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 PERSOANE: 

• 2 Persoane  
• În acest set de lecții ,,Creșterea spirituală” vom învăța progresiv despre 

creșterea spirituală a unui om. În această lecție, copiii vor înțelege că Biblia 
este Cuvântul lui Dumnezeu iar, prin Biblie, El ne spune cum putem crește 
spiritual.  

 
• 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 despre faptul că Biblia 
ne ajută să creștem spiritual. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Vorbiți cu o persoană să vină să interpreteze un rol de bunică. Aceasta nu 
trebuie să stea întreaga lecție, e nevoie de doar 5 minute la început.  

• Pregătiți un costum de bunicuță. Faceți ca bunicuța să fie haioasă și 
drăgălașă. Costumul ei trebuie să fie simplu: un halat peste care are legat un 
șorț, o basma pe cap, ochelari pe nas, papuci în picioare, o pungă cu un litru 
de lapte și un pahar în ea.  

• Faceți o repetiție înainte, ca să știți ce aveți de spus în dialog.  

DIALOG: 

1. Bunicuța intră în clasa copiilor, greșind locul unde trebuia să ajungă.  
2. Totuși, pentru că este foarte obosită, poposește un pic și schimbă câteva 

cuvinte cu învățătorul de la clasă. 

BUNICA intră privind nedumerită în clasă. Gâfâie greu apoi se așează pe un 

scaun pe care îl găsește  în apropiere:  

   Ce de copii sunt aici, maică! Copii ăștia toți s-au 

   născut acum? Da-s prea mari să fie bebeluși!  

ÎNVĂȚĂTORUL:   Mamaie, ce cauți? 

BUNICA:   Spitalul de nașteri!     

ÎNVĂȚĂTORUL:  Maternitatea? Nu e aici.  

BUNICA:   A, voi sunteți copii mari! Ce căutați la spital? Sunteți bolnăviori toți?  

                                        Săracii  de voi! Eu am crezut că aici sunt doar bebeluși! Fata mea e aici cu  

                                       nepotul  meu care s-a născut de curând. 

 

ÎNVĂȚĂTORUL vorbește mai tare ca și cum n-ar auzi:  

   Mamaie, aici nu e spitalul, e o biserică! 

BUNICA:   Biserică? Maică, biserica e peste drum de spital. E ușor de găsit. Uite ieși pe 

   ușa asta și... 

ÎNVĂȚĂTORUL o întrerupe:  

   Mamaie, de fapt dumneata ai greșit. Aici e biserică. Fata dumneata e acolo, 

   peste drum, la spital!     

 

 

MATERIALE: 

• 1 Litru de lapte 

• 1Pahar transparent 

• Costum de bunică: halat, 
basma,  șorț,  

• Bochelari, papuci etc. 

• Biblie 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Această secțiune îi ajută pe copii să înțeleagă că Biblia ne 
ajută în creșterea noastră spirituală. 

TEXTE BIBLICE:  Faptele Apostolilor 8:26-40 (Filip  și  un etiopian) 

MATERIALE: 

• Tablă albă /Coli A4 de 
hârtie lipite împreună 
să facă o tablă de 
hârtie 

• Marker  

• Biblie 
 
 

Astăzi vom povesti despre un bărbat pe nume Filip, despre care ni se povesteşte în Biblie la 
cartea Faptele Apostolilor. Arătați Biblia.   
 
Într-o zi, un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis să plece pe un drum pustiu care duce 
spre Ierusalim, la Gaza. Filip a plecat. Desenați imagine 1, Filip. Şi acolo, pe drum, văzut că 
un etiopian, un om cu mare putere la împărăteasa etiopienilor şi îngrijitor al tuturor averilor ei, 
a venit la Ierusalim ca să se închine. Acum se întorcea de acolo în carul lui şi citea din cartea 
Isaia. Desenați imagine 2, etiopianul. Duhul lui Dumnezeu a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul 
acesta!”  
 
