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I. Jocul de început 

Pentru jocul de azi, fiecare copil trebuie să aibă o coală de hârtie albă și ceva de scris. 

Spuneți copiilor să împartă coala de hârtie într-un tabel de 6 X 6 căsuțe. Deci, fiecare copil 

trebuie să aibă o coală pe care va avea 36 de căsuțe. Spuneți-le copiilor să numeroteze 

căsuțele de la 1 la 36. Nu contează ordinea în care o fac. Apoi, fiecare copil trebuie să își 

aleagă un număr și să pună un X în căsuța cu numărul respectiv. Spuneți-le că nu pot 

schimba numărul și că la finalulul jocului toți vor trebui să-și arate foaia spre cameră. 

Începeți jocul alegând un număr. Copilul care a ales numărul respectiv iese din joc. Puteți 

juca acest joc de mai multe ori dacă aveți un număr mic de copii la grupă. 

 

II. După povestirea biblică prezentată de Florentina 

Întrebarea 1: Pentru această întrebare, spuneți-le copiilor că trebuie să răspundă folosind 

propriile cuvinte. Întrebarea este: „Ce au făcut Agar și Ismael? Care au fost concecințele 

faptelor lor?” Asigurați-vă că toți copiii au înțeles ce au făcut greșit cei doi și care au fost 

consecințele faptelor lor. 

Întrebarea 2: Puneți a doua întrebarea: „Ce ne învață Dumnezeu că trebuie să facem față 

de oamenii din jurul nostru?” Asigurați-vă că toți copiii înțeleg că Dumnezeu ne spune să fim 

buni și îngăduitori unii cu alții. 

III. După aplicația prezentată de Silvia, Chester și Marius 

Întrebarea 1: Întrebarea este: „Care sunt unele acțiuni bullying prin care ați trecut sau pe 

care le-ați făcut altor copii?” Fiecare copil trebuie să dea câte un exemplu pentru fiecare 

acțiune.  

Întrebarea 2: Puneți a doua întrebare și spuneți-le copiilor că trebuie să răspundă folosind 

propriile cuvinte. Întrebarea este: „De cine vreți voi să ascultați?”    

 

Rugați-vă împreună cu copiii. 

 


