
                                                                                                                    Eroi cu credinţă 2  (EHUD)  Şcolari    1  

www.KIDZROMANIA.com 

  

 

 

 

KIDZ ROMÂNIA 

 

 

  

        NR. 14/ 2015 

ŞCOLARI  

  Eroi cu credinţă 2 

EHUD 

Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA. 

 

AUTORI & TEHNOREDACTARE:  

Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

 

 
Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. SUA.  
Acest material poate fi folosit GRATUIT pentru lucrul cu copiii din biserici şi şcolile locale, dar       
este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării    
sau a altor scopuri ( website, DVD, CD, RTV, sau diferite publicaţii). Pentru alte informaţii,  
contactaţi-ne la kidzromania@gmail.com. 

 
Lecţia Introductivă  2 

Lecţia Biblică  3 

Versetul Biblic 4 

Aplicaţie Practică  5 

Joc Recapitulativ 7 

Lucru Manual 7 

Vizuale 8 

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 
Janet Cunningham  
Tamara Henkes 
Travis Corbell 
Florentina Pali-Gheorghiaş 
Simona şi Florian Kifor 
Marcela şi Efren  Portillo 
Shannon şi Aaron Morgan 
George Moldovan 
Breha Nane 

 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înveţe că aşa cum Dumnezeu l-a 
folosit pe Ehud, un om stângaci, într-un mod măreţ, tot aşa şi lor 
Dumnezeu le poate da ajutor, chiar dacă se simt prea mici, 
neputincioşi şi slabi. 

 

TEXTE BIBLICE: Judecători 3:12-30 

 

VERSET BIBLIC: Psalmi 54:4 

Pagină de colorat 17 



                                                                                                                    Eroi cu credinţă 2  (EHUD)  Şcolari    2  

www.KIDZROMANIA.com 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
• Beţişoare pentru curăţat 

urechile 

• Suc de lămâie 

• Coală albă de hârtie 

• Lumânare sau lanternă 

•  

OBIECTIVE : Lecţia Introductivă are drept scop să                
introducă tema lecţiei şi să capteze atenţia copiilor  

PREZENTARE: 
Dr. Lupă intră la oră distrat, aşa cum este el de obicei, anunţându-şi                         
prezenţa, prin gălăgie, înainte de a apărea el ca persoană. 
 
Dr. LUPĂ: Bun găsit, copii! Ce mai faceţi? Lăsaţi copiii să răspundă.  
ÎNVĂŢĂTOR:        Dr. Lupă, ce bucurie să vă avem din nou cu noi! 
Dr. LUPĂ:       Da. Şi eu mă bucur, dar nu stau mult. Am un mesaj special pentru 
               voi, de aceea am venit.  
ÎNVĂŢĂTOR:       Un mesaj special? Ce drăguţ din partea ta! Să-l auzim.  
Dr. LUPĂ: Da, numai că am o problemă. Nu am ochelarii cei buni cu mine, iar cu ăştia nu văd 
  deloc. Ce scrie aici, pe hârtie? Oh! Nu găsesc mesajul! Şi e foarte special. Şi e  
  pentru voi. Dar... Oh! Caută, dar nu găseşte. Unde e? Am pus hârtia aici, în  
  buzunar! La final o găseşte în buzunar. Aici era! O scoate şi se duce la un copil  
  din sală. Îi cere să-l ajute să citească ce scrie pe hârtie, dar ţinând hârtia la o  
  oarecare depărtare. Acesta încearcă să citească, dar nu reuşeşte. Hai, ce faci? De 
  ce nu citeşti? Nici tu nu  ai ochelarii la tine? Citeşte mesajul, te rog! Se arată  
  nemulţumit. Când vede asta, învăţătorul salvează situaţia.    
ÎNVĂŢĂTOR:      Dr. Lupă, ia să văd eu care este mesajul. Se preface că nu vede nimic. Oh, dar nu  
  văd nimic pe hârtia ta.       
Dr. LUPĂ: Sigur că nu vezi. Cum să vezi? E un mesaj ascuns. E foarte special, dar                   
  e ascuns.  
ÎNVĂŢĂTOR:      Ascuns?  
 Dr. LUPĂ,     căutând ceva ce iarăşi nu găseşte. Apoi găseşte într-un buzunar şi scoate o  
             lumânare: Asta o să v-ajute să citiţi mesajul special ascuns.  
ÎNVĂŢĂTOR:       O lumânare? 
DR. LUPĂ:      Da. Staţi să vedeţi. Aprinde lumânarea şi o dă copiilor să citească mesajul  
                          care acum se vede: Domnul ajută.   
ÎNVĂŢĂTOR:      A, ce drăguţ! Dr. Lupă, noi astăzi vom vorbi despre un personaj din Biblie  
                         care a fost stângaci, pentru că avea o problemă la mâna dreaptă. Dar  
                         Dumnezeu l-a ajutat. El l-a ademenit pe duşman cu un mesaj ascuns. Iar acum  
  mesajul tău ne ajută pe noi să începem lecţia astăzi. Îţi mulţumim!    