Filip a alergat şi a auzit pe etiopian că citeşte din cartea Isaia (desenați o carte). Filip l-a întrebat 
şi i-a zis: „Înţelegi ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum să înţeleg dacă nu mă îndrumă  

BUNICA fericită:  Ai văzut-o pe fata mea? Sărăcuța! A născut de curând o frumusețe de  

   băiețel. Și i-am adus să bea lapte bun și sănătos de la văcuță;   

   lapte sută la sută natural, fără prostii în el. Să aibă și ea pentru ăla micuț... 

ÎNVĂȚĂTORUL o întrerupe: 

    Mamaie, pentru asta trebuie să mergi acolo, peste drum. Acolo e spitalul. 

BUNICA se uită nedumerită pe sub ochelari.    

   Peste drum?   

ÎNVĂȚĂTOR:   Nu te supăra, dar noi trebuie să începem... 

BUNICA supărată:   Începeți! Începeți și fără mine! Eu trebuie să duc laptele ăsta bun 

   pentru fata mea ca să aibă la micuț. Știți, bebelușii se hrănesc doar cu 

   lapte bun și sănătos. Ei mănâncă doar lapte, ca să crească mari. Abia atunci 

   pot ei mânca și hrană tare. Scoate laptele din sacoșă și paharul și-și pune în 

   pahar: Uf, ce sete mi-e!  Bea din pahar: Ce bun a fost! Laptele e bun și  

   hrănitor  pentru oricine, nu doar pentru bebeluși! Se ridică  speriată și  

   pleacă: Ah, ce –am zăbovit cu voi! M-ați ținut cam mult aici! Am plecat! 

 

ÎNVĂȚĂTORUL:  Știți copii? Bunica avea dreptate într-o privință. Laptele este foarte  

   important în creșterea unui nou născut. Lecția trecută am vorbit despre  

   nașterea din nou, primul pas în creșterea noastră spirituală. Astăzi vom  

   vorbi despre o hrană de zi cu zi, foarte importantă în creșterea noastră  

   spirituală, Cuvântul lui Dumnezeu. Arătați o Biblie. Și vom vorbi despre  

                                      ajutorul pe care ni-l oferă Biblia în creșterea noastră spirituală.  

• În timp ce povestiţi, desenați pe tablă, vezi instrucţiunile de pe parcursul 

povestirii. 

POVESTIRE BIBLICĂ: 
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CONCLUZIE: 

cineva?” Desenați semne de întrebare. Atunci etiopianul l-a rugat pe Filip să urce în carul lui 
şi să stea împreună cu el. Etiopianul citea din profeţia lui Isaia despre moartea Domnului 
Isus. Desenați crucea.  
 
Etiopianul însă nu înţelegea despre cine se vorbeşte.  Atunci Filip i-a vorbit despre Isus. Pe când îşi 
continuau ei drumul, au dat peste o apă. Etiopianul a spus: „Uite apă, ce mă împiedică să fiu 
botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima ta, se poate să fii botezat.”  
 
Omul a răspuns atunci: „Da, cred  că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” Apoi poruncit să 
fie oprit carul în care se aflau, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe etiopian  
Desenați râul. 
 
Când au ieşit din apă, Duhul lui Dumnezeu a răpit pe Filip şi etiopianul şi-a văzut de drum  plin 
de bucurie. Schimați gura etiopianului în fericit, cu zâmbet. 

Cine l-a luminat pe etiopian despre voia lui Dumnezeu cu privire la el? Cuvântul lui 

Dumnezeu citit şi interpretat de un om al lui Dumnezeu. Doar prin citirea Bibliei  (arătați o 

Biblie) etiopianul a înţeles că următorul pas, după ce a crezut şi a fost născut din nou, este 

mărturisirea credinţei lui prin botez, urmând astfel exemplul Domnului Isus. Acest simbol era 

şi o mărturie a începutului său de creştere spirituală. Da, copii, şi astăzi, Cuvântul lui 

Dumnezeu are putere şi pentru noi. Doar citind Biblia, putem înţelege care este voia 

Domnului. Dacă citim Biblia în fiecare zi şi împlinim Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa noastră, 

ea ne ajută în creşterea noastră spirituală.  

