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OBIECTIVE: Copiii să înveţe că privilejul de a ne ruga este 

un minunat CADOU de la Dumnezeu pentru noi.  

PREZENTARE: 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Dr. Lupă este un personaj pe care noi îl folosim adesea în lecţiile      
noastre. El poate fi cineva care apare la lecţie timp de cinci minute, de două ori 
pe lună. Dr. Lupă poate fi interpretat de un bărbat, de o femeie sau de un      
adolescent. Puteţi solicita ajutorul unei personae din biserică pentru a fi dr. 
Lupă.  
 DACĂ NU AVEŢI PE CINEVA care să facă acest rol, puteţi să îl    
interpretaţi chiar dvs. Anunţaţi că urmează dr. Lupă, întoarceţi-vă cu spatele la 
copii, puneţi-vă îmbrăcămintea specifică  acestui personaj (sacoul, ochelarii,          
cravata sau papionul etc.), apoi întoarceţi-vă cu faţa la copii şi spuneţi: ,,Bună, 

copii! Acum sunt dr. Lupă!’’  

   MATERIALE: 

♦ Cutii  

♦ Măr sau coajă de  

portocală 

♦ Orice  aveţi la 

îndemână prin casă 
(O sticlă de parfum 
sau şampon) 

♦ Ceva deteriorat 

♦ Ambalaj de         

bomboane sau de  
ciocolată 

♦ Hârtie de împachetat 

♦ O foaie de hârtie pe 

care este scrisă o   
cerere de rugăciune 

 Copiii se vor amuza la vederea dvs. şi vor fi receptivi. Nu contează dacă ştiu sau nu cine este 
dr. Lupă. Ei oricum vor încerca să descopere  acest personaj. Fie că îl interpretaţi dvs. sau altcineva, 
caracterul lui dr. Lupă va fi oricum amuzant şi o bună modalitate de a începe lecţia. Pentru mai 
multe informaţii despre dr. Lupă, vezi site-ul www.kidzromania.com, secţiunea Personaje. 

 Dr. Lupă intră în cameră vesel, fredonând o foarte scurtă meodie. El va aduce cu sine câteva 
cutii/pungi de cadou. Darurile sunt ale lui şi vor conţine lucruri pe care le găsim prin casă, inclusiv 
ceva folosit parţial cum ar fi un parfum, un cotor de măr, o coajă de portocală sau ceva deteriorat, dar 
şi o foaie de hârtie pe care să fie scrisă o cerere de rugăciune.  
 Cel dintâi cadou trebuie să conţină ceva frumos (un parfum, o jucărie, lucruri pe care le aveţi  
la îndemână, nu neapărat noi.) Dr. Lupă spune: ,,A, mi-amintesc când mi-am cumpărat acest dar! (Se 

referă la primul cadou pe care-l deschide.) A fost cu adevărat un cadou drăguţ. Mi-a fost foarte util!’’  

 Dr. Lupă deschide al doilea cadou: “Oh, da, acesta a fost un cadou grozav!”  (El scoate o   
hârtie goală de ciocolată şi spune:) “A fost o ciocolată delicioasă. Ador ciocolata! Îmi pare rău că s-a 

terminat. Nu a ţinut prea mult!’’ (A treia şi a patra cutie pot să conţină orice doriţi. După ce este scos 
obiectul din cutie/punga de cadou, dr. Lupă spune:)  “OH, IERTAŢI-MĂ! Am uitat să vă explic de ce 

am  cumpărat toate aceste cadouri. Fac un experiment foarte, foarte, foarte important!  Încerc să aflu 

care sunt cele mai importante cadouri pe care oamenii le primesc. Trebuie să văd ce cadouri 

valorează cel mai mult sau care sunt mai folositoare şi care sunt cele mai bune lucruri pe care cineva 

le poate primi.’’ Dr. Lupă scoate apoi o bucată mică şi mototolită de hârtie de împachetat  şi o 
deschide.  În ea se află câteva bucăţi de coajă de portocală sau un cotor de măr. Este evident că fructul 
a fost mâncat.  El spune: “Oh, da a fost UN CADOU BUN!  A fost un fruct delicios şi foarte sănătos. 