• Pregătiţi costumaţia lui Dr. Lupă şi vorbiţi cu cineva care să  
       interpreteze acest rol, citind scenariul de mai jos. Pentru a vedea cum este  
       personajul şi ce costumaţie are, vezi  site-ul nostru    
        www.kidzromania.com, secţiunea  Lecţii ,  Alte Materiale, Personaje. 
• Pe o hârtie albă scrieţi cu un beţişor de urechi înmuiat în suc de lămâie                                  

mesajul: Domnul ajută. Ca să se usuce, este mai bine să pregătiţi asta                                          
cu o zi înaite.  
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   când l-a ademenit pe duşman cu un mesaj ascuns. Iar mesajul tău ne ajută 
   pe noi să începem azi lecţia. Îţi mulţumim!     
Dr. LUPĂ:  Cu plăcere. Dar, din păcate eu trebuie să plec acum. O să mai vin pe la voi. 
   La revedere, tuturor. (Copiii răspund, Dr. Lupă pleacă.) 

TEXTE BIBLICE :  Judecători 3:12-30 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă prin exemplul lui Ehud că Dumnezeu se 
poate folosi şi de stângăcia unui om ca să îşi facă lucrarea prin el.  

MATERIALE: 

• Un microfon  
• Sabie de jucărie sau 

confecţionată din 
carton 

SCENETĂ BIBLIC Ă: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Intră reporterul şi Ehud ca să prezinte sceneta care va fi şi povestirea biblică. Ehud ţine mâna 

dreaptă uşor îndoită, ca şi cum ar avea un defect la mână, iar în mâna stângă ţine sabia.  

REPORTER:  Bună ziua. Sunt Andrei Gheorghescu corespondent pentru CUEL TV şi am plăcerea 
  să vă aduc un invitat special de care Dumnezeu s-a folosit într-un mod special. El 
  este unul dintre eroii Vechiului Testament, căci Dumnezeu l-a ales pentru eliberarea 
  naţiunii Israel de duşmani. Fii binevenit, Ehud!  
EHUD:  Da, mulţumesc, pentru invitaţie.  
REPORTER:  Vorbeşte-ne puţin despre tine, Ehud, ca să înţelegem mai bine de ce e atât de special 
  faptul că Dumnezeu te-a ales pe tine să eliberezi poporul de duşmani. 
EHUD:  Da. Eu sunt un om stângaci. Nu că ar fi o problemă în acest fapt. Mulţi oameni se 
  folosesc mai bine de mâna stângă. Dar eu nu mă pot sluji deloc de mâna dreaptă,  
                          aşa că trebuie să mă folosesc doar de mâna stângă. Deci sunt stângaci.  
REPORTER:      Şi totuşi, aşa stângaci cum eşti, Dumnezeu s-a folosit de tine într-un mod neobişnuit.  
EHUD:  Da, aşa lucrează Dumnezeu. Nu se uită la puterea noastră. El se poate folosi chiar şi 
  de slăbiciunile noastre pentru a face lucruri mari. Aşa a făcut şi cu mine.  
REPORTER:      Povesteşte-ne! 
EHUD:  Da. Poporul meu, Israel, e un popor tare neascultător. S-a răzvrătit de multe ori   
  împotriva lui Dumnezeu şi s-a închinat idolilor. Apoi, cu vreo 18 ani în urmă, ca  
  pedeapsă pentru păcat, Dumnezeu a permis să fim atacaţi şi cuceriţi de către Eglon, 
  regele Moabului. După ani şi ani de asuprire moabită, poporul s-a căit de păcatele 
  lui şi a strigat către Domnul pentru ajutor.  
REPORTER:     Şi-aici ai intrat tu în scenă.  