1. Luați primul balon, arătați-l copiilor și spuneți că el reprezintă cuvintele: Fiți 
împlinitori ... 

2. Chemați pe cineva care să vină în față să țină balonul. 
3. Spuneți împreună cu copiii aceste cuvinte: Fiți împlinitori ... 
4. Scrieți pe tabla albă sau pe o hârtie ce reprezintă fiecare balon, ori de câte ori 

spuneți ce reprezintă el.  
5. Luați al doilea balon, arătați-l copiilor și spuneți că el reprezintă cuvintele: ai 

Cuvântului... 
6. Chemați pe cineva care să vină în față să țină balonul. 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care vorbește despre 
ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, anume că trebuie să fim 
împlinitori ai Cuvântului, nu doar ascultători.   

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Pregătiți 5 baloane colorate diferit. 
•  Pentru fiecare parte din verset să aveți un balon de o altă 

culoare, deoarece copiii trebuie să asocieze acele cuvinte 
cu culoarea balonului. 

•  Veți împărți, așadar, versetul în 5 părți, astfel: Fiți 
împlinitori / ai Cuvântului,/ nu numai ascultători,/ 
înșelându-vă singuri. /Iacov 1:22.   

 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

• 5 Baloane de culori diferite 

•  Tablă albă și marker 
 

Fiți împlinitori  

Fiți împlinitori ai Cuvântului,               

nu numai ascultători,                                              

înșelându-vă singuri.                       

 Iacov 1:22 

ai Cuvântului... 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

JOC: 

 
1. Luați cele 5 baloane.  
2. Dați copiilor în sală baloanele și când spuneți start, copiii trebuie să le arunce de la unii             

la  alții. 
3. Când spuneți stop, copiii care au baloanele în mâini vin în față, se așează în ordinea           

corectă pe care o cer culorile folosite pentru cuvintele din verset.  
4. Când s-au așezat în ordinea corectă, copiii spun tare versetul pe dinafară.  
5. Procedați la fel de mai multe ori, așa încât toți copiii să aibă șansa să vină în față cel puțin o dată 

pentru a spune versetul biblic cu balonul în mână.  

7. Spuneți împreună cu copiii aceste cuvinte. Fiți împlinitori ai Cuvântului... 
8. Scrieți pe tablă ceea ce scrie pe balon. 
9. Luați al treilea balon, arătați-l copiilor și spuneți că el reprezintă cuvintele: nu numai 

ascultători. 
10. Chemați pe cineva care să vină în față să țină balonul, scrieți pe tablă, spuneți împreună 

cu copiii aceste cuvinte: Fiți împlinitori ai Cuvântului nu numai ascultători.  
11. Luați al patrulea balon, arătați-l copiilor și spuneți că el reprezintă cuvintele: înșelându-

vă singuri.   
12. Chemați pe cineva care să vină în față să țină balonul, scrieți pe tablă, spuneți împreună cu 

copiii aceste cuvinte: Fiți împlinitori ai Cuvântului nu numai ascultători, înșelându-vă 
singuri.   

13. Luați al cincilea balon, arătați-l copiilor și spuneți că el reprezintă cuvintele: Iacov 1:22.  
14. Chemați pe cineva care să vină în față să țină balonul, scrieți pe tablă, spuneți împreună cu 

copiii aceste cuvinte: Fiți împlinitori ai Cuvântului nu numai ascultători înșelându-vă 
singuri.  Iacov 1:22. 

15. Repetați versetul o dată.  
16. Ștergeți două trei cuvinte de pe tablă și scoateți baloanele cu aceleași cuvinte. 
17. Spuneți versetul, inclusiv părțile lipsă.  
18. Continuați în același mod până ce nu mai aveți niciun cuvânt pe tablă și niciun balon la 

vedere.  
19. Copiii vor spune acum pe dinafară versetul.  
 
 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic cât de mult ne ajută Biblia în 
creşterea noastră spirituală. 

• Pregătiţi toate materialele şi pueţi-le într-un loc ascuns, până la acest 

moment.  

• Scoateţi materialele la vedere, ca să începeţi prezentarea aplicaţiei 

practice.  