Mi-a plăcut foarte mult acest cadou. Îmi pare rău că nu a durat prea mult. Hm! Să mă gândesc... Cred 

că a durat 3-4 minute ca să-l mănânc. Cât vă ia vouă, copii, să mâncaţi o portocală?  Puţin, nu-i aşa?    

Şi totuşi, acesta nu este cel mai bun cadou. Oare o să-mi reuşească experimentul?’’  
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INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe că rugăciunea valorează mai mult decât aurul 

  şi argintul. 

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 3: 1-11 

♦ Pentru această lecţie, trebuie să vă folosiţi de nişte cuvinte. Dacă aveţi copii 
care nu ştiu să scrie sau să citească, veţi face nişte desene ajutându-vă, ca 
sursă de inspiraţie, de modelele oferite de noi. Atenţie! Dacă veţi face 
desenele pe hârtie şi nu pe tablă, tăiaţi în două 5 coli A4 de hârtie şi trasaţi 
pe fiecare UŞOR cu un creion câte o imagine, pentru a vă uşura munca în 
timpul lecţiei. DAR în aşa fel să faceţi, încât desenele să nu fie văzute înainte de către copii. 
Dacă lucraţi pe tablă, faceţi o repetiţi înainte de oră, ca să puteţi desena rapid în timp ce veţi 
spune povestirea biblică. Desenele nu trebuie să fie perfecte, cât rapide. 

MATERIALE: 

♦ Tablă albă sau 5 coli  

        albe A4 de hârtie,    
         tăiate în două  

♦ Marker pentru tablă 

sau cariocă pentru 
hârtie  

♦ Telefon mobil 

♦ Bani 

♦ Cutie cadou, vezi şi la 

Introducerea cu dr. 
Lupă 

♦ În prezenţa copiilor, în timp ce povestiţi, desenaţi imaginile propuse de noi.  

 Într-o zi, spune Biblia, doi dintre ucenicii Domnului Isus şi buni prieteni ai Lui, pe nume 

Petru şi Ioan, au mers la Templu. (Scrieţi cuvintele PETRU ŞI IOAN sau desenaţi vezi imag. 1.)  
 Era după amiaza pe la ora trei, oră dedicată rugăciunii. Oamenii intrau şi ieşeau din Templu. 
La poarta Templului, numită Poarta Frumoasă, puteai să vezi, în fiecare zi, un cerşetor infirm. El 
avea picioarele bolnave şi nu putea merge. De aceea, era adus pe braţe şi lăsat acolo până de cu seara 

ca să cerşească de la cei ce intrau în Templu. (Scrieţi TEMPLU sau desenaţi, vezi imag. 2.) Aşa îşi 
câştiga el pâinea cea de toate zilele, cerând milă de la cei cu inima mare. (Scrieţi CERŞETOR sau  

 (Dr. Lupă caută ceva prin buzunare şi în pălărie şi găseşte o bucată mică de hârtie 
de împachetat, mototolită. O deschide încet, apoi sare în sus de bucurie, spunând:) 
,,Am găsit ceva ce valorează foarte mult. Chiar mai mult decât aurul şi argintul! 

Nu se termină şi nu se deteriorează niciodată. Acest lucru mi-a fost dat de către 

Cineva foarte, foarte important. Puteţi ghici despre ce e vorba? Nu, nu cred că 

puteţi.’’ 

 (Dr. Lupă arată copiilor bucata de hârtie pe care este scrisă cererea de   rugăciune.)   
,,Nu sunteţi impresionaţi? A, voi nu înţelegeţi ce este această bucată mică de hâr-

tie? ACEASTĂ BUCATĂ MICĂ DE HÂRTIE REPREZINTĂ CEVA CE DUMNE-

ZEU NE-A DAT ŞI CARE ESTE FOARTE, FOARTE VALOROS. Ştiaţi că mulţi 

oameni habar n-au că putem  vorbi cu Dumnezeu? Unii se roagă la statui făcute 

din pietre sau alte material... Alţii  se roagă la tablori, alţii cred că pot să vorbească cu Dumnezeu  

doar    printr-o altă persoană. DAR DUMNEZEU NE-A DĂRUIT ACEST CADOU DE A PUTEA 

VORBI FIECARE PERSONAL CU EL. Da, eu cred că rugăciunea este unul dintre cele mai val-

oroase daruri.’’   

