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SCOPUL LECŢIEI:   
Copiii să înveţe că, aşa cum Dumnezeu l-a ajutat pe Ghedeon să 
fie un om curajos, şi ei pot să ceară ajutor de la Dumnezeu atunci 
când le e frică sau se simt neajutoraţi. 

 

TEXT BIBLIC: Judecători 6:1 până la 7:22 

 

VERSET BIBLIC: Psalmi 118:7 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE : Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema lecţiei, 
anume că, aşa cum Dumnezeu l-a ajutat pe Ghedeon să fie un curajos, şi ei pot 
să ceară ajutor de la Dumnezeu atunci când le e frică sau se simt neajutoraţi. 

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă prin exemplul lui Ghedeon că, aşa cum 
Dumnezeu l-a ajutat pe el să fie un curajos, şi ei pot să ceară ajutor de la 
Dumnezeu atunci când le e frică sau se simt neajutoraţi. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

TEXTE BIBLICE :  Judecători 6:1 până la 7:22  

MATERIALE: 
• Bucăţi mari de 

ziar, hârtie 
creponată sau 
coli A4  

1. Spuneţi: Vedeţi acest perete? (Arătaţi spre un perete real.) Oare pot eu să trec 

printr-un perete? Dar voi, oare puteţi? Nu. Cred că nici unul dintre noi nu ar putea să facă asta. 

Cărămizile sunt prea tari ca să putem trece prin ele.  

2. Prefaceţi-vă că încercaţi să treceţi printr-un perete real, apoi spuneţi: Hm, pare imposibil!  Cui    

i-a fost vreodată frică de ceva, să ridice mâna. Vedeţi voi, copii, câteodată frica noastră pare 

precum un perete de cărămizi: imposibil de trecut. Toată lumea experimentează frica. Dar 

haideţi să vedem dacă este chiar aşa de imposibil să trecem peste frică. Haideţi să vedem ce se 

întâmplă cu frica atunci când îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute. 

3. Treceţi prin peretele făcut de dvs. înainte de oră, din hârtie şi spuneţi: Am reuşit! Aşa este şi cu 

frica. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ea devine precum acest „perete de cărămizi” din faţa noastră. 

4.  Faceţi acelaşi lucru cu fiecare copil în parte, adică ajutaţi-i să treacă prin acel perete şi, de 

fiecare dată, întrebaţi: A fost imposibil de trecut?   

5. Spuneţi: Azi vom afla cum Dumnezeu a salvat un popor întreg  printr-un om fricos. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

•Din coli A4 de hârtie faceţi un zid.  

•Lipi ţi cu scotch bucăţile de hârtie peste o uşă deschisă. 

• Pregătiţi toate materialele necesare: două păpuşi confecţionate de dvs. din ciorap, după 

modelul prezentat de noi la site www.kidzromania.com secţiunea lecţii, alte materiale, 

confecţionare păpuşi din ciorap şi unu-două scenarii. 

 

• Puteţi să interpretaţi dvs. ambele roluri de mai jos, ţinând într-o mână o păpuşă şi într-alta 

cealaltă păpuşă. Sau puteţi invita pe cineva care să vă ajute. Oricum decideţi, este nevoie să aveţi 

o repetiţie înainte de întâlnirea cu cei mici. 

 

MATERIALE: 
• 2 Păpuşi 

confecţionate din 
ciorap 

• 1-2 Scenarii 
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SCENETĂ BIBLIC Ă: 

Beni:  Hei, Andrei, ai auzit despre Ghedeon? 

Andrei:  Cine e Ghedeon? 

Beni:   Un băiat foarte fricos din Biblie. El a devenit un mare conducător. 

Andrei:  Nu pot să cred că un fricos poate deveni vreodată un mare conducător. 

Beni:  Ba, poate. Ascultă. Dumnezeu i-a cerut să fie conducătorul armatei lui într-o bătălie.  

Andrei:  Eşti sigur că Dumnezeu a cerut asta unui fricos?  

Beni:      Da. Iar el a ascultat şi a biruit pentru că Dumnezeu i-a dat curaj. Şi-atunci orice este   

     posibil.  

Andrei:      Ai dreptate. 

Beni:       Îţi dai seama, Andrei? Îţi dai seama că dacă Dumnezeu i-a dat curaj unui fricos ca   

                   Ghedeon şi a făcut din el un mare conducător, poate face asta şi cu noi? 

Andrei:       Uuu, ce mi-aş dori şi eu să nu mai îmi fie frică de gâze! 

Beni:         Şi mie mi-ar plăcea să conduc într-o zi o armată mare! Nu vrei să ne jucăm ceva? 

Andrei:     Sigur, hai să ne jucăm de-a Ghedeon!   

