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 PERSOANE: 

 Persoane 2  

 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică prin care învățăm  
despre atitudinea noastră și cum trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu  
când ne rugăm.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 În această lecţie copiii vor învăța că atunci când ne rugăm, noi trebuie să ne 
rugăm prin cuvinte personale, nu învățate pe dinafară, să avem o atitudine bună și 
credință.  

 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. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă din mai multe versete biblice care trebuie să fie atitudinea noastră 
și cum trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu.  

TEXTE BIBLICE: Vezi textele biblice oferite la Instrucțiuni în timpul orei. 

1. Persoana, care interpretează rolul stabilit înainte de oră, vine la acest moment. 
2. Intră dând buzna într-un mod agitat, fără să salute și cu o atitudine nepotrivită, apoi se învârte 

prin sală.  
3. Învățătorul îl privește nedumerit pe intrus și îl întreabă ce se întâmplă: 
 
ÎNVĂȚĂTOR:  Scuze, pot să te ajut cu ceva?  
INTRUS:   Da. Mi-e foame! Vreau să mănânc ceva bun! Dă-mi ceva să mănânc! 
ÎNVĂȚĂTOR:   Îmi pare rău, dar nu te pot ajuta. Nu am de mâncare aici! 
INTRUS:   Foarte rău că nu ai! Atunci dă-mi să beau ceva că mi-e sete!  
Dați-i un pahar cu apă. Intrusul privește, strâmbându-se, și spune politicos: 
INTRUS:    Ce-i asta? Apă? Eu nu beau apă! Eu beau doar suc! Vreau suc! 
ÎNVĂȚĂTOR:   Îmi pare rău, dar nu am suc.  
INTRUS:   Cum să nu ai? Trebuie să ai! Face pe nervosul. 
ÎNVĂȚĂTOR:   Nu te supăra, dar nu trebuie să-ți dau nimic. Și să știi că    
   atitudinea ta față de mine, modul în care ne vorbești, nu este deloc  
   ceva bun.  
Ajutorul de învățător iese supărat afară. 
ÎNVĂȚĂTOR:   Ce atitudine e asta? Este o atitudine bună? Copiii răspund. Oh,   
   asta mă duce cu gândul la lecția noastră de astăzi când vom vorbi  
   despre atitudinea pe care noi trebuie să o avem atunci când ne   
   rugăm lui Dumnezeu. Și tot astăzi vom învăța cum în Biblie găsim  
   instrucțiuni clare despre cum trebuie să ne rugăm. 

 

MATERIALE: 

 Pahar 

 Apă 

 Vorbiți cu o persoană care să vină pentru câteva minute să vă ajute la acest moment.  
 Faceți o repetiție cu ceea ce are de făcut, vezi scenariul de mai jos.  

 Luați textele oferite de noi pe pagina următoare, citiți-le, apoi gândiți-vă la 
câte o idee pe care să o extrageți împreună cu copiii din acel verset.  La jocul 
recapitulativ aveți câteva întrebări care se bazează pe aceste texte. Fiți sigur că în 
timpul discuției copiii vor atinge subiectele importante, vezi întrebările de la jocul recapitulativ.  

 Scrieți pe mai multe bucăți de hârtie referințele biblice, apoi puneți-le într-o pungă/cutie. 

MATERIALE: 

 Biblii 

 Pix 

 Hârtie 

 Cutie/pungă 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Chemați copiii să vină, pe rând, să extragă o hârtie cu referința biblică. Ideea biblică este doar 
pentru învățători. Nu dați copiilor ideea, ei trebuie să o găsească. Dacă aveți prea mulți copii la 
clasă, selectați dvs. pe câțiva, dar să nu fie tot aceeași copii care se implică mereu. Dacă aveți prea 
puțini copii, fiecare copil poate extrage câte două referințe biblice. 

 Dați câteva minute copiilor să caute în Biblie versetul indicat pe foaia extrasă. 
 Luați pe rând câte un verset, citiți-l în întregime din Biblie (copilul care a extras referința va citi), 

apoi discutați despre ce spune acel verset în legătură cu rugăciunea, despre ce spune acel verset în 
legătură cu atitudinea nostră în rugăciune și cum anume trebuie să ne rugăm. 

 Lăsați-i pe copii să spună ei ideea pe care o extrag din verset. NU le spuneți dvs., decât dacă chiar 
nu știu.  

