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SCOPUL LECŢIEI: Copiii trebuie să înveţe de la Petru că 

rugăciunea este un cadou de la Dumnezeu pentru noi şi este  

foarte preţioasă pentru că:  

 Dumnezeu ne ascultă şi ne răspunde.  

 Dumnezeu mai face minuni.  

 Dumnezeu înţelege nevoile noastre.  

 

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 3: 1-26  

 

VERSET BIBLIC: Faptele Apostolilor 3: 6  
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PREZENTAREA: 

 Dr. Lupă intră în cameră vesel, fredonând o foarte scurtă melodie. 

 El va aduce cu sine câteva cutii/ pungi de cadou. Darurile sunt ale lui şi vor  

conţine lucruri pe care le găsim prin casă, inclusiv ceva folosit parţial, cum ar fi 

un parfum, un cotor de măr, o coajă de portocală, sau ceva deteriorat, şi o foaie 

 de hârtie pe care să fie scrisă o cerere de rugăciune. Cel dintâi cadou trebuie să 

conţină ceva mai frumos (un parfum, o jucărie, lucruri pe care le aveţi la  

îndemână, nu neapărat noi.) Dr. Lupă spune:  

 A, mi-amintesc când mi-am cumpărat acest dar! Se referă la primul cadou 

pe care-l  

deschide. A fost cu adevărat un cadou drăguţ. Mi-a fost foarte util! 

 Dr. Lupă deschide al doilea cadou: Oh, da, acesta a fost un cadou grozav!  

El scoate o hârtie goală de ciocolată şi spune:  

 A fost o ciocolată delicioasă. Ador ciocolata! Îmi pare rău că s-a  

terminat. Nu a ţinut prea mult! A treia şi a patra cutie pot să conţină orice 

doriţi. După ce este scos obiectul din cutia/ punga de cadou, Dr. Lupă 

spune:   

 Oh, iertaţi-mă! Am uitat să vă explic de ce am cumpărat toate 

aceste cadouri. Fac un experiment foarte, foarte, foarte important! Încerc 

să aflu care sunt cele mai importante cadouri pe care oamenii le primesc. 

Trebuie să văd ce cadouri valorează cel mai mult, sau care sunt mai  

folositoare şi care sunt cele mai bune lucruri pe care cineva le poate 

primi. 

 Dr. Lupă scoate apoi o bucată mică şi mototolită de hârtie de 

împachetat  şi o deschide.  În ea se află câteva bucăţi de coajă de  

portocală, sau un cotor de măr. Este evident că fructul a fost mâncat. 

El spune:  

 Oh, da a fost un bun cadou! A fost un fruct delicios şi foarte sănătos. Mi-a plăcut foarte 

mult acest cadou. Îmi pare rău că nu a durat prea mult. Ia să mă gândesc. Cred că a durat 3-4  

minute ca să-l mănânc. Cât vă ia vouă, copii, să mâncaţi o portocală? Puţin, nu-i aşa?  Şi totuşi 

acesta nu este cel mai bun cadou. Oare o să-mi reuşească experimentul?  

 

MATERIALE: 

 

 Cutii 

 Măr, sau coajă de 

portocală 

 Orice altceva 

aveţi la îndemână 

prin casă (O  

       sticlă de parfum   

       sau şampon) 

 Ceva deteriorat 

 Ambalaj de  

       bomboane sau  

        ciocolată 

 Hârtie de  

      împachetat, 

 O foaie de  

        hârtie pe care   

        este scrisă o   

        cerere de  

        rugăciune. 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are ca scop să  introducă tema şi scopul 

lecţiei, anume că rugăciunea valorează mai mult decât aurul şi argintul.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Vorbiţi cu cineva să vă ajute. Această persoană trebuie să interpreteze rolul 

lui Dr. Lupă. Spuneţi acestei persoane, înainte de venirea copiilor la clasă, ce 

are de făcut şi arătaţi-i prezentarea de mai jos.  

 Pentru a vă aminti cum este Dr. Lupă şi care este caracterul şi îmbrăcămintea 

lui, vezi site-ul nostru www.kidzromania.com, secţiunea Lecţii, Alte  

      Materiale, Personaje. 