Dr. Lupă se retrage fericit de ceea ce are el. 

1

2 



                                                                                                 BISERICA PRIMARĂ  (Rugăciunea)— Şcolari    4  

www.KIDZROMANIA.com 

 desenaţi, vezi imag. 3) Când i-a văzut acest om pe Petru şi Ioan intrând în Templu, 
el a strigat încă de departe: ,,Oameni buni, aveţi milă şi de mine! Aruncaţi un bănuţ cât de 
mic unui biet cerşetor!’’  
 Atunci Petru şi Ioan s-au oprit. Ei l-au privit cu blândeţe. ,,Daţi-mi un ban!’’ a 

insistat cerşetorul implorându-i. (Scrieţi BANI sau desenaţi, vezi imag. 4.) Atunci  Petru şi 
Ioan s-au apropiat de el şi i-au spus: ,,Uită-te la noi!’’ Cerşetorul şi-a ridicat atent privirea 
aşteptând să primească totuşi ceva din mâna lor. Dar Petru i-a zis: ,,Omule, eu n-am aur sau 

argint.’’ Oh, săracul cerşetor! Parcă-l şi văd dezamăgit. (Scrieţi DEZAMĂGIRE sau 
desenaţi,vezi imag. 5.) Însă Petru a continuat: ,,În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, îţi 

cer să te ridici şi să umbli!’’ (Scrieţi ISUS, vezi imag. 6.) A cere ceva în Numele lui Isus 
este ca şi cum ai face o rugăciune.  

 Omul s-a uitat probabil nedumerit la ei. Cum putea Petru să-i ceară aşa ceva? Cum 
să se ridice şi să umble, dacă picioarele lui erau bolnave? (Desenaţi, vezi imag. 7.) Dar Petru 
l-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat. Chiar în acel moment, picioarele lui s-au umplut de 

putere şi omul s-a ridicat şi a început să meargă. (Scrieţi VINDECARE sau desenaţi, vezi 
imag. 8.) El a intrat în Templu împreună cu Petru şi Ioan, lăudând şi mulţumind lui 

Dumnezeu pentru vindecare. (Scrieţi BUCURIE sau desenaţi, vezi imag. 9.)  
 Oamenii îl priveau uimiţi. Toţi îl cunoşteau cine este şi nu le venea să creadă cele ce 
vedeau. Dar Petru şi Ioan le-a vorbit tuturor despre puterea tămăduitoare a lui Dumnezeu, 
prin Domnul Isus Hristos. Atunci Petru şi Ioan au predicat mulţimii despre pocăinţă.  
 

 

CONCLUZIE: 
 Petru şi Ioan l-au cunoscut de-aproape pe Isus. Ei erau oamenii rugăciunii. Ei au 
văzut puterea Lui când era pe pământ şi ştiau că Domnul Isus le-a promis că şi ei vor primi 
această putere de a face multe lucruri minunate. Aşa că ei au ştiut că pot să îl ajute pe acel 
bolnav să îşi recapete puterea de a merge, doar în Numele lui Isus. De aceea, când i-au cerut 
cerşetorului să se ridice şi să meargă, ei au cerut întâi putere de la Domnul Isus. Aşa se face 
că Petru a spus omului: ,,în Numele lui Isus Hristos îţi cer... !’’  
 A cere ceva în Numele lui Isus este de fapt o rugăciune. Biblia spune că, dacă cerem 
ceva în numele lui Isus şi cu credintă, El ne dă ceea ce am cerut. De aceea trebuie să fim 
atenţi la ceea ce cerem şi cum cerem ceva de la Dumnezeu.  
 Rugăciunea este ca un telefon prin care noi putem să stăm de vorbă cu Dumnezeu. 
(Arătaţi copiilor un telefon mobil.) Ea preţuieşte mai mult decât aurul şi argintul. (Arătaţi 

copiilor câteva monede sau bancnote.) Ce poate fi mai minunat decât să poţi sta de vorbă cu 
Cel ce a creat această lume şi Care ţine întreg Universul în mâna Sa, adică Dumnezeu? Cu 
siguranţă că nimic. Rugăciunea este un minunat cadou al lui Dumnezeu pentru noi. (Arataţi 

copiilor o cutie de carton. Puteţi împrumuta unul de la dr. Lupă, vezi Introducere). Merită 
să ne folosim de ea şi să stăm cât mai mult de vorbă cu Dumnezeu, în Numele Domnului 
Isus Hristos.  