• Pregătiţi toate materialele necesare: un microfon (puteţi face din tubul de la o hârtie         

igienică, îmbrăcat în hârtie colorată, la care să lipi ţi un şnur ca şi cum ar fi un microfon), o 

batistă, haine (improvizate din cearşaf legat cu un cordon la mijloc etc.) pentru moda oamenilor 

din Vechiul Testament, pentru rolul lui Ehud,  sabie şi două scenarii. 

• Rugaţi doi tineri/două persoane să vină pentru câteva minute la oră, ca să joace rolul                  

lui Ehud şi al reporterului.  

• Faceţi o repetiţie înainte de oră, ca să ştie fiecare ce are de făcut şi de interpretat. 

• Dacă nu aveţi o sabie de jucărie, faceţi una din carton.  
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CONCLUZIE: Da, copii, înaintea lui Dumnezeu nu contează cât suntem de înalţi sau scunzi, graşi 
sau slabi, puternici sau cu slăbiciuni... El nu se uită că la imperfecţiuni. Nu se uită nici la neputinţa 
noastră. Când vrea să folosească pe cineva, El îl ajută. El te ajută şi pe tine, chiar dacă tu crezi că nu 
eşti în stare, pentru a face lucruri bune pentru El. Dumnezeu se poate folosi chiar de stângăcia 
noastră fizică sau emoţională. Şi poate face lucruri măreţe prin noi, aşa cum a făcut prin Ehud.  

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul care spune că 
Dumnezeu este ajutorul şi sprijinul nostru.  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 
• Faceţi copii xerox una din paginile 13-16, suficiente cât 

să aveţi o fişă cu mesajul secret—verset biblic– 
pentru fiecare copil. Aveţi trei variante. Alegeţi 
nivelul care se potriveşte grupei dvs.  

• Pregătiţi creioane suficiente, aşa încât fiecare  copil să 
poată lucra individual. ATENŢIE! Pagina 13 cu 
rezolvările sunt doar pentru dvs., nu  şi pentru copii.  

1. Împărţiţi copiii în 3-4 grupe. 
2. Daţi fiecărui copil o fişă cu mesajul secret şi un creion. 
3. Copiii din fiecare grupă trebuie să identifice împreună versetul biblic din mesajul secret, apoi să  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

EHUD:   Aşa e. 
REPORTER: Spune-ne cum ai cauzat înfrângerea Moabului. 
EHUD:  Ei bine, Dumnezeu m-a chemat să eliberez naţiunea noastră de sub asuprirea  
  Moabului. În acest scop am avut nevoie de o sabie specială. Aşa că mi-am făcut  
una,   cam de jumătate de metru, cu două tăişuri. Asta (ridică sabia).  
REPORTER: Frumoasă sabie! 
EHUD:  Mulţumesc. Am purtat-o prinsă cu curele de piciorul meu drept. Am  
                         ascuns-o bine sub îmbrăcăminte. Nimeni nu o putea vedea.  
REPORTER: De ce ai făcut asta? 
EHUD:  Ei, poporul nostru plătea taxe Moabului aşa că, atunci când s-au strâns dările  
                         am mers să i le predau regelui duşman - Eglon. Am lăsat banii şi ne-am început  
  călătoria spre casă dar după un timp m-am reîntors să-l văd pe regele Eglon, un om 
  foarte gras. Când am ajuns în camera sa de la palat i-am spus că am un mesaj special 
  pentru el din partea lui Dumnezeu. 
REPORTER: Şi? A crezut?  
EHUD:  Da, regele a poruncit să rămân doar eu cu el în cameră. Şi aşa a fost. Atunci am scos 
  sabia mea cu mâna stângă, că dreapta nu o puteam folosi. Şi am făcut dreptate. Apoi 
  am fugit de-acolo. Slujitorii lui l-au găsit mort după mult timp. Atunci eu am condus 
  armata în luptă împotriva duşmanilor noştri din Moab. Şi am învins.  
REPORTER:     Deci să înţelegem că Dumnezeu se poate folosi de orice om când are un plan 
cu el,   indiferent de lucrarea la care îl cheamă.  
EHUD:  Da, Domnul ajută. Pe mine m-a chemat şi m-a ajutat să eliberez poporul de 
  duşmanii moabiţi. 
 REPORTER:    Mulţumim Ehud pentru ceea ce ne-ai împărtăşit.  
EHUD:  Cu plăcere. Şi nu uitaţi că Dumnezeu nu se uită la slăbiciunile noastre sau la  
  imperfecţiuni, ci vrea să ne ajute ca să facem lucruri bune cu El.  

