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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înveţe că suntem puternici doar 

când  suntem plini de Dumnezeu.  

 

TEXT BIBLIC: Daniel 2 

VERSET BIBLIC: Habacuc 3: 19a 

Daniel: 

CU DUMNEZEU NU DAI GREŞ 3           

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI 

KIDZ ROMÂNIA 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

 Copii xerox imagini, 

pag. 9 și 10 

  Coli A4 de hârtie 

 Lipici 

 Foarfece 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să  introducă tema şi 

scopul lecţiei, anume că suntem puternici doar când  suntem plini de 

Dumnezeu.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Împărţiţi copiii în grupe a câte trei patru. 

2. Daţi-le câte o foaie albă A4. 

3. Fiecare grup de copii, va recompune imaginea, apoi va lipi piesă cu piesă pe coala A4 de hârtie.  

4. Întrebaţi copiii dacă ştiu cine este  în poză. Nu discutaţi acum însă despre persoana din poză, ci 

doar întrebaţi dacă ştiu care îi este numele, şi atât. 

5. Luaţi toate imaginile recompuse de copii şi puneţi-le într-un loc sigur, pentru că le veţi mai 

folosi la oră. 

 Printaţi imaginile puzzle de la pag. 9 și 10, în două - trei exemplare fiecare. 

 Tăiaţi cu foarfeca pe liniile îngroşate şi puneţi în pungi diferite piesele 

fiecărui puzzle. 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe din povestirea despre împăratul Nebucadneţar că 

mulţi oameni par a fi puternici, dar adevărata putere o primim  doar când  suntem 

plini de Dumnezeu.  

 

TEXTUL BIBLIC:  Daniel 2 

MATERIALE: 

 Plastilină de 

culoare galbenă, 

albă, roşie, 

neagră şi maro 

 Biblie 

 Tablă 

 Cretă 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi dinainte plastilină de culoare galbenă, albă, roşie, neagră şi maro.  

 Faceţi o repetiţie înainte de oră, modelând plastilină în timp ce povestiţi. Veţi avea 

şi de desenat o mică imagine pe tablă, deci trebuie să fiţi pregătiţi cu cele necesare: 

talbă şi cretă. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. În timp ce povestiţi, modelaţi din plastilina de diferite culori statuia din povestirea biblică, într-o 

mărime destul mare şi groasă ca să fie bine văzută de toţi copiii.  

2. În timp ce modelaţi şi asamblaţi piesele modelate, arătaţi copiilor ceea ce aţi făcut.   

3. Nu trebuie să fie perfect, ci doar să modelaţi rapid. Iar imaginile trebuie să sugereze 

ceea ce povestiţi. Copiii vor fi astfel foarte atenţi, fiind curioşi cu privire la ceea ce 

veţi modela, şi vor reţine aşa mai bine cele povestite.  

4. Păstraţi instrucţiunile oferite pe parcursul povestirii. 
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POVESTIREA: 

 Biblia ne povesteşte despre un mare împărat dintr-o ţară îndepărtată, Babilon. (Faceţi o 

coroană din plastilină galbenă.) El a avut nişte vise. Aşa că a poruncit să cheme repede pe toţi 

înţelepţii din regatul său, să vină ca să îi spună şi ce vise a visat, dar şi ce înseamnă acestea.  

 Înţelepţii au venit, dar nu au putut să îl ajute. Împăratul s-a mâniat aşa tare că a 

poruncit atunci să fie toţi pedepsiţi. Cum credeţi că s-a simţit atunci Daniel? Vouă v-ar fi fost 

frică? (Lăsaţi copiii să răspundă.)  

 Daniel l-a rugat atunci pe împărat să-i dea un timp şi va împlini dorinţa împăratului. 

Ştiţi ce a făcut Daniel după ce a plecat de la împărat? Ce credeţi voi că a făcut? (Lăsaţi copiii 

să răspundă.) A fugit la prietenii lui credincioşi şi i-a rugat să se roage împreună cu el lui 

Dumnezeu ca să îi descopere şi visul împăratului şi însemnătatea visului. (Faceţi pe tablă un 

desen cu oameni care se roagă, ca cel din imaginea alăturată.)  