PREZENTARE: 

Vreau să vă arăt, copii, acum cât de importantă este Biblia pentru noi. Am aici un burete (arătaţi 

buretele nou). Acest burete suntem noi: eu şi voi.  Ori de câte ori citim din Biblie, noi ne 

îmbibăm de Cuvântul lui Dumnezeu.  (Introduceţi buretele în apă şi ridicaţi-l aşa plin cu apă. 

Tineţi-l deaupra vasului cu apă.) Vedeţi acest burete? Cum este el? Da, este îmbibat în apă.     

Nu uitaţi că buretele acesta suntem noi. Apa reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu. Cum suntem     

noi când ne lăsăm cufundaţi în Cuvântul lui Dumnezeu prin citirea zilnică a Bibliei?   

 

înșelându 

    Nu numai 

îIacov 

 

MATERIALE: 

• 1Burete nou 

• 1 Burete foarte uzat  şi 
foarte uscat 

• 1 Vas cu apă 

• 1 Farfurie 

• Chibrituri 

• Biblie 
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CONCLUZIE: 

Oamenii care citesc Biblia în fiecare zi cresc spiritual în fiecare zi. Biblia îi ajută să cunoască voia 

lui Dumnezeu şi să trăiască după voia Lui. Aşa ei cresc spiritual. Voi ce fel de oameni doriţi să fiţi, 

ca acest burete plin de apă? Atunci citiţi Biblia în fiecare zi! Cine ar vrea să fie ca acest burete 

uscat? Este alegerea noastră. Eu îmi doresc să citiţi în fiecare zi Biblia şi să iubiţi Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

RUGĂCIUNE: 

Aduceţi copiii într-o rugăciune prin care să ceară şi ei putere de la Dumnezeu să citească zilnic din 
Biblie şi să înţeleagă bine Cuvântul lui Dumnezeu, ca să crească în cunoaşterea voii lui Dumnezeu, 
deci să crească spiritual.  

 

Da, suntem plini de Cuvâtul Lui, aşa cum buretele acesta este plin de apă. Oau, ce frumos!  Dar ştiţi, 

copii, ce face un om îmbibat în  Cuvântul Domnului? Exact ce vedem la acest burete. Apa nu 

poate să stea doar în el. Curge. La fel este şi cu omul plin de Cuvântul lui Dumnezeu; el nu 

poate tăcea. El va lăsa să curgă prin vorbirea lui, prin trăirea sa, prin viaţa lui tot ceea ce a 

primit din Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum şi din acest burete curge apă. (Puneţi buretele 

pe o farfurie.) 

Ce se întâmplă însă cu noi dacă nu citim Biblia în fiecare zi şi nu ne îmbibăm în Cuvântul lui 

Dumnezeu? (Scoateţi buretele foarte uscat şi uzat.) Aşa arată un om care nu se umple de Cuvântul 

lui Dumnezeu prin citirea Bibliei. El este uscat, obosit, uzat de păcate şi de nefericire. El nu este 

îmbibat, nu este fresh, nu este folositor. El rămâne uscat şi nefolositor pentru că nu e îmbibat în apă. 

Dumnezeu nu vrea să fim ca acest burete.  

 El ne-a dat Biblia (arătați Biblia), Cuvântul Său, prin care ne învaţă exact tot ce trebuie să ştim 

despre El, despre naşterea noastră din nou şi despre creşterea noastră spirituală. Haideţi să vedem 

acum ce se întâmplă cu un om plin de Cuvântul lui Dumnezeu atunci când vine diavolul sau 

atunci când vin încercările! (Luaţi buretele cu apă, treceţi-l din nou prin vasul cu apă şi aprindeţi  

sub el un chibrit. Buretele nu se va aprinde.)  

Ce putere are focul asupra unui astfel de burete? Nicio putere. Apa din el a stins focul. Dar ce se 

întâmplă cu buretele uscat? (Aprindeţi cu grijă un chibrit sub el şi buretele acesta se va aprinde. 