    MATERIALE: 
• Copie Xerox pag. 13-16,  o 

fişă pentru fiecare copil 

• Creioane, pentru fiecare 

copil 

• Coli A4 de hârtie 

  Da, Dumnezeu este       
ajutorul meu, Domnul este 
sprijinul sufletului meu! 
              Psalmi 54:4 

În 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOC: 

      îl scrie fiecare pe fişa lui de lucru.  
4.    Grupa trebuie să înveţe versetul pe dinafară, apoi să ridice mâna că a terminat.  
5. Notaţi grupele în ordinea în care au terminat de la 1 la n, apoi rugaţi copiii să stea la locul lor  în 

linişte, fără a mai avea voie să vorbească între ei.  
6. Când toţi copiii au terminat, aduceţi pe rând în faţă fiecare grupă, în ordinea ridicării mâinii, care  

vor arăta hârtiile completate şi vor spune pe dinafară versetul biblic.  
7. Aduceţi apoi altă şi altă grupă. Vor proceda ca mai înainte.  
8. Fiecare grupă care a identificat corect versetul şi l-a spus bine pe dinafară, primeşte 1000 puncte. 

Dacă s-a identificat versetul corect, dar nu a fost bine spus pe dinafară şi foarte cursiv, se vor 
primi 500 de puncte.  

9. Pentru rapiditate, grupele vor mai primi de la 100 de puncte în jos, astfel: cei de pe locul I vor 
primi încă 100 de puncte. Cei de pe locul II—80 puncte, cei de pe locul III –50 puncte, cei de pe 
locul  IV şi până la n, vor primi 20 puncte.  

10. La final, echipele îşi adună punctele, se stabileşte clasamentul şi toţi vor spune împreună 
versetul biblic de două ori, pe dinafară.  

1. Veţi juca jocul Statuile. 
2. Dvs. veţi cere copiilor o acţiune. Exemplu: Râdeţi unii la alţii. Toţi copiii trebuie să facă acea 

acţiune, în acelaţi timp, până ce strigaţi: Statuile!  
3. Când dvs. strigaţi Statuile, toţi copiii trebuie să se oprească în poziţia în care se află, fără a 

se mişca deloc.  
4. Copiii care nu rezistă şi se mişcă, oricât de puţin, trebuie să spună împreună versetul 

biblic. 
5. Reluaţi jocul, dar schimbaţi acţiunea. 
6. Repetaţi de mai multe ori, dar de fiecare dată trebuie să schimbaţi acţiunea precum: săriţi într-un 

picior, faceţi genoflexiuni, mişcaţi doar capul, mişcaţi doar mâinile, mişcaţi-vă cu tot corpul, 
săriţi ca mingea etc.  

7. Faceţi în aşa fel încât toţi copiii să apuce să spună versetul biblic cel puţin o dată.  

 

OBIECTIVE :  Copiii să înţeleagă în mod practic cum Domnul ajută ca oricine, 
indiferent de neputinţă sau slăbiciunea pe care o are, să poată face ceva bun 
în această lume.  

MATERIALE: 
• Imagini pag. 8 - 11 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi copii xerox pag. 8 -11. 
• Tăiaţi imaginile ca să aveţi doar câte una şi aşezaţi-le una în spatele celeilalte să nu fie la vedere 

până la momentul potrivit.  

POVESTIRE: 

Vreau să vă povestesc astăzi, copii, despre o fetiţă veselă pe nume Anya, imagine 1, care avea 
probleme serioase de sănătate: nu putea să meargă, imagine 2.  Dar ea iubea mult natura. Şi nu îi 
plăcea să stea toată ziua în casă, aşa că o găseai aproape mereu, plimbându-se singură prin parc, 
căci nu dorea să aştepte mereu ajutorul cuiva.   
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RUGĂCIUNE:  

Aduceţi copiii într-o rugăciune prin care să ceară şi ei ajutorul Domnului să Îi folosească spre slava 
Lui, oricât de limitaţi, slabi sau neputincioşi ar fi.  

CONCLUZIE: 

Aşa cum Dumnezeu a lucrat prin Ehud sau Anya, deşi aveau slăbiciuni şi un oarecare handicap, El i-
a folosit pentru a face ceva bun şi măreţ. La fel poate să facă Dumnezeu şi cu tine. Domnul ajută!  