 Versete: 
 1Tesaloniceni 1: 2 ,,Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu...” Ideea: Mulțimire și mijlocire; 
 1Timotei 5:5 ,,Stăruiește zi și noapte în rugăciuni” Ideea: Stăruința în rugăciune; 
 Matei 5:44 ,,Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc” – Ideea: Mijlocirea 

pentru cei ce vă fac rău; 
 Matei 6:5 ,,Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii...” Ideea: Sinceritatea în rugăciune; 
 Matei 6:6 ,,...intră în odăița ta și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns...” Ideea: 

Intimitatea cu Dumnezeu în rugăciune; 
 Matei 6:7 ,,Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii...” Ideea: 

Rugăciune să fie în cuvinte personale, nu în cuvinte învățate pe de rost și 
bolborosite; 

 Matei 26:36 ,,Mă voi duce colo să Mă rog” Ideea: Alegerea unui loc liniștit pentru rugăciune; 
 Luca 18:1 ,,...trebuie să se roage necurmat și să nu se lase...” Ideea: Insistența/ perseverența în 

rugăciune; 
 1 Ioan 5:14,,...dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă” Ideea: Rugăiunea trebuie să fie 

făcută după voia lui Dumnezeu; 
 Coloseni 4:2 ,,...stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri” Ideea: Trebuie să fim 

veghetori/ atenți în rugăciune; 
 Evrei 4:16 ,,...să ne apropiem dar cu deplină încredere...” Ideea:  Când ne rugăm, să avem 

încredere deplină în Dumnezeu; 
 Iacov 1:6 ,,...s-o ceară cu credință” Ideea: Rugăciunea trebuie să fie însoțită de credință; 
 Marcu 11:24 ,,...când vă rugați să credeți...” Ideea: Trebuie să ne rugăm cu credință;  
 Faptele Apostolilor 16:25,,...se rugau și cântau cântări de laudă” (Pavel și Sila în închisoare) 

Ideea: Rugăciunea trebuie făcută în orice circumstanțe; 
 Ieremia 29:12 ,,Mă veți ruga și vă voi asculta...” Ideea: Domnul ascultă ruga noastră; 
 Psalmul 30:2 ,,...am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat” Ideea: Domnul ne încurajează să ne 

rugăm când suntem bolnavi;  
 Psalmul 51:10 ,,Ziște în mine o inimă curată, Dumnezeule...!” Ideea: Rugăciunea pentru 

sfințirea noastră este plăcută lui Dumnezeu; 
 Psalmul 51:6a ,,Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii...” Ideea: Rugăciunea să fie în duh 

și adevăr; și cu adevăr. 
 Psalmul 51:6b ,,...fă să pătrundă înțelepciunea înlăuntrul meu!” 

 

 

Clasele IV în sus 

Clasele II-III: 

 Procedați ca mai sus cu copiii, însă luați doar câteva versete despre care să discutați.  Aici       
puteți lăsa și ideea biblică pe hârtiile copiilor, ca să le fie mai ușor.  

 Versete: 
 1Tesaloniceni 1: 2– ,,Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu...” Ideea: Mulțimire în rugăciune; 
 Matei 6:7– ,,Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe...” Ideea: Rugăciunea să fie în 

cuvinte personale;  
 Matei 26:36– ,,Mă voi duce colo să Mă rog” Ideea: Alegerea unui loc liniștit pentru rugăciune e 

importantă; 
 Luca 18:1– ,,...trebuie să se roage necurmat și să nu se lase...” Ideea: Insistența/ perseverența în 

rugăciune; 
 1 Ioan 5:14,,...dacă cerem ceva după vioa Lui, ne ascultă” Ideea: Rugăciunea trebuie să fie 

făcută după voia lui Dumnezeu; 
 Iacov 1:6 ,,...s-o ceară cu credință” Ideea: Rugăciunea trebuie să fie însoțită de credință; 
 Faptele Apostolilor 16:25,,...se rugau și cântau cântări de laudă” (Pavel și Sila în închisoare) 

Ideea: Rugăciune în orice circumstanțe. 
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JOC: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

CONCLUZIE:  Rugăciunea este o stare de vorbă cu Dumnezeu. Domnul Isus ne învață că atunci 
când ne adresăm lui Dumnezeu, noi trebuie să îi spunem: Tată. Dumnezeu e Tatăl nostru cel ceresc 
și, atunci când ne rugăm, noi trebuie să avem o atitudine potrivită: să avem libertate deplină să 
comunicăm cu El, dar cu respect, să avem cereri cu mulțumiri, să ne rugăm în cuvinte personale, în 
smerenie și sinceritate, să alegem un loc liniștit, să stăruim cu toată credința, cu o inimă curată, în 
adevăr și în orice circumstanță.   
  