 



                                                                                                    PETRU V (Rugăciunea face minuni) Preşcolari    3  

www.KIDZROMANIA.com 

 

MATERIALE: 

 Tablă albă, sau 

4coli albe A4 de 

hârtie, tăiate în 

două 

 Marker pentru 

tablă, sau cariocă 

pentru hârtie  

 Telefon  

 Bani  

 Cutie cadou.  

PREZENTAREA LECŢIEI: 

 Într-o zi, doi ucenici ai Domnului Isus, pe nume Petru şi Ioan, au mers la templu. 

(Desenaţi, vezi imag. 1.) Era după amiază, la o oră dedicată rugăciunii. Oamenii intrau şi 

ieşeau din templu. La poartă se afla un cerşetor infirm, care  nu putea merge. (Desenaţi, 

vezi imag. 2.) El era adus pe braţe aici, la templu, şi lăsat acolo ca să ceară bani de la cei 

ce intrau şi ieşeau din templu. Aşa îşi câştiga el pâinea.  

 Când cerşetorul i-a văzut pe Petru şi pe Ioan, a strigat cât a putut de tare:  

 - Oameni buni, aveţi milă şi de mine! Aruncaţi un bănuţ cât de mic unui 

biet cerşetor! (Desenaţi, vezi imag. 3.)  

3. 

OBIECTIVE: Copiii pot învăţa că rugăciunea este un cadou de la  

  Dumnezeu.  

TEXTUL BIBLIC: Faptele Apostolilor 3: 1-26  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Petru această lecţie trebuie să vă folosiţi de nişte desene pe care le veţi 

face singuri, ajutându-vă, ca sursă de inspiraţie, de modelele oferite de 

noi, pag. 10.  

 Atenţie! Puteţi să trasaţi uşor cu un creion pe hârtie toate 

imaginile, înainte de oră, pentru a vă uşura munca, dar în 

aşa fel încât ele să nu fie văzute de copii. În prezenţa  

      copiilor, în timp ce povestiţi, desenaţi cu carioca cele 8   

      imagini propuse de noi, pe fiecare jumătate de hârtie   

      A4 câte o imagine.  

 Vă sugerăm să repetaţi înainte de oră desenele, de câte-

va ori, deoarece este foarte important să vă mişcaţi repede 

în timpul lecţiei. Trebuie să desenaţi concomitent cu  

       prezentarea evenimentelor din povestire.  

 ATENŢIE:  

Este mai important să desenaţi  

mai degrabă repede, decât corect. 

Dacă lucraţi  pe hârtie, puteţi trasa 

înainte de lecţie cu un creion toate 

 desenele, sau doar părţile mai 

 grele. Important este pentru copii 

să nu vadă desenul înainte de  

povestire.  

 

Dr. Lupă caută ceva prin buzunare şi în pălărie şi găseşte o bucată mică de hârtie de împachetat, 

mototolită. O deschide încet, apoi sare în sus de bucurie, spunând: 

Am găsit ceva ce valorează mai mult decât aurul şi argintul! Nu se termină şi nu se de-

teriorează. Acest lucru mi-a fost dat de către Cineva foarte, foarte important. Puteţi 

ghici despre ce lucru e vorba? Nu, nu cred că puteţi. 

 Dr. Lupă arată copiilor bucata de hârtie pe care e scrisă cererea de rugăciune.   

 Nu sunteţi impresionaţi? A, voi nu înţelegeţi această bucată mică de hârtie? ACEASTĂ  

BUCATĂ MICĂ DE HÂRTIE REPREZINTĂ CEVA CE DUMNEZEU NE-A DAT ŞI CARE 

ESTE FOARTE, FOARTE VALOROS. Ştiaţi că mulţi oameni habar nu au că putem să vorbim cu 

Dumnezeu? Unii se roagă la statui făcute din pietre sau din alte materiale. Alţii  se roagă la tablori, 

alţii cred că pot să vorbească cu Dumnezeu  doar printr-o altă persoană. DAR DUMNEZEU NE-A  

DĂRUIT ACEST CADOU DE A PUTEA VORBI FIECARE PERSONAL DIRECT CU EL.  

