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MATERIALE: 

 3Coli A4 de hârtie 

 Foarfece 

 Scotch 

 1Biblie de mărime potrivită 

 Pungă sau cutie 

 PERSOANE: 

 Persoane 2  
 În această lecție vom vorbi tot despre rugăciunea Tatăl nostru, partea care 

vorbește despre protecția lui Dumnezeu, iar copiii vor înțelege că 
Dumnezeu ne păzește de rău.  

 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: Acest moment introduce lecția biblică care ne învață 
despre faptul că Dumnezeu ne păzește de rău și de cel rău. 

 Faceți toate figurile geometrice din hârtie înainte de oră. (Pentru pregătire vezi 
pașii de lucru de mai jos). Puneți 3 coli A4 într-o cutie. 

 Rugați pe cineva să vină la acest moment, ca să vă ajute cu rolul lui dr. Lupă. 
Pentru mai multe detalii legate de acest personaj, cum se îmbracă și cum se poartă 
el, găsiți informații la www.kidzromania.com, alte materiale, personaje kidz 
românia, dr. Lupă. 

  Faceți o repetiție înainte de oră, ca să vedeți dacă vă iese experimentul și ca să nu 
aveți surprize neplăcute în timpul orei, dar în timpul orei faceți din nou tot 
experimentul în fața copiilor, pas cu pas.  

PAȘI DE LUCRU EXPERIMENT—repetiție și timpul orei: 

1.   Luați 3 coli A4 de hârtie. 
2.   Prima hârtie o veți îndoi în trei părți pe lung, imagine 1. 
 
3..    Ridicați două laturi ca  să formați un triunghi ca un acoperiș de casă, vezi   
        imagine 2. Lipiți cu scotch ca    să nu se desfacă.  
 
 
4.    A doua hârtie o veți tăia la mijloc pe lung, vezi imagine 3. Lipiți cu scotch una     
       de alta cele două jumătăți și formați un cerc închis, imagine 4. Apoi faceți niște  
       îndoituri ca să obțineți un pătrat, vezi imagine 5.  
 
 
5.    A treia hârtie rotiți-o pe înălțime, apoi lipiți-o cu scotch bine de sus până jos,   
       imagine 6.  
 
6.    Singura figură geometrică din hârtie, care va susține cartea, este cilindrul. 
 
7 .   Pe rând, începând cu prima figură geometrică, puneți o Biblie.  
   Atenție! Cilindrul trebuie să fie ultimul.   
 

5. 3. 

4. 

2. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

6. 

 Dr. Lupă intră în modul său caracteristic, îi salută pe copii și, după o prezentare destul 
de amuzantă pe care și-o face, le spune copiilor că a pregătit un super experiment. 

 Dr. Lupă scoate prima hârtie (vezi pas 2, imagine 1 și 2) și spune:  ,,Credeți că această 
hârtie, făcută așa, poate să protejeze, să țină această carte? Haideți să vedem!” 

 Dr. Lupă pune Biblia peste triunghiul făcut din hârtie și cartea va cădea, iar hârtia se va 
distruge.  

 

1. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă că Dumnezeu ne păzește de rău. 

TEXT BIBLIC: Iosua 10 
 

MATERIALE: 

 Tablă/tavă 

 Plastilină 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

 

1. Modelați plastilină în timp ce spuneți povestirea biblică: Iosua, soldații, ceilalți regi,            
soarele luna, etc., toate vor fi din plastilină.  

2. Dați copiilor plastilină să facă soldați: unii fac o armată de o culoare, alții fac cealaltă      
armată de altă culoare.  

3. Spuneți cu pasiune povestirea biblică, modelându-vă vocea mereu, așa încât să stârniți   
interesul și să păstrați atenția copiilor pe tot timpul povestirii.  

4.  Concomitent cu povestirea, modelați și plastilina. Nu trebuie să fie figurine perfecte. 
Simple bile  colorate diferit, care să reprezinte diverse personaje sau lucruri, lipite pe 
tablă sunt foarte eficiente ca vizuale și ajută copiii să înțeleagă mult mai bine mesajul 
biblic transmis.  Nu fiți cu spate la copiilor.  

 Invătați toate vizualele cu plastilină și faceți o repetiție înainte de oră. Nu mergeți cu 

plastilina deja modelată. Modelați totul în fața copiilor, în timpul povestirii.  