 

 

3 

4 

5 
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care ne vorbeşte despre 

faptul că rugăciunea valorează mai mult decât aurul şi argintul.   

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

     MATERIALE: 

♦  6 Bucăţi de hârtie 

♦   2 Markere colorate 

♦   O cutie mică şi capac  

♦   Un cuţit sau foarfece          

         pentru a face o gaură în     
         cutie 

♦   3 Monede de 50 Bani 

♦   5 Monede de 10 Bani 

♦   4 -6  Monede de 5     

         Bani 

♦   Scotch.  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 
♦ Faceţi un set de 9 bucăţi de hârtie pe care să scrieţi cuvintele din  

verset (vezi imaginea de mai jos). 
♦ Pe două bucăţi de hârtie, scieţi în partea de jos numărul “50”, pe 

patru bucăţi scrieţi în partea de jos numărul “10”, şi pe ultimele trei 
bucăţi de hârtie—cifra ’’5’’. Veţi folosi acest set 
pentru învăţarea versetului, dar veţi avea nevoie 
de două asemenea seturi, pentru jocul cu 
versetul biblic.  

♦ Faceţi încă un set la fel ca primul, dar 
folosiţi un marker  pentru a scrie cuvintele pe 
foi. (Atenţie: se vor folosi 12 monede şi doar 9 
bucăţi de hârtie!) 

 

          

 

                   

’’Atunci Petru i-a zis: “argint şi 
aur n-am; dar ce am, îţi dau: în 
Numele lui Isus Hristos din    
Nazaret, scoală-te şi umblă!”                         
          Faptele Apostolilor 3:6   

În Numele 
50 dar ce 

5Isus Hristos Fapte 3:6   

 îţi dau:  

PPPP 

argint şi “Atunci i-a zis:  

“Atunci 

i-a zis 

10 

10 10 
5 

5 scoală-te 

Fapte 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI DE MEMORAT: 

1. Spuneţi-le copiilor că vor juca un joc interesant, dar, pentru a-l juca, trebuie să înveţe bine 
versetul biblic înainte. 

2. Agăţaţi unul dintre seturile de cuvinte ale versetului pe o sfoară de întins rufe, 
care trebuie întinsă în faţa copiilor.  

3. Copiii trebuie să citească versetul de câteva ori.  
4. După ce l-au citit, luaţi jos un cuvânt, apoi citiţi împreună cu copiii 

versetul încă o dată.  
5.    Mai luaţi un cuvânt, apoi doar fetele trebuie să spună versetul biblic.  
6.    După al treilea cuvânt dat jos, vor spune versetul biblic doar băieţii. 
7.    Repetaţi acest lucru până când aţi rămas fără cuvinte pe sfoară.  
8.    La sfârşit, toţi copiii vor spune împreună versetul, dar fără ajutorul învăţătorului. 

CUM SE FACE? 
1. Luaţi cutia, vezi materiale, şi faceţi o gaură într-o parte. Gaura trebuie să fie suficient de mare  

pentru ca o monedă de 50 de bani să poată trece prin ea. 
2.    Puneţi toate monedele în cutie şi agitaţi-o bine. 
3. Asiguraţi-vă că puneţi fiecare monedă înapoi în cutie, de fiecare dată după ce a fost extrasă. 
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JOCUL: 
1. Pe rând, echipele vor agita uşor cutia până când va cădea o monedă. 
2. Dacă va cădea o monedă de 50 de bani, echipa va primi un cartonaş care are numărul “50” în 

colţ.  
3. Dacă va cădea o monedă de 10 de bani, echipa va primi un cartonaş care are numărul “10” în 

colţ.  
4. Dacă va cădea o monedă de 5 bani, echipa va primi un cartonaş care are numărul “5” în colţ. 
5.    Dacă vor cădea mai multe monede, echipa îşi va pierde rândul. 
6. Sunt doar două cartonaşe cu “50”. Dacă o echipă déjà are două cartonaşe de “50” şi îi mai cade  
       încă o dată moneda de 50 de bani, îşi va pierde rândul. (La fel şi dacă au adunat déjà toate        
       cartonaşele de “10” sau de “5”. 
7.   Echipa care colectează prima toate cartonaşele şi aranjează cuvintele versetului în ordinea  
      corectă, va câştiga. 