Da, eu cred că rugăciunea este unul dintre cele mai valoroase daruri. 
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 Petru şi Ioan s-au oprit.  

 - Daţi-mi un ban! a insistat cerşetorul, implorându-i.  

 Atunci Petru şi Ioan s-au apropiat de el şi i-au spus:  

 - Omule, noi nu avem aur, nici argint. (Desenaţi, vezi imag.4.) Dar vrem să-ţi dăm 

altceva ce avem. Aşa că îţi cer în Numele lui Isus Hristos din Nazaret să te ridici şi să 

mergi!  

 Omul s-a uitat  la ei nedumerit. Cum putea Petru să-i ceară aşa ceva? Cum să se 

ridice şi cum să umble dacă picioarele lui erau bolnave? Dar Petru l-a apucat de mâna 

dreaptă şi l-a ridicat. Chiar în acel moment, picioarele lui s-au umplut de putere şi omul  

s-a ridicat şi a început să meargă. (Desenaţi , vezi imag. 5.) El a intrat în templu împreună 

cu Petru şi cu Ioan, lăudând şi mulţumind lui Dumnezeu pentru vindecare. (Desenaţi, vezi 

imag. 6.) Oamenii îl priveau uimiţi. Toţi îl cunoşteau cine este şi nu le venea să creadă 

cele ce vedeau. Dar Petru şi Ioan le-a vorbit tuturor despre puterea tămăduitoare a lui 

Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos. Atunci Petru şi Ioan au predicat mulţimii despre 

pocăinţă. (Desenaţi, vezi imag. 7.)  

 Petru şi Ioan erau oamenii rugăciunii. Ei au cunoscut puterea lui Isus, aşa că ei au 

ştiut că pot să-l ajute pe acel bolnav să-şi recapete puterea de-a merge, în Numele lui Isus.  

 Biblia spune că, dacă cerem ceva în numele lui Isus şi credem în El, Dumnezeu ne 

dă ceea ce am cerut. (Desenaţi, vezi imag.8.)  

 Rugăciunea este ca un telefon prin care noi putem să stăm de vorbă cu Dumnezeu.  

(Arătaţi copiilor un telefon mobil.) Ea preţuieşte mai mult decât aurul şi argintul. (Arătaţi 

copiilor câteva monede sau bancnote.) Ce poate fi mai minunat decât să poţi sta de vorbă cu 

Dumnezeu?  

 Rugăciunea este un minunat cadou al lui Dumnezeu pentru noi deoarece noi putem să 

stăm de vorbă cu Domnul Isus.  

ATENŢIE: Dacă doriţi să vedeţi mai clar cum trebuie să arate desenele, vezi Vizuale, pag.10. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

 Învăţaţi versetul biblic pe bucăţi scurte.  

 În timp ce îi ajutaţi pe copii să-l reţină, faceţi câteva semne  

      cu mâna, semne ajutătoare pentru memorare, după 

       indicaţiile  de mai jos:  

1. ,,argint şi aur n-am’’  

( Loviţi uşor cu palma locul unde ar trebui să fie un buzunar plin cu bani, apoi faceţi cu mâna 

semnul ,,NU.’’ Repetaţi de trei- patru ori această porţiune din verset.)  

 

 MATERIALE: 

 Nu este nevoie de niciun 

material. Se apelează la 

semne realizate cu mâna.  

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic într-un mod simplu 

şi degajat, prin metoda joc. 

... ,,argint şi aur n-am;     

dar... în Numele lui Isus ... 

scoală-te şi umblă!’’  

Faptele Apostolilor 3:6   
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2. ,,dar... în Numele lui Isus ... ’’  

( Ridicaţi o mână în sus, arătând spre cer. Repetaţi de trei-patru ori părţile 1 şi 2 din verset.)  

3. ,,scoală-te şi umblă!’’  

( Ridicaţi copiii în picioare şi mimaţi că mergeţi, bătând pasul pe loc. Repetaţi de trei-patru 

ori părţile 1, 2 şi 3 din verset.)  

