele rămase
pe câmp şi le lua acasă, unde le făcea mâncare pentru ea şi soacra ei. (Al cincilea copil scoate
pâinea din a cincea pungă.)
Într-o zi, proprietarul câmpului, Boaz, a văzut-o pe Rut şi a auzit cât de mult avea ea grijă de
Naomi. (Copilul 6 scoate din punga 6 inima.) Boaz a plăcut-o pe Rut imediat, deoarece ea avea
o inimă bună, aşa că a binecuvântat-o. Boaz era uimit de dragostea ei. De aceea, a făcut în aşa
fel încât să fie sigur că ea primeşte spice destule ca să le ducă acasă. Apoi a aflat cine era Rut,
că soţul ei murise şi că era o femeie străină în locul acela. Boaz s-a hotărât să se căsătorească cu
ea, iar Rut şi Naomi au mers să locuiască în casa lui. (Copilul șapte va scoate din punga șapte
desenul făcut cu casa lui Boaz.) Cele două femei nu mai trebuiau să-şi facă griji pentru mâncare
niciodată. Deoarece Rut i-a arătat aşa de multă dragoste, Naomi (mâinile la inimă) era acum
fericită! Şi fiţi siguri, copii, că şi Dumnezeu se bucura de ea. De aceea a răsplătit-o.
CONCLUZIE: Aceasta este iubirea în acțiune, cea pe care Rut a arătat-o lui Naomi. Și aceasta
așteaptă Dumnezeu și de la noi: să ne arătăm iubirea nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte bune
față de cei pe care îi iubim. Haideţi, copii, să o aplaudăm cu toţii pe Rut, pentru modul în care
și-a arătat ea dragostea față de Naomi (mâinile la inimă)!

„Copilaşilor, să
nu iubim cu
vorba, ci cu
fapta’’
1 Ioan 3:18

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care spune
clar că ei trebuie să îi cinstească/iubească pe cei dragi.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•
•
•
•
•

Faceți o copie xerox a paginii 10 cu imaginile.
Desenați 4 inimi de hârtie şi tăiaţi-le suficient de mari
pentru fiecare imagine de la pagina 10.
Decupați imaginile și lipiți-le pe cele patru inimi, imag. A.
Tăiați o inimă de carton suficient de mare, iar copiii o vor
da din mână în mână în timpul jocului de mai jos, imag B.
Opțional: Puneți pe telefon o melodie creștină și folosiți-o
în timpul jocului.

A.

MATERIALE:
• Copie Xerox
pagina 10
• Carton
• Marker
• Foarfece
• 4 Clame de rufe
şi frânghie
• Opțional: Muzică
pe telefon

ÎNVĂȚAREA IDEII VERSETULUI /INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

B.

PAS 1:
1. Arătați copiilor prima inimă, imaginea 1, și spuneți că ea reprezintă cuvântul: Copilaşilor...
Spuneți copiilor că Dumnezeu ne spune că suntem copiii Lui.
2. Arătaţi copiilor a doua inimă, imaginea 2, și spuneți că ea reprezintă: “să nu iubim cu
vorba...” Repetați cu copiii de două ori: “să nu iubim cu vorba...”

1.

2.

3. Acum copiii trebuie să spună de la început: „Copilaşilor, să nu iubim cu vorba...”
4. Arătaţi copiilor inima a treia, imaginea 3, și spuneți că ea reprezintă cuvintele: „ci cu fapta...” Spuneți: ,,Ce înseamnă asta? Dumnezeu ne cere să ne arătăm iubirea și cu fapta față
de cei pe care îi iubim. Haideți să spunem de două ori: „ci cu fapta...” Acum copiii trebuie
să spună totul de la început: „Copilaşilor, ……...fapta...”
5. Arătați imaginea 4 şi întrebaţi pe copii cine a dat această poruncă şi unde se găseşte ea.
6. Spuneți de câteva ori cu copiii tot versetul învățat: „Copilaşilor.………..1 Ioan 3:18.”
www.kidzromania.com
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PAS 2:
1. Puneți cele patru inimi cu imagini pe o frânghie și prindeți-le cu clame de
rufe. Legaţi la două scaune cele două capete ale frânghiei sau rugaţi două persoane
(copii) să vă ajute, ţinând aceste două capete, până ce copiii reuşesc să înveţe bine
versetul.
2. Spuneți o dată versetul biblic.
3. Scoateţi câte o inimă şi lăsaţi copiii să spună tot versetul, redând din memorie partea din verset
care a rămas fără imagine.
4. Procedaţi la fel până veţi epuiza toate inimile.
5. Spuneţi încă o dată versetul fără nici o imagine.
6. Asiguraţi-vă că toţi copiii au reţinut versetul biblic.

JOC: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
DIN MÂNĂ-N MÂNĂ:
1.
2.
3.
4.

Aveţi nevoie de o inimă din carton.
Cereţi copiilor să se aşeze pe scaune.
Pe inima de carton veţi desena o faţă veselă.
Spuneţi ,,START’’ și copiii vor da din mână-n mână inima de
carton. Când spuneţi ,,STOP’’, copilul care are inima, împreună cu
colegii lui din dreapta şi stânga, vor spune împreună versetul biblic.
5. Continuați astfel jocul pentru cât timp doriți.