OBIECTIVE: Copiii să învețe un alt verset din Biblie care 
vorbește despre cum trebuie să fie atitudinea noastră atunci când 
ne rugăm. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

MATERIALE: 
 
 10-20 Pahare de unică folosință, 

din spumă, carton/plastic 
 Marker permanent 

Clasa I 

Pentru copiii de clasa I vă propunem să le prezentați LECȚIA BIBLICĂ și APLICAȚIA 

PRACTICĂ de la materialul pentru preșcolari, deoarece copiii de clasa I nu știu încă să citească 

foarte bine, iar anumite concepte sunt destul de greu de înțeles la această vârstă.  

1. Spuneți copiilor că astăzi veți învăța versetul biblic cu ajutorul unor pahare.  
2. Arătați paharul 1, pe care ați scris când, și spuneți împreună cu copiii acest cuvânt.  
3. Arătați paharul 2, pe care ați scris vă rugați, și spuneți împreună cu copiii: Când vă rugați. 
4. Faceți la fel cu fiecare pahar în parte până ce le veți epuiza pe toate 10.  
5. Amintiți copiilor că ați vorbit despre acest verset și mai devreme și amintiti-vă împreună care a 

fost ideea pe care ați extras-o din acest verset.  
6. Spuneți versetul împreună de trei-patru ori, folosindu-vă de pahare. 
7. Scoateți aleator câte unul-două pahare și spuneți cu toții versetul, inclusiv partea/părțile lipsă. 
8. Procedați la fel până ce veți fi scos toate paharele iar copiii vor fi în stare să spună pe dinafară 

ceea ce au învățat din versetul biblic.  
 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Faceți două echipe. Dacă ați făcut două seturi a câte 10 pahare,  puteți face jocul în același timp 
cu ambele echipe. Dacă aveți doar un set de 10 pahare, alternați cele două echipe.  

2. Selectați doi copii dintr-o echipă. Când spuneți start, cei doi copii trebuie să creeze un turn sau o 
piramidă din cele 10 pahare, dar să fie așezate unele peste altele în ordinea pe care o cere 
versetul biblic (paharul 1 trebuie să fie lângă/peste paharul 2 și tot așa).   

3. Când copiii au realizat turnul/piramida,  toată grupa respectivă spune versetul pentru 100 de 
puncte. 

4. Cronometrați și timpul de lucru în realizarea turnului/piramidei și dați 50 de puncte echipei 
care a reușit să facă asta, punând paharele în ordinea corectă pe care o cere versetul biblic. 

5. Copiii cărora le cad paharele și nu reușesc, se duc la loc fără a spune versetul biblic și fără 
a primi vreun punct.  

6. Țineți evindența punctelor acumulate la fiecare echipă și adunați-le la sfârșit.  
7. Aduceți din fiecare echipă tot doi câte doi copii, până ce fiecare copil a avut șansa să 

participe la joc măcar o dată.  
8. Echipa cu cele mai multe puncte acumulate la sfârșitul jocului, câștigă. 

 Scrieți direct pe pahare cu un marker permanent părți din versetul 
biblic, împărțit astfel:  Când... vă rugați ... să nu fiți ca... fățarnicii... 
cărora le place... să se roage... ca să fie văzuți...  de oameni... 
Matei... 6:5 

 Opțional, dacă mai aveți încă 10 pahare de unică folosință, mai faceți 
un set de pahare, ca mai sus, pentru joc. 

de  
oameni 

Căro
ra le  

Că
Să 
nu  

fățar

Căror

Să 

Ca 
de  
oamen
i 

6:5 

Mat

făța

Ca să 
fie 

de  
oame 6

făța

Matei 

Cănd 

Sa nu 

Să se  
roage 

Ca 

Căr

  Când vă rugați, să nu      
fiți ca fățarnicii, cărora le 

place să se roage...  ca să  fie 
văzuți de oameni. 