 

Astăzi vom povesti, copii, despre un bărbat despre care Biblia ne spune că a cerut soarelui să 
se oprească pe cer. Oau! Cine a văzut așa ceva vreodată? Numele bărbatului era Iosua 
(Modelați și puneți o bilă pe tablă, la vedere, și spuneți că acela e Iosua).  
 
Poporul lui Iosua a avut multe bătălii de dus, dar Dumnezeu era cu Iosua. Împărații de primprejur 
erau înspăimântați de Iosua și de Dumnezeul lui, deoarece toți auziseră cum îl ajuta pe el 
Dumnezeul lui în luptele cu dușmanii.  
 
Odată, un împărat (modelați și puneți o bilă pe tablă, care să reprezinte pe acest împărat, dar faceți 
bila aceasta puțin mai mare) a cerut ajutor de la alți patru împărați (puneți alte patru bile mai mari 
lângă această bilă mai mare) să lupte împotriva lui Iosua. Iosua era și el prieten cu un alt popor 
(mai puneți câteva bile, colorate diferit, puțin mai departe de Iosua). Acest popor, când a auzit că 
cei cinci împărați s-au unit împotriva lui, au mers la Iosua și i-au spus (două bile se mișcă pe tablă 
până la bila care îl reprezintă pe Iosua și se fac că vorbesc cu el): ,,Nu ne părăsi! Vino cu noi și 
ajută-ne!” 
 
Iosua și toți soldații lui (strângeți bilele soldații lui Iosua de la copii și puneți pe tablă sau o tavă)  s
-au pregătit de luptă. Dar Domnul i-a spus lui Iosua: ,,Nu te teme, căci totul va fi bine.” (Luați de la 
copii soldații dușmani și simulați o bătălie între cele două armate.) Iosua i-a luat pe nepregătite pe 
dușmani și Dumnezeu a făcut să plouă peste dușmani cu niște pietre mari (faceți dvs. bucăți mai 
mici de plastilină care vor fi grindină și puneți-le pe tablă ca și cum ar fi o bătălie).  
 
Dumnezeu a fost atunci cu Iosua. Și pentru că lupta continua, Iosua a vorbit cu Dumnezeu și a 
cerut soarelui (modelați și puneți un soare din plastilină galbenă pe care îl veți tot mișca) să se 
oprească deasupra lor pe cer (lăsați soarele undeva la mijloc pe talbă/tavă) și lunii (puneți o lună 
din plastilină albă mai la o parte) a cerut să se oprească și ea din mersul ei. Dumnezeu a făc 
 
 

4. Dr. Lupă continuă la fel, făcând un pătrat de hârtie (vezi pașii 3-4 și imagini 3-5), pune Biblia  
        peste acea figură geometrică și se va întâmpla la fel, va cădea.   
 
5. ATENȚIE! Cilindrul trebuie să fie ultimul! Dr. Lupă confecționează cilindrul din hârtie 

(vezi pas 4, imagine 6) și întreabă: ,,Credeți că acest cilindru poate proteja această Biblie să 
nu cadă? O va susține? Haideți să vedem.” Dr. Lupă pune Biblia peste cilindrul de hârtie și 
aceasta va sta deasupra lui. Dr. Lupă spune: ,,Am reușit! Hârtia a păzit cartea, ca să nu 
cadă.” 

 
6. Dr. Lupă pleacă iar învățătorul spune copiilor: ,,Astăzi noi vom învăța din rugăciunea Tatăl  
       nostru, despre faptul că Dumnezeu ne păzește de rău și ca să nu cădem.” 
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JOC: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luați imaginile de mai sus, rugați copiii să închidă ochii și ascundeți                             
iarăși imaginile prin clasă.  

2. Câți ați terminat, spuneți start, și toți copiii caută imaginile prin clasă.  
3. Copiii care găsesc imaginile, vin în față și se așează în ordinea corectă pe                                 

care o cere versetul biblic.  
4. Toți copiii spun versetul biblic împreună.  
5. Repetați jocul în același mod de câte ori doriți.  