Copiii încheie acest moment râzând.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Ţineţi dvs. pe mâini cele două păpuşi confecţionate din ciorap; una într-o mână, cealaltă—într-

alta. O păpuşă va reprezenta preporterul, cealaltă păpuşă va fi Ghedeon.  

2. Dacă interpretaţi dvs. ambele voci, schimbaţi vocea celor două personaje aşa încât fiecare 

personaj să aibă propria voce. Ori de câte ori vorbeşte reporterul, vocea trebuie să aceeaşi, dar 

diferită de vocea lui Ghedeon, care şi ea trebuie să fie aceeaşi pe tot 

CONCLUZIE: 
Dacă noi ne rugăm lui Dumnezeu, El poate face multe pentru noi! Ne poate face din fricoşi-curajoşi. 
Şi din slabi– puternici. Aşa că trebuie să vorbim cu El în rugăciune şi să–I cerem Lui întotdeauna 
ajutorul!    

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul care spune că ,,Domnul 

este ajutorul meu...’’  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Desenaţi pe cinci jumătăţi de coli A4 de hârtie câte o 
imagine: 

1. Un NOR pentru Dumnezeu... 
2. Un SEMNUL EXCLAM ĂRII pentru este... 
3. O MÂNĂ pentru ajutorul...  
4. O FAŢĂ VESELĂ  pentru meu... 
5. O CARTE  pentru referinţa biblică, Psalmi 118:7. 

 

    MATERIALE: 
• 5 Jumătăţi de coli A4 de 

hârtie 

• Cariocă 

Domnul este ajutorul meu...  

 Psalmi 118:7 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneţi copiilor că trebuie să meargă prin clasă să caute imaginile pentru versetul biblic, că sunt 

cinci astfel de hârtii cu câte o imagine şi că fiecare copil trebuie să caute o singură imagine.  

2. Dacă cineva găseşte mai multe imagini, nu are voie să ia decât una singură.  

3. Pe celelalte le lasă la loc ca să fie găsite de alţi copii.  

4.   Spuneţi start şi toţi copiii din sală pornesc în căutarea versetului.  

5.    Copiii care au găsit o imagine, vin în faţă.   

6.    După ce toate cele cinci imagini au fost găsite, ceilalţi copii trec la loc.  

7.  Aşezaţi copiii cu imaginile în faţă, în ordinea cerută de cuvintele versetului biblic.  

8.    Spuneţi pe rând ce cuvânt din verset însemnă fiecare imagine. Exemplu: Arătaţi imaginea  

       nor şi spuneţi că ea reprezintă cuvântul Dumnezeu. Repetaţi cu toţi copiii acest cuvânt:  

       Dumnezeu.  
9.   Arătaţi următoarea imagine şi spuneţi ce cuvânt reprezintă ea.  

10.   Repetaţi cu copiii cuvintele unu şi doi.  

11.   Faceţi la fel cu fiecare imagine, până veţi fi spus cu copiii tot versetul.  

12.   Apoi scoateţi câte o imagine, trimiţând acel copil în sală, la locul său.  

13.    Faceţi la fel până ce nu mai aveţi nicio imagine.  

14.   Acum spuneţi de două ori cu toţi copiii versetul pe dinafară.  

• Ascundeţi-le prin clasă ca să nu fie găsite de copii, decât la momentul potrivit.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOC: 

1. Aduceţi câte doi-trei copii din sală.  

2. Când spuneţi start, cei trei copii trebuie să pună în ordine cele cinci imagini pe o masă,  apoi 
împreună cu toţi copiii din sală vor spune versetul.  

3. La final aplaudaţi-i că au reuşit să aranjeze corect versetul.  

4. Aduceţi alţi doi-trei copii să facă acelaşi lucru.  

5. Faceţi la fel până ce toţi copiii au reuşit să treacă prin faţă, contribuind la recompunerea 
versetului biblic.  

  

  

OBIECTIVE :  Copiii să înţeleagă în mod practic că dacă ei cer ajutorul 
Domnului atunci când le este frică, El le poate da putere să depăşească această 
frică şi curaj să o înfrunte. 

MATERIALE: 
• Copie xerox 

povestirea de mai jos, 
ca să o puteţi citi 
cursiv 



                                                                                                                    Eroi cu credinţă 2  (GHEDEON)  Preşcolari    5  

www.KIDZROMANIA.com 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Opriţi-vă ori de câte ori trebuie, acolo unde aveţi de făcut ceva împreună cu copiii, vezi 

instrucţiunile de pe parcursul povestirii.   
2. Atenţie! Faceţi semnele, apoi faceţi aceleaşi semne şi cu copiii.  

• Citiţi de câteva ori povestea că să o puteţi spune cursiv în faţa copiilor.  

• Faceţi şi câteva gesturi în faţa copiilor, potrivite anumitor momente.  