 Matei 6:5 
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 Dați fiecărui copil o bucățică de hârtie și un pix. 
 Toți copiii vor scrie pe hârtie un singur motiv de rugăciune și numele. 
 Strângeți într-un borcan/cutie toate acele motive de rugăciune. 
 Amestecați toate bucățile de hârtie, apoi dați fiecărui copil să scoată din borcan una.       

ATENȚIE! Dacă un copil a extras motivul său de rugăciune, îl pune la loc în borcan și ia o altă 
hârtie. 

 Copiii citesc motivul de rugăciune extras și numele persoanei, apoi vor pune cu toții din nou în 
borcan acele hârtii cu motive de rugăciune.  

 Faceți un moment de rugăciune în care toți copiii trebuie să se roage pentru persoana și motivul 
extras. Puteți face grupuri de rugăciune, sau copiii se pot ruga cu toții pe rând etc. 

 Spuneți copiilor că au obligația să se roage pe tot parcursul săptămânii pentru acel motiv extras. 
 Săptămâna următoare, întrebați pe fiecare copil pentru cine și pentru ce s-a rugat, apoi întrebați 

pe copilul care a cerut un motiv de rugăciune să spună dacă rugăciunea a primit răspuns de la 
Domnul. Dacă răspunsul e da, rugați să vă împărtășească modul în care Domnul a răspuns și 
scoateți motivul acela de rugăciune din borcan, punând în locul lui un altul.  

 Amestecați iarăși hârtiile cu motive de rugăciune și dați iarăși copiilor să extragă unul. Rugați-vă 
și cereți iarăși copiilor să stăruiască în rugăciune toată săptămâna pentru acel motiv. 

 Repetați procedura pe toată perioada în care veți vorbi despre setul de lecții Tatăl nostru.  

CONCLUZIE: 

Am învățat astăzi mai multe lucruri importante despre cum trebuie să ne rugăm. Da, noi trebuie să 
avem o atitudine bună față de Dumnezeu atunci când ne rugăm, nu ca musafirul nostru de la         
începutul orei care a venit, ne-a deranjat, s-a purtat urât și a vorbit nepoliticos cu noi. Este bine să ne 
purtăm așa? Dacă nu este bine să ne purtăm așa unii față de alții, cu atât mai mult nu este bine să ne 
purtăm așa față de Dumnezeu. El vrea de la noi rugăciuni sincere și dintr-o inimă curată, rugăciuni 
personale, și nu învățate pe de rost, rugăciuni făcute cu perseverență, cu stăruință (noi nu ne rugăm 
odată și gata pentru un lucru, ci insistăm) și, mai ales cu credință, pentru lucruri care sunt după voia 
Lui. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii  să-şi  reamintească tema şi aplicaţiile practice 

din lecţie despre atitudinea în rugăciune. 

MATERIALE: 

 Cretă/ fibră de croșetat/ 
scotch colorat 
etc. 

 Întrebări 

RUGĂCIUNE:  Aduceți copiii într-o rugăciune de final înaintea lui Dumnezeu. Mulțumiți pentru 
această lecție care deschide o nouă serii de lecții, serie intitulată: Tatăl nostru. 
 

MATERIALE: 

 Cutie/borcan 

 Pix 

 Coli A4 de hârtie 

 Foarfece 

OBIECTIVE: Copiii să reţină și să aplice practic cele învățate  despre               
rugăciune.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiți o cutie sau un borcan în care veți strânge toate motivele de rugăciune                        
scrise de copii la oră. 

 Tăiați mai multe bucățele de hârtie și pregătiți-le pentru momentul necesar.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Dacă aveți spațiu în sală, pregătiți careul înainte de oră.  
 Citiți cu atenție întrebările, înainte de lecție, și încercați să vă dați dvs. întâi 

răspunsurile, urmărind și textele recomadate la secțiunea lecția biblică.  
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1. Jucați jocul X și O cu copiii, dar nu cu pioni, ci cu copii. 
2. Realizați un careu în fața clasei cu cretă sau cu ață de croșetat, vezi modelul careului de 

alături. 
3. Împărțiți copiii în două echipe. 
4. Puneți un X pe mâna copiilor dintr-o echipă și un O pe mâna copiilor din cealaltă 

echipă. 
5. Opțional: Puteți folosi scaune în loc de careu, ca în imaginea de alături.  
6. Alegeți o echipă cu care să începeți și puneți o întrebare.  
7. Copiii din acea echipă, care știu răspunsul, ridică mâna.  
8. Alegeți un copil care să răspundă. 
9. Dacă s-a răspuns corect, echipa primește 100 de puncte. 
10. Copilul, care a răspuns corect la întrebare, vine în față și se așează într