1. Spuneți copiilor să caute prin clasă 4 imagini.  
2. Copiii care găsesc imaginile vin cu ele în față și le țin la vedere. 
3. Întrebați pe copii ce văd ei în fiecare imagine. 
4. Luați imaginea 1, Domnul, așezați-o pe locul I și spuneți că această 

imagine reprezintă cuvântul: DOMNUL. 
5. Spuneți împreună cu copiii cuvântul: Domnul. 
6. Luați imaginea 2, puneți-o lângă imaginea 1 și spuneți că acea imagine 

reprezintă cuvintele: VĂ VA PĂZI.  
7. Repetați cu copiii: Domnul vă va păzi... 
8. Luați imaginea 3, puneți-o lângă imaginea 2 și spuneți că acea imagine 

reprezintă cuvintele: DE CEL RĂU.  
9. Repetați cu copiii: Domnul vă va păzi de cel rău... 
10. Luați imaginea 4, puneți-o lângă imaginea 3 și spuneți că acea imagine 

reprezintă cuvintele: 2 TESALONICENI 3:3  
11. Repetați cu copiii: Domnul vă va păzi de cel rău... 2 Tesaloniceni 3:3 
12. Scoateți pe rând imagini și copiii spun versetul, inclusiv părțile fără imagini. 
13. După ce copiii vor fi învățat astfel, vor mai repeta de 3 ori versetul pe de rost.  

 

OBIECTIVE:  Copiii să învețe despre cum spune Domnul Isus ne 
învață să cerem lui Dumnezeu să ne păzească de rău. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

MATERIALE: 
 
 Copii xerox imagini, pag. 9-10 
 Foarfece 
 4 Jumătăți de coli A4 de hârtie 
 Lipici 

 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox imagini, pag. 9-10. 
 Lipiți pe cele 4 jumătăți de hârtie câte o imagine.  
 Ascundeți imaginile prin clasă, așa încât să nu fie găsite de 

copii până la momentul potrivit. 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă și să aplice practic toate cele învățate 
despre protecția lui Dumnezeu. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți o copie xerox a imaginilor de la pag. 11-13. 
 Lipiți câte o imagine pe o coală A4 de hârtie sau pe o jumătate. 

făcut ca soarele să se oprească. La fel și luna. Astfel a fost aproape o zi întreagă fără noapte.Biblia spune 
că nu a mai fost niciodată așa ceva nici până atunci, nici de atunci încoace, ca Domnul, Dumnezeu, să 
asculte de glasul unui om și să oprească soarele pe cer. Dar Dumnezeu era de partea lui Iosua și dorea să 
îl păzească de rău, așa că a făcut o astfel de minune pentru ei. Iosua a învins atunci iar cei cinci împărați 
dușmani -uuu, nici nu vreau să mă gândesc - nu au sfârșit prea bine.   

1. 

2. 

3. 

4. 

MATERIALE: 

 Copie xerox imagini, 
pag. 11-13 

 Coli A4 de hârtie 

 Lipici 

,,... Domnul...vă va păzi de 
cel rău.” 

      2 Tesaloniceni 3:3 
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POVESTEA: 

RUGĂCIUNE:  Aduceți copiii într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneți povestea, folosindu-vă de imagini.  
2. După ce ați spus povestea, puneți copiilor câteva întrebări care să îi ajute să aplice practic în 

viața lor cele învățate la lecție.  

 

OBIECTIVE: Copiii  să-şi  reamintească tema şi aplicaţiile practice 

din lecţie despre faptul că Dumnezeu ne păzește de rău. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Faceți copie xerox cu imaginile de la pag. 14-15. 

1. Lipiți cu scotch cele trei imagini în trei părți diferite ale sălii. 
2. Dumneavoastră și copiii veți sta la mijlocul sălii.  
3. Puneți o întrebare precum: Ce faceți când nu este lumină și e întuneric?  
4. Copiii vor alerga la ce imagine doresc ei de pe perete. Unii, posibil, vor merge la 

imaginea cu Isus, alții la imaginea Inimă, alții la imaginea Copii în rugăciune. 
5. Pentru copiii care se află la imaginea Isus, puneți întrebarea: La cine alergăm 

noi când avem o problemă? Copiii vor răspunde: La Isus! 
6. Pentru copiii care se află la imaginea Copii, puneți întrebarea: Ce facem când... 

(meționați situația prezentată)  nu e lumină? Copiii vor răspunde: Ne rugăm! 
7. Pentru copiii care se află la imaginea Inimă, puneți întrebarea: Pe cine iubește și 

ajută Isus?  Copiii vor răspunde: Pe noi! 
8. Copiii vin lângă dvs., la mijlocul clasei, și veți proceda la fel, strigând alte situații 

precum: ne e frică, nu ne place ceva, sunt copii care ne pot face rău, sunt animale 
de care ne temem etc.   