Uraaa

POVESTIREA: 

Cui nu i-a fost vreodată frică de întuneric?  Copiii răspund. Cum faceţi voi când vă este frică 
de  ceva, ţipaţi şi vă speriaţi? Copiii răspund. Haideţi să ne prefacem că ne speriem şi să   
ţipăm, ca şi cum ne-ar fi foarte frică de ceva! Faceţi asta împreună cu copiii.  Foarte bine, 
aşa facem într-adevăr când ne este foarte frică şi suntem speriaţi. 
 
Ei bine, astăzi vă voi povesti despre o fetiţă pe nume Teodora. Ea era o fetiţă tare drăguţă. 
Cum arată o fetiţă drăguţă? Ridicaţi-vă şi mişcaţi-vă ca o fetiţă drăguţă. Faceţi asta cu copiii. 
Foarte bine! Aşa era şi Teodora: o fetiţă foarte drăguţă.  
 
Însă Teodora avea o problemă. O mare   problemă:  îi era foarte frică de întuneric. Cum este 
când în jurul nostru este întuneric? Haideţi să închidem cu toţii ochii şi să ne imaginăm că e 
întuneric în jurul nostru. Închideţi ochii, copii! Închideţi şi dvs. ochii împreună cu copiii. E 
bine aşa? Vă place să fie întuneric? Copiii răspund. Vă cred. Nici Teodorei nu îi plăcea       
întunericul. De ce nu îi plăcea întunericul? Copiii răspund. Da, pentru că îi era frică de în-
tuneric. Încă o dată, cum facem când ne este frică? Repetaţi cu copiii ceea ce aţi făcut puţin 
mai devreme. Aşa făcea şi Teodora atunci când se stingea lumina în jurul ei.  
 
Şi încă ceva. Ea tremura toată de frică. Ia să văd cum tremuraţi voi? Faceţi asta împreună cu 
copiii. Foarte bine! Din această cauză Teodorei nu îi plăcea să rămână singură noaptea în   
cameră şi în  patul ei. Căci tremura de frică. Încă o dată, cum tremura Teodora? Repetaţi cu 
copiii acest lucru.  
 
Teodora îşi imagina că umbrele lăsate de lumina nopţii care se mişcau pe pereţi sunt nişte    
fantome urâte. Ia să văd cum vă apăraţi voi de ceva rău şi urât? Prefaceţi –vă că vă apăraţi 
cu mâinile. Faceţi asta împreună cu copiii. Foarte bine! La fel făcea şi Teodora când se 
apăra de fantomele pe care şi le imagina că se rotesc în jurul ei pe pereţi.  
 
Îi era frică chiar să îşi scoată picioarele afară de sub plapumă. Ştiţi de ce? Pentru că îi era 
frică ca nu cumva un monstru să o apuce de picior. Cum face un monstru? Faceţi ca un 
monstru împreună cu copii. Da, aşa credea şi Teodora despre ,,monstrul’’ care o ameninţa. 
Şi de frică, într-o noapte a visat că toate acestea o atacă. Cum faceţi voi când visaţi urât? 
Prefaceţi-vă cu copiii că plângeţi. Da, aşa a făcut şi Teodora.  
 
Atunci mama a intrat repede în cameră şi a îmbrăţişat-o pe Teodora. Cum îmbrăţişaţi voi?   
Lăsaţi copiii să se îmbrăţişeze unii pe alţii. Da, aşa a făcut şi mama Teodorei. Apoi mamei i-
a venit o idée grozavă: să se roage Domnului Isus pentru frica Teodorei. Cum faceţi voi când 
vă rugaţi? Împreunaţi mâinile cu copiii, ca pentru rugăciune. Exact aşa a făcut şi Teodora,        
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 împreună cu mama ei. S-au rugat: ,,Doamne Isuse, a zis Teodora, te rog să mă ajuţi să nu îmi 
mai fie frică de întuneric. Să nu mai văd fantome şi monştri pe pereţi şi să nu mai visez urât. 
Amin.’’   
După ce s-a rugat, ce credeţi că s-a întâmplat, copii? Toate fantomele şi toţi monştrii au       
dispărut de pe pereţi. Teodora nu mai tremura. Parcă nici nu mai era întuneric de jur  
împrejurul ei. Avea pace şi era liniştită. Se simţea o curajoasă care învisese frica de   
întuneric.  
 
Domnul Isus i-a dat putere. Chiar şi visul ei nu a mai fost urât. Teodora s-a bucurat foarte tare. 
Cum strigaţi voi când vă bucuraţi de ceva? Strigaţi împreună cu copiii: ,,Uraaa!’’La fel a     
strigat şi Teodora de bucurie că a învins frica. Şi de atunci, ori de  
câte ori îi era frică de ceva, Teodora se ruga şi frica dispărea. Haideţi să strigăm      
încă o dată împreună: ,,Uraaa!’’ Şi să aplaudăm! 