 

OBIECTIVE:  Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică despre 

faptul că rugăciunea este un cadou de la Dumnezeu pentru noi şi este foarte   
preţioasă. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Faceţi copii xerox imagini, pag. 12. 
• Citiţi povestea înainte de oră ca să o puteţi spune cât mai cursiv în faţa copiilor, folosindu-vă 

concomitent de vizualele de la pag. 12. Pentru ca povestea să nu fie plictisitoare, fie schimbaţi    
vocea la dialog pentru a interpreta fiecare rol, fie participaţi trei persoane: una pentru autor, alta 
pentru buburuză şi ultima pentru gărgăriţa mamă. 

MATERIALE: 

♦ Copie xerox  

pag. 12 

POVESTEA: 

 Într-o zi de duminică, pe când zbura de colo-colo, o mică buburuză intră pe fereastră într-o 
sală plină de copii gălăgioşi şi ateriză pe o frunză mare ce se ţinea de un trunchi înfipt bine într-un 
ghiveci uriaş. Buburuza era fericită să vadă atâţia copii la un loc. De obicei copiii o îndrăgeau când o 
vedeau, pentru că avea aripioarele roşii cu bulinuţe negre, de zici că era mereu îmbrăcată într-un frac 
elegant, gătită pentru cine ştie ce petrecere specială. Aşa că buburuza, micuţă cum era, se aşeză pe 
frunză şi privea cu mare interes la tot ceea ce făceau copiii. De-odată, o doamnă drăguţă intră în sală 
şi ceru copiilor să cânte împreună cu ea un mic cântecel. Toţi copiii s-au aşezat cuminţi pe scăunele 
şi au început să cânte un cântecel melodios prin care-I mulţumeau lui Dumnezeu pentru acea zi 
frumoasă.  O ce mult îi plăcea micuţei buburuze să asculte cum cântă copiii! Şi ce mult au 
impresionat-o glasurile lor!  
 După ce doamna le-a vorbit ceva copiilor, într-o limbă pe care oricum ea n-o înţelegea, 
buburuza văzu că toţi copiii fac linişte în jurul lor, închid ochişorii, îşi împreunează mânuţele, apoi,  
rând pe rând, spun câte ceva. 
 - Hm, şi-a spus atunci buburuza, oare ce fac acum?  
 Chiar în acel moment ateriză pe frunză şi gărgăriţa mamă: 
 - Draga mea, ce faci aici? o întrebă ea. 
 Dar ca şi cum n-ar fi auzit întrebarea mamei, buburuza spuse: 
 - Mama, ce fac copiii aceştia acum de au ochii închişi? 
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- Ei, îi spuse mama, copiii aceştia sunt cu ochişorii închişi şi cu mânuţele împreunate pentru că se 
roagă.  
  - Se roagă? se miră ea. 

- Da, adică stau de vorbă cu Dumnezeu. 