-un pătrat din careu. 
11. Puneți o întrebare celei de a doua echipă.  
12. Copiii din acea echipă, care știu răspunsul, ridică mâna.  
13. Alegeți un copil care să răspundă. 
14. Copilul, care a răspuns corect la întrebare, vine în față și se așează și  el 

într-un pătrat din careu. 
15. Continuați jocul în același mod, alternând cele două echipe.  

IMPORTANT este ca fiecare copil din echipa adversă să încerce să 
încurce cealaltă echipă să nu relizeze o linie paralelă sau transversală, 
formată din copii din aceași echipă.  

16. Prima echipă care reușește totuși să relizeze o linie de trei pătrate fie pe 
orizontal, fie pe vertical, fie transversal, formată din copii, câștigă și 
primește 50 de puncte.  

17. Reluați jocul și notați pentru fiecare echipă tot punctajul dobândit atât    
din răspunsul la întrebare, cât și din rezolvarea careului.   

18. La final, adunați punctajul ambelor echipe și câștigă echipa cu cele mai 
multe puncte.  

ÎNTREBĂRI pentru CLASELE I-II (Puteți folosi aceeași întrebare de două ori.): 

1. Ce este rugăciunea?  
2. Îți place să te rogi? De ce? 
3. La cine au mers ucenicii să îi învețe cum să se roage? 
4. Care este rugăciunea pe care Domnul Isus i-a învățat pe ucenici? 
5. Cum s-a rugat omul încrezut? 
6. Crezi tu că lui Dumnezeu i-a plăcut cum s-a rugat omul încrezut? De ce? 
7. Cum se ruga celălalt om, neiubit de lume,  din istorisirea spusă de Domnul Isus? 
8. De ce crezi tu că lui Dumnezeu i-a plăcut rugăciunea celuilalt om ? 
 Care dintre cei doi oameni credeți că a avut o inimă bună când s-a rugat?  
 Cum vorbim noi unui tată bun? 
 Cum trebuie să vorbim noi cu Dumnezeu?  
12. De ce crezi tu că este plăcută lui Dumnezeu rugăciunea noastră? 
 

ATENȚIE:  Mai jos aveți 3 seturi de întrebări: pentru clasele I-II, pentru clasele II-III  și cel mai greu 

pentru clasele a IV-a în sus.  

X 

O X O 

X 

O 
O X 

INCORECT  
pentru 0  
puncte 

O 

X X X 

0 

CORECT pentru 50 de puncte 

X 

X 

X 

o 

0 

o 

0 0 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNTREBĂRI pentru CLASELE II-III (Puteți folosi aceeași întrebare de două ori.): 

1. Care este o atitudine bună în rugăciune? 
2. De ce este important să mulțumim lui Dumnezeu când ne rugăm? 
3. Ce este rugăciunea?  
4. De ce este important să învățăm să vorbim cu Dumnezeu prin cuvinte personale?  
5. De este important pentru noi să avem un timp și un loc pentru rugăciune, în fiecare zi? 
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6. Îi place lui Dumnezeu să cerem orice, ce vrem noi și bune și rele, în rugăciune? De ce? 

7. Ce este credința? 

8. De ce ne cere Dumnezeu credință atunci când ne rugăm? 

9. Unde erau Pavel și Sila când se rugau și cântau? 

10. Cum ne ajută să avem o atitudine de laudă la adresa lui Dumnezeu atunci când ne rugăm? 

11. De ce trebuie să ne rugăm în orice situație? 

12. De ce crezi tu că este plăcută lui Dumnezeu rugăciunea noastră? 

13. Îți place să te rogi? De ce? 

14. Ce ai învățat tu despre rugăciune? 

15. Îți place să te rogi? De ce? 

16. Ce ai învățat tu despre rugăciune.  

 

ÎNTREBĂRI pentru CLASELE IV ÎN SUS: Atenție! Puteți folosi aceeași întrebare de două ori. 
  