Puneţi-l repede în vasul cu apă, ca să nu provocaţi un accident.) Vedeţi copii? La fel este când vine 

diavolul la noi. Dacă suntem plini de Cuvântul lui Dumnezeu, focul lui nu ne va atinge. Cuvântul 

Domnului din nou va stinge focul răufăcător al diavolului. Dar cei ce nu au în ei Cuvântul lui 

Dumnezeu, sunt distruşi de săgeţile arzătoare ale diavolului sau de încercări.   

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze toate cele învățate despre 
importanța Bibliei în creșterea noastră spirituală. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Desenați pe jumătate de coală A4 imaginile pe care le-ați făcut pe 
tablă la lecția biblică.  

• Faceți copii xerox fișele de lucru de la pag. 10, o fișă pentru fiecare 

grupă.  

MATERIALE: 

• Creioane 
• Biblii 
• Tablă 
•  Marker/Cretă 
• Copii xerox pag. 10 
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INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Împărțiți copiii în două grupe. 
2. Dați fiecărei grupe o fișă de lucru, o Biblie și un pix. 
3. Când spuneți start, fiecare grupă trebuie să citească versetele biblice 

și să completeze spațiile libere de pe fișă. Fiecare spațiu liber 
completat are ca simbol o literă. La final, acele litere trebuie să 
rezulte într-un cuvânt pe care tot grupa îl va găsi. El va constitui 
răspuns la întrebarea: Cuvântul lui Dumnezeu este găsit în...                                      
__ __ __ __  I  __! 

4. Grupa care termină prima strigă: TERMINAT! 
5. Grupa a doua trebuie să continue până rezolvă și ea fișa integral.   
6. La final, lucrați împreună cu ambele grupe.  
7. Grupa care a terminat prima, citește pe rând afirmațiile completate. 
8. Pe o tablă scrieți Echipa 1 și Echipa 2.  
9. Sub fiecare echipă scrieți cuvintele cu care au fost completate afirmațiile. Apoi 

puneți și cuvântul care a fost format din literele simbol.  
10. Dacă totul este foarte corect (și cuvintele din afirmații, și cuvântul cheie format 

din literele simbol) echipa care a terminat prima primește 200 de puncte, pentru 
că a terminat prima,  o sută de puncte pentru fiecare răspuns corect și 100 de 
puncte pentru cuvântul format, dacă acesta este corect.   

11. Echipa care a terminat pe locul doi va primi 150 de puncte, pentru că a terminat 
pe locul doi, o sută de puncte pentru fiecare răspuns corect și 100 de puncte 
pentru cuvântul format, dacă acesta este corect.   

12. Echipa cu cele mai multe puncte câștigă. 

Echipa 1     Echipa 2     

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească 
despre cât de important este să citim și să înțelegem Biblia pentru 
creșterea noastră spirituală. 

 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dați fiecărui copil câte o jumătate de pahar de unică folosință, 

o imagine cu cal și roti și ață. 

2. Copiii să aibă la îndemână foarfece și lipici/scotch. 

3. Copiii vor decupa caii (inclusiv piesa dintre cele 
două piese de cai) și roțile. După ce se decupează 
caii, se va și se va arunca bucata din interior, vezi 
săgeata punctată roșie, imag. 2. 

 

MATERIAL: 

• Pahare de unică folosință, de 
preferat din carton sau spumă, 
unul pentru fiecare doi copii 

• Foarfece 

• Lipici/scotch 

• Copie xerox pag. 9, una de copil 

• Ață/Frânghie 

 
• Faceți copii xerox pag. 9. 
• Pregătiți toate materialele. 
• Tăiați paharele de unică folosință pe vertical, 

de sus în jos, ca să aveți pentru fiecare copil o 
jumătate, imag. 1.  

• Tăiați pentru fiecare copil ață, aprox. 15 cm. 
• Faceți  un model. 

La jumătate 

1. 

 

de
A 

B I

2. 

Decupați 

și aruncați 

 

I
Cum  arată 
calul decupat 
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4.  Se îndoaie dreptunghiul rămas la mijloc  

             după decupare,  vezi  imag.  3.  

 Dreptunghiul va arata așa.  

 Se continuă, păstrând pașii schematici 
 (scotch de jur împrejur) de la imag. 4.  
 