9. Procedați la fel cu imaginle și întrebările caracteristice fiecărei imagini.  

La cine alergăm noi când 

avem o problemă? 

Ce facem când... ? 

Pe cine iubește și ajută Isus? 

Se spune că o găină mamă a avut mai mulți puișori. Găina a stat pe ouă mult, mult timp ca să 
le protejeze și ca puișorii să crească acolo, în găuace, până la momentul când erau pregătiți să 
iasă afară, imagine 1. O ce răbdare a avut această găină să stea pe ouă mult, mult timp! Dar ea 
era mama, așa că rolul ei era să își protejeze puișorii care creșeteau frumos în găuace. Apoi, 
când puișorii au spart rând pe rând coaja , imagine 2, și au ieșit afară, ei erau așa de drăguți și 
pufoși cu cioculețele care atârnau sub ochi!  
 
Găina mamă nu mai putea de bucurie. Cotcodăcea fericită pe lângă fiecare puișor și avea grijă 
de fiecare în parte, imagine 3. Avea grijă de fiecare în parte ca nu cumva vreunul să plece 
departe de ea. Îi hrănea cu ciocul și stătea mereu doar lângă ei, ca să îi păzească de pericole. 
Când puișorilor le era somn, frig sau frică, ei alergau de unde erau și se așezau sub aripa 
mamei găină. Iar ea îi cuprindea pe toți și îi păzea cu grijă ca niciunul să nu rămână afară, 
imagine 4.  
 
Dar într-o noapte ceva rău s-a întâmplat. Căsuța puișorilor a luat foc. Puișorii s-au speriat așa 
că stăteau ascunși sub aripa mamei. Erau prea mici ca să zboare sau să fugă.  Găina mamă știa 
că dacă ea va pleca, puișorii ei vor rămâne în pericol. Și, pentru că ea era mama, nu a putut să 
plece, ci a rămas cu puișorii ei ca să-i păzească sub aripile ei, imagine 4.  
 
Când incendiul a fost stins, mare surprindere a fost ca toți puișorii să fie găsiți în viață, 
imagine 6.  Găina mamă și-a păzit puișorii cu prețul vieții. Ea a fost gata să își dea viața pentru 
puișorii ei.  

CONCLUZIE: Tot așa și Dumnezeu a dat pe Fiul Său, Domnul Isus, ca să ne păzeacă pe noi de 
rău și să ne salveze. Să nu uităm niciodată că Dumnezeu dorește să ne păzească de rău. De aceea, 
Domnul Isus ne-a învățat prin rugăciunea Tatăl nostru că atunci când ne rugăm, să cerem și noi lui 
Dumnezeu să ne păzească de rău.  

MATERIALE: 

 Copie xerox întrebări, 
imagini, pag. 14-15 

 Scotch 
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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 copii xerox pag. 7, una la doi copii și pag. 8, una la 5 
copii.  

 Tăiați la jumătate pag. 7, una pentru fiecare copil. 
 Decupați toate părțile de la pagina 8, așa încât să aveți două 

părți de soare pentru fiecare copil (stânga și dreapta).  

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 7 și 8 

 Foarfece 

 Lipici 

 Creioane colorate 

îndoit 

1. Dați fiecărui copil o jumătate de pagină, vezi pag. 7, și două părți de soare, 

vezi pag. 8. 

2. Copiii vor colora imaginile. 

 

 

3. Copiii vor îndoi hârtia, așa încât imaginile să fie acoperite, vezi figurile  

      alăturate. Ajutați pe copii să îndoaie hârtia. 

 

 

4. Copiii vor colora  cele doi imagini, soarele. 

5. Copiii vor lipi cele două jumătăți de soare pe partea îndoită                     

din față, vezi   imaginile alăturate.  

 

6. Copiii vor repeta lecția biblică, explicând cum s-a oprit  

       soarele.  
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 O pagină la 5 copii.  

 Decupați pe liniile întrerupte. Fiecare copil are nevoie de o imagine de la 
stanga si una de la dreapta.   

 Copiii vor colora și vor lipi. 
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DOMNUL  

VĂ VA PĂZI 

DOMNUL VĂ VA PĂZI  
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2 Tesaloniceni 3:3 

DOMNUL VĂ VA PĂZI DE CEL RĂU 

DE CEL RĂU 

DOMNUL VĂ VA PĂZI DE CEI RĂU 2 Tesaloniceni 3:3 
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1. 

2. 
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4. 

3. 
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6. 

5. 
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