  - Cu Dumnezeu? se miră buburuza şi mai tare. Vrei să spui că oamenii pot să 
vorbească cu Dumnezeu? 
  - Da, răspunse gărgăriţa mamă. Dumnezeu i-a creat pe oameni într-un mod cu totul 
special ,,după chipul şi asemănarea Sa.`` De aceea Dumnezeu îi iubeşte mult pe oameni.  
  - Da? Dar pe noi nu ne iubeşte? se crispă uşor micuţa buburuză.  
  - O, ba da, răspunse mama. Ne iubeşte chiar foarte mult. Dar într-alt fel: se îngrijeşte 
de noi, ne dă hrană... Pe oameni însă, Dumnezeu îi iubeşte într-un mod cu totul şi cu totul special. 
De aceea El a dat omului chiar şi capacitatea de a vorbi cu El. 
  - Cu Creatorul? se miră şi mai tare buburuza. 
  - Da, răspunse mama. Şi toţi cei ce Îl iubesc, Îl ascultă şi vorbesc cu El, sunt oameni 
fericiţi. Aşa cum suntem noi, fiinţe mici care ne supunem Lui şi suntem fericite, tot aşa şi oamenii, 
dacă  ascultă de Dumnezeu în toate lucrurile şi se roagă Lui, sunt fericiţi. 
  - Şi ce spun oamenii când se roagă? întrebă micuţa buburuză. 
  - Depinde, răspunse mama gărgăriţă. Unii Îi mulţumesc, alţii se roagă pentru cineva, 
alţii Îl laudă, alţii cer ceva anume de la El...  
  - Şi orice om poate să-I vorbească lui Dumnezeu?  
  - Da, draga mea, orice om. Dar, din păcate, nu toţi vor să facă acest lucru, continuă 
mama pe un ton trist. 
  - De ce? se miră buburuza. Cine, dacă ar putea, nu ar  vrea să vorbească cu 
Dumnezeu?  
  - Oh, oftă mama gărgăriţă, sunt mulţi asemenea oameni. Şi asta, pentru că ei nu Îl 
cunosc şi nu Îl iubesc pe Dumenzeu ca pe un tată. De exemplu, dacă tu nu ai fi fiica mea şi dacă nu 
m-ai iubi, ţi-ar plăcea să vorbeşti  cu mine acum? 
  - Nu prea cred, recunoscu buburuza după o mică ezitare. Nu mi-ar plăcea să vorbesc 
cu un străin. 
  - Foarte adevărat! răspunse mama. Dar, pentru că mă cunoşti, la cine fugi tu întâia 
oară când ai o problemă? o întrebă mama cu un scop anume. 
  - Cum la cine? La tine! răspunse buburuza fericită. 
  - Şi de ce faci asta? insistă mama gărgăriţă.  
  - Pentru că te cunosc, pentru că ştiu că mă iubeşti, pentru că şi eu te iubesc, ştiu că 
nu mi-ai face niciodată rău şi am mare încredere în tine, răspunse buburuza sigură pe ea. 
  - La fel sunt toţi oamenii care îl cunosc şi îl iubesc pe Dumnezeu. Vorbesc mereu cu 
El pentru că le face plăcere acest lucru. Ei vorbesc cu Dumnezeu când sunt fericiţi sau când sunt 
trişti, când râd sau când plâng... Ei Îl laudă pe Dumenzeu sau Îi mulţumesc pentru ceva anume. Şi ori 
de cât ori au o problemă, oamenii cer ajutorul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu se bucură când omul 
vorbeşte cu El, încheie mama gărgăriţă. 
 -  Ce fericiţi trebuie să fie oamenii! completă buburza. Auzi, să poţi vorbi cu Creatorul!? 
 Buburuza privea acum cu şi mai mare respect la copilaşii care încă stăteau cu capetele 
plecate în rugăciune şi puse o ultimă întrebare: 
 - Mama, dar aceşti copii, ce crezi că-I spun lui Dumnezeu? 
        - Cred că-I spun, continuă mama, cât de mult Îl iubesc şi cât de mult Îi mulţumesc ei pentru 
că le-a dat acest dar minunat, de a vorbi cu El. 
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OBIECTIVE: Copiii să recapituleze lecţia biblică şi faptul că Domnul Isus îi 

invită şi pe ei să fie ucenici ai Lui. 

 MATERIALE: 

♦ O copie cu cele 20 

de întrebări din 
josul paginii 

♦ OPŢIONAL:  
Decupaţi câte un 
pătrat mic de hârtie 
pentru fiecare copil 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

CUM SE JOACĂ? 
Spuneţi copiilor că urmează să citiţi 10 fraze. Dacă fraza 
va fi corectă, ei trebuie să se ridice în picioare. Dacă fraza 
va fi incorectă, ei trebuie să se aşeze. Copiii trebuie să stea 
atenţi şi cuminţi până când terminaţi de citit toate 
întrebările. 