Uraaa

RUGĂCIUNE:  
Întrebaţi copiii dacă au şi ei frici. Rugaţi-i să spună fricile pe care le au ei. Aduceţi copiii în 
rugăciune înaintea Domnului. Cine doreşte poate să se roage cu voce tare, cerând Domnului 
ajutor să treacă peste fricile pe care ei le au.  
ATENŢIE! Dacă veţi face lucru manual, duceţi acest moment până după lucru manual.  

 

OBIECTIVE :  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră, cum  că  
Dumnezeu poate să îi facă şi pe ei curajoşi. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
• Întrebări, pag. 10 

• 2 Mingi 

• 2 Cutii 

• 1 Masă  

1. Puneţi mingile pe masă iar cutiile pe podea la o distanţă de un metru sau un 
       metru şi jumătate de masă. 
2.  Alegeţi doi copii din sală care vor veni în faţă şi vor sta unul de-o parte, celălalt 

        de cealaltă parte a mesei pe care se află mingile.  

3. Puneţi o întrebare recapitulativă, pag. 10. 

4. Copiii stau cu spatele la masă, cu faţa la cutie şi cu mâinele lipite de corp în 

timp ce întrebarea este pusă. 

5. Spuneţi start.  

6. Copiii se întorc cu faţa la masă, iau mingea de pe masă, se întorc iarăşi cu faţa la cutie şi 

       aruncă mingea de sus în cutie, ÎNSĂ stând drepţi, fără să se aplece spre cutie.  

7.  Primul care va arunca mingea direct în cutie, rămânând acolo, va avea posibilitatea să  

       răspundă la întrebare. Dacă amândoi copiii aruncă mingea corect, amândoi răspund la aceeaşi 

întrebare.  

8. Alegeţi alţi doi copii.  

9. Repetaţi jocul până ce toţi copiii au aruncat cu mingea cel puţin o dată.  

CONCLUZIE:  
Ori de câte ori Îi cerem Domnului Isus ajutorul ca să depăşim orice frică, El ni-l va da negreşit.  
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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. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
• Copii xerox pag. 8 şi 9 

• Lipici 

• Foarfece 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Copiii xerox pag. 8, una la doi copii şi pag. 9, una la opt până la zece copii. 

• Tăiaţi pagina 8, cea cu mâna, la jumătate, vezi imag. 1 

• Decupaţi imaginile de la pagina 9. 

1. Copiii vor primi o mână, imag. 1.  
 
2. Copiii colorează mâna. 
 
3. Discutaţi cu copiii despre fricile lor. 
 
4. Acum, lăsaţi copiii să aleagă imagini de la pagina 9, imag. 2, care reprezintă 

fricile lor. Semnul întrebării este folosit pentru frici care nu sunt 
reprezentate de o imagine. 

 
5. Copiii vor lipi imaginile pe mâna de hârtie, imag. 3. 
 
6. Expilcaţi că acest lucru manual arată faptul că noi punem fricile noastre   
       în mâna lui Dumnezeu prin rugăciune.   
 
7.    Rugaţi-vă cu copiii după acest moment.  
 
 

1. 

2. 

 

3. 
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O mână la fiecare copil. 
 Câte trei sau cinci 

imagini la fiecare 

copil, după ce aţi 

discutat despre fricile 

lor. 

Imagini pentru 8 sau 10 copii. 
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Joc Recapitulativ: 

1. Cum se numea omul fricos despre care am învăţat azi? 

2. Ce a devenit Ghedeon? 

3. Unde găsim povestirea despre Ghedeon?   

4. Cum s-a încheiat lupta lui Ghedeon cu duşmanii? Cine a învins? 

5. De ce crezi tu că a învins Ghedeon în luptă?  

6. Cine i-a dat putere lui Ghedeon în luptă? 

7. Ce crezi tu că a făcut Ghedeon cu frica lui? 

8. Cum se purta Teodora atunci când îi era frică?  

9. Când şi cum a scăpat Teodora de frică? 

10. Ce vedea Teodora la întuneric prin cameră? 

11. Erau adevărate cele pe care le vedea Teodora în cameră la întuneric?  

12. Ţi-a fost vreodată frică de ceva? De ce ţi-a fost frică? 

13. Ce faci tu atunci când ţi-e frică? 

14. Te-ai rugat tu vreodată lui Dumnezeu când ţi-a fost frică? Ce s-a întâmplat? 

15. Ce trebuie să ne aducem noi aminte, atunci când ne e frica?  

16. Spune versetul biblic învăţat azi. 

 

Întreb ări: 
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