 

 

 

 

5.. Cele două părți ale calului sunt lipite ca în 

 imag. 4 și 5, la o distanță de aprox. 1 cm. 

 

 

 

 

7.  Lipiți capul cu scotch, imag.  4 și 6. 

 

 

 

 

 

 

8.  Lipiți roțile de-o parte și de alta a                             

 paharului tăiat în două, imag. 6.  

 

 

 

 

9.  Lipiți cu scotch ața, imag. 7.  

 

 

 

 

10. Obiectul va arăta ca în imag. 8.  

Dupa se 
îndoaie 
dreptunghiul  
puneți scotch 
de jur                
împrejur,. este 
în interiorul 
calului. 
 

 

3. 

 

îndoiți bucata 
dreptunghiul care 
a rămas la mijloc  

Privind de sus 

Aprox. 1 cm.  

5. 

 

scotch 

6. 

7. 

7. 

8. 

4. 

Capul 

Puneți scotch rulat cu 

partea lipicioasă pe 

exterior. 

dreptunghiul  

jos 
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 Decupați caii.  

 Decupați si partea de    
       la mijloc, dintre cei  
       doi cai, unde vor fi  
       aruncat.  

 Îndoiți dreptunghiul    
și lipiți cu scotch. 

Decupați și aruncați 

A 

B 

Îndoiți 

și lipiți 

A la B. 

B A 

I
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FIȘA 1  

• Citiți versetul biblic și completați spațiile libere cu ceea ce spune versetul biblic citit. 

• La final, scrieți cuvântul cheie folosindu-vă de literele din paranteze (veți găsi în acest 

cuvânt fiecare literă). 

1. Psalmii 119:1b - În Cuvântul lui Dumnezeu noi descoperim ....................... Lui. (A) 

2. Romani 10:17 - Auzirea despre Domnul Isus se face prin ......................... (B) 

3. Psalmii 119:9 - Cuvântul lui Dumnezeu îi........................... pe tineri.  (L) 

4. Psalmii 119:28 - Cuvântul lui Dumnezeu mă ............................ (I) 

5. Psalmii 119:105a  - Cuvântul lui Dumnezeu are ca temelie ................................ (E) 

 CUVÂNTUL CHEIE: Cuvântul lui Dumnezeu este găsit în:  __ __ __ __  I  __! 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘA 2  

• Citiți versetul biblic și completați spațiile libere cu ceea ce spune versetul biblic citit. 

• La final, scrieți cuvântul cheie folosindu-vă de literele din paranteze (veți găsi în acest 

cuvânt fiecare literă). 

1. Evrei 5:14 - În Cuvântul lui Dumnezeu  găsim ............................ care ne ajută să creștem 

spiritual. (A) 

2. Proverbe 4:21-22  - Cuvântul domnului este ................. Și .................... Pentru cei ce îl găsesc. 

(B) 

3. Psalmii 119:11 - Cuvântul Domnului mă ajută să nu............................(L) 

4. Psalmii 119:105b - Cuvântul lui Dumenzeu e ..................... Pentru mine (I) 

5. Psalmii 119:160b - Cuvântul lui Dumnezeu este ....................... (E) 

 CUVÂNTUL CHEIE: Cuvântul lui Dumnezeu este găsit în:  __ __ __ __  I  __! 
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Am uitat să 
 citesc   
Biblia.  

E prea   
târziu, 
trebuie să 
dorm. 

Nu știu 
unde este 
Biblia mea. 

Tatăl meu 
citește 
Biblia. De 
ce si eu? 

Am uitat să 
 citesc   
Biblia  

Nu am 
timp să 
citesc   
Biblia. 

Mi-e rușine să 
citesc,   un      
prieten e aici. 

Nu știu ce 
spune 
 Biblia. 

E prea târziu, 
trebuie să 
merg la 
școală. 

Am uitat să 
 citesc   
Biblia.  

Este prea 
greu. 

 

Parcurge drumul corect de la start la finish cu ajutorul unei singure linii de culoare roșie. Era nu 
se va întrerupe de la cap la sfârșit.  

SFÂRȘIT.  

START 