 Toţi s-au rugat lui Dumnezeu, iar El a descoperit lui Daniel visul împăratului şi 

însemnătatea visului. Şi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Apoi a plecat la 

împărat şi i-a spus acestuia şi visul, şi ceea ce însemna acel vis.  

 Împăratul visase o statuie mare formată din mai multe bucăţi şi materiale diferite, 

unele mai puternice, altele mai slabe.  (Modelaţi din plastilină galbenă un cap, din plastilină 

albă pieptul şi braţele, din plastilină roşie coapsele, combinaţi plastilină neagră cu maro 

pentru picioare, apoi puneţi statuia din plastilină să stea în picioare.) Apoi a venit o piatră, 

fără ajutorul vreunei mâini, care a izbit picioarele statuii şi le-a făcut bucăţi. (Aruncaţi o 

pietricică peste statuia de plastilină. Rupeţi dvs. membrele şi părţile statuietei din 

plastilină.) Atunci statuia a căzut şi s-a sfărâmat. Acesta fusese visul împăratului.  

 Apoi Daniel a spus şi însemnătatea lui, anume că visul arăta împratului ceea ce va fi 

după el. Dumnezeu îl înştiinţase despre tot ce avea să se întâmple cu regatul său după el. Şi  

şi-a dat seama că nu va fi deloc bine. Atunci împăratul a căzut cu faţa la pământ, s-a căit în 

faţa lui Dumnezeu şi a zis lui Daniel:  

 - Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul 

împăraţilor. 

  

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. Ce înseamnă să fii un om important?  

2. Daţi câteva exemple de oameni importanţi. 

3. Între împărat şi Daniel cine a fost un om puternic şi important? 

4. De ce credeţi asta? 

5. Vi s-a întâmplat vreodată să doriţi şi voi să fiţi puternici ca un împărat? 

6. Ce aţi face dacă ar fi aşa? 

7. Cum vi se pare că era  Nebucadneţar şi cum era Daniel? Care sunt diferenţele dintre cei doi? 

8. Cum a putut Daniel să spună împăratului ce a visat şi ce însemna visul său? 

9. Ce a făcut Daniel şi prietenii lui ca să fie înştiinţat de Dumnezeu cu privire la visul împăratului?   
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CONCLUZIE ÎNVĂŢĂTOR:  

 Împăratul a fost un om puternic la vremea lui. Dar Domnul i-a arătat în vis că această  putere 

trece. 

 Daniel a fost un om simplu, dar ascultător de Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat puterea să facă 

ceea ce nimeni nu a putut face.    

  De multe ori  şi noi dorim să avem putere, să fim importanţi. Dar ştiţi ceva, copii? Noi chiar 

suntem importanţi pentru Dumnezeu. Şi suntem puternici doar când suntem plini de Dumnezeu.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Dacă nu aveţi acees la youtube, ca să învăţaţi 

melodia cuvintele de mai jos, improvizaţi dvs. o 

melodie pe care să puneţi versetul şi referinţa 

biblică, apoi asociaţi  melodia cu semne precum: 

DOMNUL DUMNEZEU—mâna ridicată, ESTE 

TĂRIA—încordaţi  muşchii braţului, MEA—

arătaţi spre voi înşivă, HABACUC—semnul carte 

lipind ambele palme una de alta, 3—arătaţi trei degete, 

cu 19—arătaţi zece apoi nouă degete. ) 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe pe dinafară versetul biblic care exprimă 

că doar Dumnezeu ne dă tărie şi putere ca să ajungem pe înălţimi. 

    MATERIALE: 

 Nu sunt. 

Domnul Dumnezeu este 

tăria mea...  

Habacuc 3: 19 

10.  Ce faceţi voi când aveţi o problemă de rezolvat? 

11. Cum a răspuns Dumnezeu lui Daniel? 

12. Cine este important în ochii lui Dumnezeu? 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

 Învăţaţi cu copiii versetul biblilc cântând şi făcând                                                                      

semne, vezi http://www.youtube.com/watch?v=c6ZpBePlsZo  

 Repetaţi de cârteva ori cântecelul până ce  copii vor fi învăţat bine versetul pe dinafară. 