4. ,,Faptele Apostolilor 3:6’’  

( Faceţi cu mâinile semnul unei cărţi. Repetaţi de trei-patru ori tot versetul.)  

JOC: 

1. Aşezaţi un scaun în mijlocul clasei.  

2. Un copil se va aşeza pe scaun. 

3. Restul clasei se învârte în jurul scaunului, spunând versetul biblic învăţat.  

4. Când versetul se termină, copilul de pe scaun trebuie să se ridice şi să încerce să prindă pe unul 

dintre ceilalţi copii din cerc.  

5. Copilul care a fost prins, se aşează el pe scaun şi jocul se repetă.  

6. ATENŢIE: Aveţi grijă ca toţi copiii să fie prinşi şi să ajungă să stea pe scaun cel puţin o dată.  

 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi copii xerox, pag.11-13, apoi decupaţi-le şi lipiţi-le pe o foaie A4 de hârtie. 

MATERIALE: 

 Copii xerox, pag. 

11-13  

 Coli A4 de hârtie 

 Foarfece 

 Lipici 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă importanţa rugăciunii în viaţa fiecărui om şi 

să aplice rugăciunea în propria viaţă. Dumnezeu mai răspunde şi astăzi  

rugăciunilor noastre. Rugăciunea nu este un lucru valabil doar pentru ucenicii 

din vechime, ci pentru noi toţi cei de azi.  

POVESTE: 

  Trăia odată în oraşul Bucureşti un băiat pe nume Matei, imag. 1. El locuia cu mama şi 

cu tatăl său într-un bloc înalt, tocmai la etajul 10. Ca majoritatea băieţilor, lui Matei îi plăcea să 

alerge, să joace fotbal şi să meargă în parc, imag. 2. Dar lucrul său preferat era să se caţere.  

 Matei era priceput la multe lucruri. La şcoală, era atent şi o asculta pe doamna  

învăţătoare aproape tot timpul imag. 3. Acasă îşi făcea silitor temele, fără să se plângă vreodată. 

Era foarte bun la matematică şi s-a străduit mult să aibă un scris cât mai frumos. Era deci un 

copil destul de cuminte şi asculta de părinţi şi de bunica. Dar alpinismul era unul dintre 

 lucrurile la care se considera foarte priceput. Voia să practice acest sport tot timpul. Dacă 

 cineva îl întreba ce vrea să devină când va fi mare, el spunea mereu ca v-a fi un alpinist foarte  

renumit.  

 Matei îşi imagina că scaunele, mesele, canapeaua erau nişte munţi mari şi periculoşi. 

Când mama lui nu era atentă, se urca chiar şi pe mobilă, imag. 4. În parc, el se căţăra pe bănci şi 

în copaci, pe bolovani şi chiar în copacii din livada bunicii. La televizor viziona aproape toate 

programele despre alpinism.  

1. 

3. 

4

2
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 Într-o zi, un prieten de-al tatălui său le-a făcut o vizită. Acest domn, pe nume Filip, locuia 

într-o ţară foarte îndepărtată. Îi spunea lui Matei multe poveşti. Preferatele lui erau, bineînţeles, cele 

despre munţii din apropierea casei sale. Băiatului îi plăcea foarte mult să audă despre excursiile pe 

care prietenul acestui domn le făcea prin munţi.  

 După ce domnul Filip a plecat, el îi suna o dată pe luna. El locuia aşa departe, încât, atunci 

când era ziua în Bucureşti, la Matei, era miezul nopţii acolo unde locuia prietenul tatălui său. De 

multe ori, Matei era la şcoală când domnul Filip suna. Când venea însă acasă şi afla ca domnul  

Filip a sunat, se întrista destul de tare.  

  Într-o zi, Matei se prefăcea că se urcă pe un munte foarte înalt, dar de fapt el se căţăra pe 

mobila din casa. El nu avea voie să se urce pe mobilă, însa credea că nu va afla nimeni acest lucru. 