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă că așa cum Rut și-a arătat prin fapte dragostea
și prețirea față de Naomi, tot la fel pot face și ei față de cei dragi.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
• Nu necesită pregătire înainte de lecție.

MATERIALE:
MATERIALE:
•• Inimile
Inimilefolosite
folositelala
versetul
biblic
versetul biblic
• 4 Scaune
Scaune
• Scotch
Scotch

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:


Așezați cele patru inimi folosite anterior pe patru scaune, în diferite părți ale camerei.



Spuneți copiilor că, atunci când strigați cuvântul „INIMĂ”, ei trebuie să alerge la una
dintre cele patru inimi. Spuneți însă copiilor că nu au voie să fie toți la aceeași inimă.



După ce toți copiii se află lângă o inimă, cereți-le să spună împreună ,,TE IUBESC” și să
sară de trei ori ca mingea.



Când strigați din nou „INIMĂ”, copiii trebuie să alerge la o altă inimă, dar (atenție) să nu
fie toți la aceeași imagine. Din nou, copiii vor spune împreună „TE IUBESC” și vor
împlini o altă cerință din partea dvs. (se îmbrățișează unii pe alții, îi mângâie pe cap pe
ceilalți, zâmbesc celorlalți etc.).



Faceți acest joc de mai multe ori. Scopul este de a învăța practic pe copii să spună ,,TE
IUBESC”, dar și să facă o acțiune, ceva dăguț, pentru cei pe care îi iubesc. Așa vor aplica
cele învățate la lecție că trebuie nu doar să spunem, ci să și facem ceva bun pentru cei pe
care îi iubim. (Alergarea de la o inimă la alta îi va ajuta pe copii să își împlinească nevoia de
a se mișca. Amintiți-vă că Dumnezeu a creat copiii cu această nevoie. Folosiți-o din când în
când și lăsați copiii să se miște într-un mod controlat de dvs.)

www.kidzromania.com
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CONCLUZIE:
Amintiți copiilor că a spune „te iubesc” nu este întotdeauna suficient pentru a arăta celor dragi că îi iubim.
Trebuie să ne arătăm iubirea și în mod practic. O modalitate este de a face ceea ce ni se cere. Întrebați copiii
care sunt alte modalități de a arăta dragostea noastră (îmbrățișându-i, petrecând timp împreună, ajutându-i pe
cei pe care îi iubim).

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze toate cele învățate la lecție despre

MATERIALE:

cum și-a iubit Rut soacra și i-a demonstrat aceasta prin fapte.

• Copie Xerox
cerințele de la pag. 11
• Foarfece
• Cele 7 pungi de cadou
folosite la povestirea
biblică
• Coli A4 de hârtie
• Cariocă

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
• Faceți o copie xerox a paginii 11 cu cele șapte cerințe.
• Tăiați cerințele de-a lungul liniilor punctate.
• Puneți câte o cerință, pagina 11, în cele șapte pungi de cadou folosite la

povestirea biblică. După ce scoateți din pungi obiectele ascunse, veți rămâne
în fiecare pungă doar cu hârtia cu cerințe.
• Numerotați pungile de la 1 la 7. Scrieți cifra suficient de mare pentru a vedea

bine toți copiii.
• Luați două coli A4 de hârtie și tăiați-le în patru părți. Veți obține opt sferturi

de coală A4. Pe una scrieți: „îmbrățișează persoana de lângă tine”. Pe
celelalte șapte scrieți cifre de la 1 la 7. Dacă aveți mai mult de opt copii la
clasă, tăiați mai multe astfel de hârtii și scrieți pe ele și alte cerințe care
implică gesturi pe care copiii să le execute (ex. dă un pupic unei fetițe/
băiețel, depinde cine are cerința; spune cuiva din cameră: ,,Te iubesc”;
zâmbește frumos cuiva; spune cuiva: ,,Ce frumoasă/frumos ești”.) Important
este să aveți pentru fiecare copil o cifră sau o cerință cu gesturi.
• Mototoliți toate aceste hârtii ca pe niște cocoloși și puneți-le bine până la

acest moment.

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1.

Spuneți copiilor că, atunci când numărați până la trei, veți arunca spre ei cocoloșii de hârtie
și că există UNUL pentru fiecare copil, deci nu au voie să ia mai mult de un cocoloș. Odată
ce toți copiii au prins un cocoloș de hârtie, se vor întoarce la locul lor.

2.

Cereți copiilor să vină în față unul câte unul, dar la întâmplare, și să deschidă hârtia. Dacă
pe ea există o cifră (1-7), veți scoate din punga cu aceeași cifră o cerință, pag. 11, și o veți
citi tare. Poate să răspundă oricine la întrebare. Dacă pe hârtie există o cerință cu gesturi, toți
copiii o vor executa.

3.