JOC Orchestra 

1. Jucaţi cu copiii jocul Orchestra.  

2. Dumneavoastră veţi fi dirijorul. 

3. În timp ce cântaţi cu copiii versetul proaspăt învăţat, imitaţi două-trei instrumente pe care să le      

       schimbaţi din când în când. Spuneți copiilor să facă și ei ce faceți dvs. 

http://www.youtube.com/watch?v=c6ZpBePlsZo


                                                                                                  CU DUMNEZEU NU DAI GREŞ 3 (Daniel)  Preșcolari    5  

www.KIDZROMANIA.com 

4.  La  final, alegeţi doi-trei copii care să ghicească ce instrumente aţi imitat.  

5.  Dacă ştiu felicitaţi-i, dacă nu ştiu încurajaţi-i şi lăsaţi un alt copil să spună.  

6.  Apoi, cei trei copii care au ghicit instrumentul, vor spune doar ei versetul. 

7.  Reluaţi jocul, dar imitați alte două-trei instrumente. 

8. Faceţi jocul de câte ori trebuie aşa încât să îi implicaţi pe TOŢI copiii.  

 

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

anume că mulţi oameni par a fi puternici ori importanţi, dar în realitate sunt 

foarte slabi deoarece adevărata putere o dă Dumnezeu.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luaţi toate puzzle-urile cu Richard Wurmbrand de la Lecţia Introductivă  și 

puneți-le la vedere pentru copii.  

2. Întrebaţi copiii dacă  ştiu ceva despre cel din imagine: dacă cred că a fost, sau nu, o 

persoană importantă, dacă ştiu ce a făcut pe pământ etc., etc.  

3.  Lăsaţi copiii să spună tot ce ştiu despre Richard Wurbrand, apoi povestiţi-le dvs. 

despre el.  

4. ATENŢIE! Este suficient dacă prezentaţi doar informaţiile oferite de noi. Povestirea despre 

Richard Wurmbrand trebuie să fie scurtă şi să meargă cu scopul. Nu este nevoie să dăm detalii 

care nu merg cu scopul nostru, chiar dacă personalitatea lui este una marcantă.  

5. Trageţi la final o concluzie. 

6. Rugaţi-vă împreună cu copiii. 

MATERIALE: 

 Imaginea puzzle 

Richard 

Wurmbrand de 

la secţiunea 

Lecţia 

Introductivă 

Richard Wurmbrand  

 A fost un predicator creştin care s-a născut în România.  Încă de mic copil a învăţat la şcoală 

că nu există Dumnezeu, iar la început el chiar nu credea în Dumnezeu. Încerca să fie un om tare şi 

puternic. Dar când a crescut mare, a devenit creştin şi Dumnezeu i-a dat putere să treacă peste toate 

greutăţile pe care le-a avut ca şi creştin. Mulţi oameni răi foarte importanţi şi puternici au încercat să 

îl facă să renunţe la Dumnezeu. Însă el, ca Daniel, s-a rugat lui Dumnezeu şi I-a cerut ajutorul.  

 Dumnezeu l-a ajutat pe predicator să fie eliberat din închisoare. Azi el este cunoscut în toată 

lumea pentru curajul său. El a ajutat pe mulţi creştini care au suferit pentru Isus. Acum, el este 

considerat un om foarte important. Dar ce s-a întâmplat cu ceilalţi oameni care i-au 

făcut rău? Nimeni nu ştie nici numele lor şi nu mai au nicio putere.  