OPŢIONAL:  
Dacă doriţi ca jocul să fie mai dificil, împărţiţi copiii pe 
echipe. Echipele pot fi mai numeroase sau mai puţin     
numeroase (două echipe mai mari sau mai multe echipe 
mai mici). Înainte să citiţi frazele, daţi fiecărui copil o   
bucată mică de hârtie. Dacă se ridică în picioare, când 
fraza este incorectă, cei care au greşit trebuie să predea 
foaia lor de hârtie învăţătorului. Asta înseamnă că au ieşit 
din joc. După ce aţi citit toate cele 10 fraze, adunaţi toate 
hârtiile de la ambele echipe. Echipa care a rămas cu cele 
mai multe hârtii, a câştigat. 

SETUL 1 (fraze corecte şi incorecte): 
1. Petru şi Pavel erau în drum spre piaţă. 
2. Omul a fost olog timp de zece ani. 
3. Ologul a cerut bani lui Petru şi lui Pavel. 
4. Copiii se pot ruga pentru oamenii bolnavi. 
5. Ologul a căzut de pe un cal şi şi-a rupt picioarele când a fost copil. 
6. Ologul a cerut lui Petru şi lui Pavel să se roage pentru el. 
7. Ucenicii au avut bani, dar trebuia să-i folosească pentru jertfă, la Templu. 
8. Cineva îl ducea pe olog la cerşit, în fiecare zi. 
9. Petru a fost plin de credinţă când s-a rugat pentru olog. 
10. Rugăciunea valorează mai mult decât banii. 

 

ATENŢIE! Jucaţi din nou jocul citind setul al doilea de întrebări. Asiguraţi-vă că toţi copiii au 
primit câte o bucată de hârtie. ESTE MAI BINE SĂ JUCAŢI DE DOUĂ ORI, DECÂT SĂ          
JUCAŢI UN SINGUR JOC LUNG DE 20 DE ÎNTREBĂRI. DOUĂ JOCURI MAI SCURTE     
PERMIT COPIILOR CARE AU IEŞIT DIN JOC SĂ JOACE DIN NOU. 

SETUL 2 (fraze corecte şi incorecte): 
1. Ologul se numea Barnaba. 
2. Pavel s-a rugat pentru olog prima dată, apoi Petru. 

- Şi eu cred acest lucru, mama, îşi dădu micuţa buburuză cu părerea. Oamenii sunt fiinţe foarte 
speciale! Ei au primit un dar atât de minunat! Auzi, să poţi vorbi cu Creatorul? 

DE REŢINUT: 
Scopul acestor jocuri recapitulative 
nu este de a-i testa pe copii. Copiii 
vor învăţa mai mult dacă sunt mai 
relaxaţi şi dacă se bucură de lecţie. 
Vă recomandăm să NU faceţi vreo  
remarcă negativă dacă unii copii 
greşesc unele răspunsuri. Adoptaţi 
aceeaşi atitudine încurajatoare şi 
plină de dragoste faţă de toţi copiii; 
atât faţă de cei care răspund corect, 
dar şi faţă de cei care răspund   
greşit. ALTFEL, va fi nevoie de 10 
afirmaţii pozitive (încurajatoare) 
pentru a repara o afirmaţie      
negativă. Un copil va învăţa mult 

mai mult dacă va fi încurajat, decât 
dacă este descurajat sau criticat. 
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3. La început, ologul nu a crezut că a fost vindecat. 
4. Petru l-a ajutat pe olog să se ridice. 
5. Ologul a sărit în sus şi s-a bucurat. 
6. Preoţii de la temple s-au bucurat că Petru s-a rugat pentru olog. 
7. Petru s-a rugat în numele lui Isus. 
8. Noi trebuie să ne rugăm în numele lui Isus. 
9. Ologul era supărat pentru că Petru nu i-a dat bani. 
10.  Isus mai vindecă şi astăzi pe oameni. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

Copiii: 
1.  Desenează faţa şi părul, şi decorează pantofii omuleţului din hârtie;  
2.  Completează, cu literele lipsă,  mesajul secret de pe haina figurinei. (Rugăciunea este 

 preţioasă); 
3.  Colorează trupul, după care ei vor lipi piesele număr la număr, vezi pag. 11, folosindu-se de 

 lipici sau scotch; 
4.  Îndoaie pe liniile marcatoare trupul şi braţele figurinei; 
5.  Asamblează piesele (capul, mâinile şi trupul). 