  
 Anya era de asemenea foarte credincioasă, căci îl iubea pe Domnul Isus. Într-o zi ea s-a 
rugat Domnului să-i dea ajutor să facă ceva bun pentru cei din jurul său. Dar cum putea să facă 
asta? Era neputincioasă. Nu putea să facă tot ce-şi dorea, deoarece nu se putea mişca. Ea 
depindea doar de acel scaun cu rotile, deci cum să facă ea ceva bun pentru oamenii din jurul ei?  
 Dar Domnul a ajutat-o. Căci la ziua sa de naştere Anya a primit în dar o cutie de 
bomboane, imagine 3.  Oau, o cutie plină cu bomboane? Doar pentru ea? Hm, ce gustos!  
 Dar un gând i-a venit chiar în acel moment. Era un gând de la Dumnezeu: să ia cutia de 
bomboane, să meargă în parc şi să ofere o bomboană tuturor oamenilor pe care îi vedea că sunt 
trişti. Şi exact aşa a făcut. Mai întâi s-a apropiat de un domn în vârstă,  imagine 4. Stătea trist, 
privind în zare. Se vede că ceva rău i se întâmplase. Era foarte trist. Sau poate singur?  
 Anya a rotit cu greu roţile mari ale căruciorului până ce a ajuns la domnul cel bătrân. 
După ce i-a oferit o bomboană, acesta a zâmbit, impresionat de gestul ei, şi i-a spus: 
-  Mulţumesc. Eşti foarte drăguţă. Pot să te ajut cu ceva? 
- O, nu, a răspuns Anya. Puteţi doar să oferiţi şi dumneavoastră un zâmbet altora care au nevoie 
de el.  
 Bătrânul a fost şi mai impresionat. Tocmai învăţase o lecţie: oricât de mic, slab şi 
neputincios ai fi, dacă vrei, poţi primi ajutor de la Dumnezeu să faci ceva bun în lume. Şi aşa a 
făcut şi el: a oferit zâmbete tutror celorlalţi, imagine 5.  
 Anya era mulţumită şi fericită. Cei mai mulţi copii râdeau de ea, spunând că e 
handicapată, că nu poate face nimic. Mereu credea că ea nu e capabilă să facă ceva bun pentru 
Domnul. Dar Dumnezeu tocmai o chemase să facă multe pentru El, printr-o cutie de bomboane 
prin care să aducă zâmbete pe chipul semenilor ei.  
 Apoi Anya a făcut acelaşi lucru pentru alţi şi alţi oameni, toţi dintre cei mai trişti şi mai 
fără speranţă. Oamenii au fost atât de mişcaţi de gestul acestei fetiţe bolnave, dar cu atâta 
speranţă, că şi-au dat seama ce mult au ei în comparaţie cu ea. Şi totuşi, cât de trişti erau ei în 
comparaţie cu ea. Aşa că au fost motivaţi să-şi împartă şi ei zâmbete unii altora, imagine 6.  
Acum Anya nu mai era cunoscută după numele ei, ci după un alt nume: Creatoarea de zâmbete. 
Căci aşa îi spuneau toţi.  
 Anya a ştiut că prin slăbiciunea din trupul ei nu poate face prea multe. Dar i-a cerut 
ajutor lui Dumnezeu şi El a ajutat-o să facă mult mai mult decât putea face singură din scaunul 
acela cu rotile. Da, ea a devenit creatoarea de zâmbete din oraşul ei. Şi Dumnezeu a lucrat, căci 
întreg oraşul a fost schimbat prin gest simplu: un zâmbet, imagine 7. Şi printr-o cutie de 
bomboane... , imagine 3. 
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OBIECTIVE :  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecţie despre cât 
de important este să avem grijă ce vorbim.  

MATERIALE: 
• Coli A3 sau A4 de 
hârtie 

•Mai multe cariocci de 

culori diferite 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

•  Pregătiţi colile albe şi cariocile. Dacă puteţi lipi pe perete, lipiţi colile cu scotch. 
Dacă nu, atunci le veţi distribui prin clasă, pe scaune, etc., în timpul orei.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi copii xerox, pag. 12,  una la 8 copii. 
• Decupaţi toate dreptungiurile cu săbii pe liniile 

punctate, pag. 12. 
• Luaţi o coală A4 de hârtie colorată şi îndoiţi-o în opt 

părţi, ca să obţineţi 8 dreptunghiuri.  