Continuați ca mai sus până când toți copiii și-au adus hârtia în față. Nu uitați să chemați
copiii într-o ordine aleatorie, astfel încât să nu știe când le vine rândul.

4.

Faceți din acest moment unul distractiv, nu ca pe un test rigid pentru copii. Punând
întrebări recapitulative, veți putea vedea cât de bine au înțeles copiii tema lecției și cât de
bine v-ați atins obiectivul.

www.kidzromania.com
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MATERIALE:

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să îi ajute să își

• Copii xerox, pag. 8
• Hârtie creponată de

amintească mereu despre tema lecției, iubirea în acțiune.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

•
•
•
•

• Faceți copii xerox pag. 8, o pagină pentru fiecare

copil, și decupați cu grijă inima, vezi interiorul paginii,
imag 1. Veți avea nevoie de amândouă.
1.

• Îndoiți la jumătate hârtia cu gaura în formă de inimă,

pentru a forma o felicitare, imag. 6.

• Tăiați o gaură mică în partea de sus a inimii, imag. 2.

Prin această gaură mică, introduceți și legați o bucată de panglică/șnur
de aprox. 10 cm.

7

culoare diferită
Foarfece
Panglică/șnur
Lipici și scotch
Opțional: Dacă este
posibil, printați pagina 8
pe hârtie colorată

2.

• Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a realiza un model de

felicitare. Pentru copii va fi mai ușor să vă urmeze indicațiile atunci
când realizează felicitarea dacă pot vedea un model.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
 Dați fiecărui copil una dintre inimile pe care le-ați tăiat înainte de curs de pe
prima pagină a felicitărilor, imag. 3.

3.

 Puneți pe masă câteva fâșii de hârtie creponată de diferite culori, imag. 4.

4.

 Dați copiilor foarfece și cereți-le să taie în bucăți mai mici fâșiile de hârtie creponată.

(Dacă nu aveți suficiente foarfece sau aveți prea puțin timp, puteți tăia dvs. în bucăți
mai mici hârtia creponată, înainte de curs.) imag. 4, 5.

5.

 Dați copiilor lipici solid și rugați-i să lipească bucățile mici de hârtie creponată pe

6.

inima de hârtie, imag. 5.
 Oferiți fiecărui copil felicitarea cu gaura de la inima decupată. Aceasta va fi îndoită la

jumătate, imag. 6. Felicitarea fiind închisă, imag. 6, copiii vor da cu un creion conturul
inimii decupate, așa încât să fie o inimă desenată cu creionul în interiorul felicitării,
imag. 7. Dacă nu ați imprimat pe hârtie colorată, cereți copiilor să coloreze întâi
felicitarea. În cazul în care doresc, copiii pot colora atât partea din față cât și interiorul.
 Deschideți felicitarea. Copiii vor lipi cu scotch inima decorată de ei anterior, în

7.

scoth
8.

conturul realizat cu creionul, imag. 8. Inima va fi ca un cadou care poate fi desprins cu
ușurință și folosit separat ca decor, imag. 9. Arătați copiilor cum poate fi folosită inima
ca decor, atârnat de mânerul ferestrei etc.
9.
 Dacă copiii pot scrie, cereți-le să scrie ei un mesaj frumos pe felicitare. Dacă nu pot

face asta, întrebați fiecare copil ce ar vrea să spună frumos cuiva drag și cui ar dori să
dea felicitarea, imag. 10.
 Reamintiți copiilor că atunci când spunem cuiva că îi iubim, trebuie să le și arătăm prin

fapte dragostea noastră, nu doar prin vorbe.

www.kidzromania.com
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LECȚIE INTRODUCTIVĂ:

Paul Martin
www.kidzromania.com
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VERSET BIBLIC:

Tăiaţi imaginile şi lipiţi fiecare imagine pe câte o inimă de
hârtie sau de carton.

1.

1.
4.

3.

www.kidzromania.com
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JOC RECAPITUALTIV:

1. Spune ce a făcut Rut
pentru Naomi când a
plecat în țara ei.

3. Spune de unde știm
noi că Dumnezeu se
bucură când facem
lucruri bune pentru
ceilalți.

5. Spune despre ce
am învățat astăzi din
versetul biblic.

7. Spune ce vrei tu să
faci în această
săptămână pentru cei
dragi ca să le arăți că îi
iubești.
www.kidzromania.com
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2. Spune câteva lucruri
prin care Rut a arătat lui
Naomi că o iubește.

4. Spune despre un
lucru frumos pe care l-ai
făcut pentru mama /
bunica/mătuşa/părinți.

6. Spune de ce vrei tu
să arăți și prin fapte
că îi iubești pe cei
dragi.

11
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca
toți copiii să învețe că ei trebuie să și facă ceva
pentru cei pe care îi iubesc (părinți, mame,
bunici, mătuşi sau oricine are grijă de ei), nu
doar să le spună că îi iubesc.
TEXTE BIBLICE: Cartea Rut
VERSET BIBLIC: 1 Ioan 3:18

Trebuie să le spui oamenilor că îi iubești,
dar mai mult trebuie să le dovedești!
www.kidzromania.com
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