CONCLUZIE ÎNVĂŢĂTOR:  

 Dumnezeu nu cere de la noi toţi să fim oameni puternici sau importanţi. El 

ne poate da toate aceste lucruri. Dumnezeu vrea să-I fim doar credincioşi aşa cum a fost Daniel sau 

Richard Wurbarand. Puterea, bogăţiile lumii trec. Dar dacă suntem credincioşi Lui, El ne poate ajuta 

să primim puterea Lui şi să facem ceva minunat pentru cei de lângă noi ca oamenii să spună: ,,Cu 

adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul împăraţilor.’’ 
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RUGĂCIUNE:  

 Aduceţi copiii împreună în  scurte rugăciuni de cerere, în care copiii să ceară să fie plini de 

Dumnezeu şi puterea Lui. Încurajaţi pe toţi copiii să se roage.  

 

1. Formaţi grupe de câte trei copii. 

2. Daţi fiecărei grupe o sticlă din plastic de 2 litri. 

3. Daţi fiecărui copil din grupă câte o imagine din cele trei.  

4. Copiii le vor colora și vor asambla piesele lipind cu grijă fiecare piesă pe sticla 

din  plastic. Astfel, ficare grup de trei copii va obţine o statuie din hârtie. 

5. Aşa vor obţine un obiect confecţionat în grup care va rămâne la clasă şi cu 

care se pot juca.  

 

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze împreună mai multe statui care 

vor fi folosite la jocul recapitulativ. 

 

 Faceţi copii xerox pag. 7. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 MATERIALE: 

 O sticlă de 2 l la trei 

copii 

 Copie xerox pag. 7 

 Foarfece 

 Scotch 

 Creioane colorate 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Puneţi pe jos toate sticlele confecţionate de copii.  

2. Introduceţi în sticle câte două sau mai multe bucăţi de hârtie cu 

numere. Trebuie să fie, în toate sticlele, atâtea numere câte 

întrebări aveţi vezi pagina 8. 

3. Pe rând, copiii vor veni şi vor arunca o minge spre sticle. 

4.  Dintr-o sticlă, care va cădea, veţi scoate un număr. 

5. Veţi citi copilului întrebarea de la numărul respectiv, iar copilul va răspunde.  

6. Copilul trebuie să răspundă. Dacă ştie răspunsul, felicitaţi-l. Dacă nu-l ştie, încurajaţi-l că nu e 

nimic şi rugaţi-l să aleagă un prieten care să îl ajute ca să răspundă împreună.  

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate 

cele învăţate la oră despre  faptul că mulţi oameni par a fi puternici, 

dar adevărata putere vine de la Dumnezeu.  

  MATERIALE: 

 Sticlele statuie 

confecţionate la lucru 

manual 

 Întrebări pagina 8 
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 LUCRU MANUAL: 

Copil 1:  

Colorează, decupează și 

lipește  pe sticlă. 

Copil 2:  

Colorează, decupează și 

lipește  pe sticlă. 

Copil 3:  

Colorează, decupează și 

lipește  pe sticlă. 
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 JOC RECAPITULATIV: 

ÎNTREBĂRI 

1. Cine era Daniel şi ce poţi spune despre el? 

2. Descrie în câteva cuvinte pe împăratul din Babilon. 

3. Ce a făcut împăratul cu înţelepţii care nu au putut să îi spună nimic despre vis? 

4. Cine l-a ajutat pe Daniel să ştie vorbească despre visul împăratului?  

5. Ce a făcut Daniel şi cui a cerut ajutorul? 

6. Cine este important în ochii lui Dumnezeu? 

7. Când avem noi putere?  

8. Ce aşteptări are  Dumnezeu de la noi? 

9. Spune versetul biblic singur sau împreună cu un prieten, dar fără semne.  

10. Spune unde se află versetul în Biblie. 

11. Prin ce poate fi Domnul tăria ta? 

12. Cine a fost Richard Wurmbrand şi ce a făcut el? 

13. Cântă versetul biblic împreună cu colegul/-a din dreapta ta, dar fără semne. 

14. Alege doi copii împreună cu care să spui, ori să cânţi, versetul făcând şi semnele. 
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 LECŢIA INTRODUCTIVĂ şi APLICAŢIE PRACTICĂ: 
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 LECŢIA INTRODUCTIVĂ: 
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Colorați și folosiți ca puzzle dacă doriți. 
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Colorați și folosiți ca puzzle dacă doriți. 