1. Formaţi câte grupe puteţi cu doi până la patru copii. De preferat ar fi să obţineţi şase-opt grupe.  

2. Să aveţi minimum zece coli de hârtie sau nchiar două coli pe echipă care să fie lipite pe   
perete sau răspândite prin clasă.  

3. Să aveţi pregătite şi carioci, atâtea culori diferite câte echipe sunt. Fiecare echipă va primi o 
cariocă de altă culoare decât celelalte.  

4. Când spuneţi start, echipele aleargă la o hârtie. Fiecare echipă trebuie să aibă doar o hârtie lângă 
care stă. Acolo echipele scriu pe hârtie o propoziţiecare să aibă legătră directă cu lecţia. 
Exemplu: versetul biblic, un lucru din povestirea iblică etc. 

5. Când spuneţi iarăşi start, echipele aleargă la o altă hârtieşi fac acelaşţi lucru.  

6. ATENŢIE! NU au voie să scrie pe o hârtie aceeaşi propoziţie care există deja, ci una nouă. 

7. Procedaţi la fel de cel puţin zece ori.  

8. La final spuneţi stop şi copiii vor lua în mână hârtia pe cre ei au scris ultima dată.  

9. Se vor citi toate propoziţiile recapitulaţive pe rând de către toate echipele.  

10. Apoi vor fi citite de dvs. şi hârtiile rămase fără o echipă.  

11. La final, fiecare echipă trebuie să spună o concluzie despre ce a învăţat personal din această 
lecţie şi cum o va aplica. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

• Copie xerox pag. 12. 

• Foarfece 

• Lipici 

• Creioane colorate 

• Hârtie colorată 

OBIECTIVE :  Copiii să realizeze un obiect care să le amintească de     
cele învăţate la oră despre faptul că, dacă cerem ajutor  Domnului, El ne   
dă curaj şi alungă orice frică. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

Lipiţi 

sabia 

aici.  

1. Daţi fiecărui copil un dreptunghi din hârtie colorată. 
2. Daţi fiecărui copil un dreptunghi cu o sabie, pag. 12. 
3. Copiii decupează sabia din dreptunghi. 
4. Copiii vor colora sabia, dacă doresc. 
5. Copiii lipesc doar capătul de sus, nu cea ascuţită, a 

sabiei. 
6. Copiii vor scrie versetul pe spatele dreptunghiului 

colorat. 

Nu aici 

APLICA ŢIA PRACTIC Ă: 

1. 
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APLICA ŢIA PRACTIC Ă: 

2
. 

3
. 
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4
. 

5
. 



                                                                                                                    Eroi cu credinţă 2  (EHUD)  Şcolari    11  

www.KIDZROMANIA.com 

6. 

7. 
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LUCRU MANUAL:     
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TEMA: 

UŞOR 

MEDIU 

GREU 

REZOLVARE  VERSET BIBLIC, DOAR PENTRU ÎNV ĂŢĂTORI. 

Cele trei nivele. 
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VERSETUL BIBLIC: NIVEL 1 –UŞOR 

 

În spatele fiecărei poze de mai jos se află o literă. Toate acestea compun un mesaj, adică ideea versetului biblic de azi. 
Cu ajutorul tabelului de mai jos, luaţi litera care se ascunde în spatele fiecărei imagini şi puneţi-o la locul ei pentru a 
descoperi ideea versetului biblic.   
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NIVEL 2 –MEDIU 

În spatele fiecărei poze de mai sus 
se află o literă. Toate acestea 
compun un mesaj, adică versetul 
biblic de azi. Cu ajutorul tabelului 
de mai sus, luaţi litera care se 
ascunde în spatele fiecărei imagini 
şi puneţi-o la locul ei pentru a 
descoperi versetul biblic şi 
concluzia.   

CONCLUZIE 



                                                                                                                    Eroi cu credinţă 2  (EHUD)  Şcolari    16  

www.KIDZROMANIA.com 

NIVEL 3-GREU 

În spatele fiecărei poze de mai jos se află o literă. Toate acestea compun un mesaj, adică versetul 
biblic de azi. Cu ajutorul tabelului de mai jos, luaţi litera care se ascunde în spatele fiecărei imagini 
şi puneţi-o la locul ei pentru a descoperi versetul biblic şi concluzia.  Acolo unde spaţiul este gol, în 
tabel, va trebui să descoperiţi singuri litera.  

CONCLUZIE 
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