1. Care este o atitudine bună în rugăciune? 
  
2. De ce este important să mulțumim lui Dumnezeu când ne rugăm? 
  
3. Ce înseamnă să stăruiești în rugăciune? 
  
4. De ce este greu să ne rugăm pentru cei care ne fac rău?  
  
5. De ce ne-a cerut Dumnezeu să ne rugăm pentru cei ce ne fac rău? 
  
6. Ce înseamnă a fi fățarnic în rugăciune? 
  
7. De ce nu trebuie să fim ca un fățarnic când ne rugăm? 
  
8. De ce este important pentur noi să ne rugăm în liniște și în intimitate cu Dumnezeu? 
  
9. Ce este rugăciunea?  
  
10. De ce nu trebuie să ne rugăm rostind rugăciuni scrise de oameni? 
  
11. De ce este important să învățăm să vorbim cu Dumnezeu prin cuvinte personale?  
  
12. De ce trebuie să perseverăm în rugăciune? 
  
13. Ai avut o experiență când a trebuit să fii insistent în rugăciune? Povestește. 
  
14. Ce înțelegi tu prin a cere ceva după voia lui Dumnezeu? 
  
15. Ce înseamnă a veghea în rugăciune? 
  
16. Ce este încrederea? 
  
17. De ce este încrederea un ingredient important în rugăciune? 
  
18. Ce este credința? 
  
19. De ce ne cere Dumnezeu credință atunci când ne rugăm? 
  
20. Unde erau Pavel și Sila când se rugau și cântau? 
  
21. Cum ne ajută dacă avem o atitudine de laudă la adresa lui Dumnezeu atunci când ne rugăm? 
  
22. De ce trebuie să ne rugăm în orice circumstanță? 
  
23. Ce înseamnă că Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră? 
  
24. De ce nu ne răspunde Dumnezeu cu da, ori de câte ori ne rugăm?  
  
25. Spune un lucru pe care l-ai învățat despre rugăciune.  
  
26. De ce ne rugăm pentru oameni bolnavi? 
  
27. De ce crezi tu că este plăcută lui Dumnezeu rugăciunea noastră? 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească      

de cele învățate la lecție despre atitudinea în rugăciune. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți o copie xerox pagina 10, o pagină la 14 copii, și decupați pe 
liniile întrerupte,  ca să aveți o imagine pentru fiecare 
copil.  

 Opțional faceți copie xerox pagina 9, unal la 4 copii. 
 Faceți un model ca să vadă și copiii ce au de făcut. 
 Pregătiți cutiile pentru copiii mai mici sau anuntați pe                 

copii să vină cu o cutie, vezi materiale și                              
imaginile de la instrucțiunile din timpul orei. 

 

 

1. Fiecare copil trebuie să aibă o cutie. 

 

2.     Tăiați o latură a cutiei ca în imaginea 2 (vezi mai sus ). 

3.  Decorați cutia cu folie de aluminiu/ hârtie lipind cu scotch,   

       vezi  imagine 3.  

4.    Faceți fața. Aveți două posibilități: 

  Fie faceți un cerc cu ajutorul unei farfurii, 

            decupați un cerc și desenați fața (imagine 4),   

 

  Fie decupați cercul și fața de la pagina 9  (imagine 5). 

 

5. Lipiți mâinile, pagina 10  (o pagină la 14 copii),  peste   

       gură, imaginile 6 și 7.  

 

6. Copiii vor duce acasă și vor pune în fiecare zi în cutie motive  

       de rugăciune. 

7.  Desenați și colorați părul, imagine 7.  

2.  

5.  

3.  

4.  

 

6. 

farfurie 

MATERIALE: 

 Cutie din carton de pantofi/
lapte/suc –una de copil 

 Folie din aluminiu/ hârtie 
albă/creponată etc. 

 Lipici și scotch 

 Foarfece 

 Marker 

 Copie xerox pag. 10  (o 
pagină la 14 copii) 

 Opțional pag. .9                                
(o pagină la 4 copii) 

7.  
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LUCRU MANUAL: 
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O pagină la 14 copii 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să învețe că atunci când ne rugăm, trebuie să vorbim cu 
Dumnezeu prin cuvinte personale, având o  atitudine bună și credință. Textul biblic este din Matei 6:7-8 și altele, vezi 
lecția biblică. De asemenea, versetul biblic este Matei 6:5 ,,Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place 

să se roage...  ca să  fie văzuți de oameni.” 