 

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

acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră, anume că rugăciunea 
este un cadou de la Dumnezeu pentru noi.  

♦ MATERIALE: 
 

♦ O copie Xerox la  5 

copii, pag. 10 

♦ O copie Xerox la 10 

copii, pag. 11 

♦ Foarfece 

♦ Creion/cariocă sau 

creione colorate 

♦ Lipici/Scotch ♦ Faceţi copii Xerox, vezi pag. 10-11 (pag. 10 la  cinci copii şi pag. 11 la  
zece copii).  

♦ Decupaţi capetele, mâinile şi trupul ( un trup, un cap şi două braţe pentru 
fiecare copil).   

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OPŢIONAL: Daţi copiilor unul dintre careurile de la pag. 14-15 pe care să le lucreze singuri. Sunt 
mai multe nivele, în funcţie de dificultate. Explicaţi copiilor ce au de făcut şi faceţi un exemplu cu ei 
ca să înţeleagă bine. La pag. 13 aveţi soluţia. Aceasta este doar pentru învăţători, nu şi pentru copii. 
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Tăiaţi fiecare piesă. Copiii trebuie să coloreze trupul şi pantofii, apoi vor completa cu litere mesajul secret. Lipiţi 
capul după ce déjà au fost desenate faţa şi părul. Coloraţi şi lipiţi braţele acolo unde scrie 1 şi 2.  Îndoiţi pe liniile 
punctate.  
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LUCRU MANUAL, Trupul. 
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Această pagină conţine materiale  
pentru 10 copii. Decupaţi capetele şi 
braţele. Acum puteţi desena ochii, 
nasul, gura şi părul. Lipiţi capul de 
trup. Coloraţi braţele şi pe faţă şi pe 
spate şi lipiţi-le de trup (1 la 1 şi 2 la 
2). Îndoiţi braţele pe liniile punctate. 

LUCRU MANUAL, Capul şi braţele. 
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♦ Povestea începe cu gărgăriţa mică din partea dreaptă. 
♦ Se îndoaie hârtia, unde este linia neagră, iar gărgăriţa din partea stângă, mama, va fi în spate. 
♦ Când se vorbeşte despre ea, partea cu gărgăriţa mamă va fi adusă la vedere. 

APLICAŢIA PRACTICĂ: 

 

 
 

 

INSTRUCŢIUNI



                                                                                                 BISERICA PRIMARĂ  (Rugăciunea)— Şcolari    13  

www.KIDZROMANIA.com 

Simplu Greu 

♦ Această pagină este valabilă doar pentru învăţători. Ea conţine rezolvarea jocurilor de la pag. 14-
15. 

JOC RECAPITULATIV, Opţional: 

DOAR PENTRU ÎNVĂŢĂTORI: 
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JOC RECAPITULATIV, Opţional: COPII 
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Ordonaţi corect literele de pe margine, astfel încât să găsiţi ce 
cuvinte se pun în căsuţele din dreapta. Anumite căsuţe sunt 
marcate printr-un cerc. Acestea vă vor îndruma ce litere se 
pun pentru a compune mesajul indicat în subsolul paginii, 
prin căsuţe libere. 

Ordonaţi corect literele de pe margine, astfel încât să găsiţi ce 
cuvinte se pun în căsuţele din dreapta. Anumite căsuţe sunt 
marcate printr-un cerc. Acestea vă vor îndruma ce litere se 
pun pentru a compune mesajul indicat în subsolul paginii, 
prin căsuţe libere. 

Ordonaţi corect literele de pe margine, astfel încât să găsiţi ce 
cuvinte se pun în căsuţele din dreapta. Anumite căsuţe sunt 
marcate printr-un cerc. Acestea vă vor îndruma ce litere se 
pun pentru a compune mesajul indicat în subsolul paginii, 
prin căsuţe libere. 

Ordonaţi corect literele de pe margine, astfel încât să găsiţi ce 
cuvinte se pun în căsuţele din dreapta. Anumite căsuţe sunt 
marcate printr-un cerc. Acestea vă vor îndruma ce litere se 
pun pentru a compune mesajul indicat în subsolul paginii, 
prin căsuţe libere. 

JOC RECAPITULATIV, Opţional: COPII 
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