Atunci, Matei a alunecat şi a căzut de pe dulap. Distanţa a fost destul de mare iar Matei a căzut cu 

genunchiul peste fierul de calcat. Genunchiul a început să sângereze iar piciorul îl durea foarte tare. 

A încercat să se ridice, dar nu a putut. Piciorul îl durea atât de tare, încât a început să  

plângă, imag. 5.  

 Auzind bubuitura, mama a venit la el în grabă. La început s-a supărat că Matei a 

fost neascultător, apoi a observat că piciorul lui avea probleme serioase, aşa că l-a luat în braţe.  

Mama a vrut să îl ducă la spital. Dar dintr-odată, Matei s-a oprit din plâns şi durerea a încetat brusc. 

Aşa el a putut să se ridice în picioare. Mama i-a curăţat şi i-a pansat rana. La foarte scurt timp,  

telefonul a sunat. La capătul celalalt al firului se afla domnul Filip care povestea cum că s-a trezit în 

miezul nopţii şi a simţit că trebuie să se roage pentru Matei. Aşa că, după ce s-a rugat, voia sa se  

asigure că totul este bine. Acesta era motivul pentru care sunase într-un mod atât de neaşteptat.  

 După ce domnul Filip a închis telefonul, familia lui Matei a realizat că prietenul lor de  

departe se rugase pentru copil exact la ora la care Matei avusese micul accident, imag. 6. 

Dumnezeu l-a trezit pe domnul Filip ca să se poată ruga. Acesta a ascultat de Dumnezeu şi 

 s-a rugat, iar Dumnezeu l-a vindecat pe Matei.  

 Lui Dumnezeu îi place ca noi să ne rugăm unii pentru alţii. Rugăciunea este un cadou 

deosebit pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Rugăciunea făcută ÎN NUMELE LUI ISUS face 

minuni. Animalele nu se pot ruga, dar oamenii o pot face. Aşa că atunci când avem o problemă,  

putem să ne rugăm lui Dumnezeu pentru acea problemă. 

 

RUGĂCIUNE: 

După poveste, aduceţi copiii în rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu pentru darul acesta minunat 

care este RUGĂCIUNEA.  

 
MATERIALE: 

 

 Nu este nevoie de niciun 

material, ci doar de  

    participarea copiilor  

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate 

cele învăţate la oră despre  cum rugăciunea valorează mai mult decât 

orice, iar privilejul de-a ne ruga este un minunat dar de la Dumnezeu 

pentru noi.  

5. 

6. 
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Ajutaţi-mă  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI, Jocul Mima: 

 

1.  Cereţi copiilor să vină în faţă, pentru a începe jocul.  

2.  Alegeţi un copil care să joace rolul lui Petru, un altul pentru Ioan, un copil va interpreta rolul 

 cerşetorului, iar ceilalţi vor fi trecătorii care vor da cerşetorului ceva.  

3.  Cerşetorul va striga mereu: ,,- Ajutaţi-mă cu un ban!’’  

4.  Petru şi Ioan vor răspunde prin cuvintele versetului biblic, învăţat anterior, cu ajutorul 

 dvs.: ,,- Argint şi aur n-am; dar... în Numele lui Isus Hristos... scoală-te şi umblă!’’  

5.  Petru şi Ioan îl ridică pe cerşetor, iar cerşetorul e foarte fericit şi merge cu ei.  

6.  Ceilalţi copii mimează că sunt nişte trecători uimiţi.  

7.  Jocul se repetă de mai multe ori, schimbând mereu rolul copiilor.  

1.  Copiii trebuie să deseneze faţa, părul şi să  

        decoreze pantofii omuleţului de hârtie.  

2. Copiii vor colora trupul pe faţă, braţele  

 pe faţă şi pe dos, apoi vor lipi piesele număr la 

 număr, vezi pag. 8-9, folosindu-se de lipici sau  scotch.  

3. Ajutaţi copiii să îndoaie, pe liniile marcatoare, trupul şi braţele figurinei.  

4. Copiii vor asambla piesele (capul, mâinile şi trupul).  

5. Copiii vor rosti împreună cu dvs. cuvintele: ,,În Numele lui Isus, scoală-te şi umblă!’’  

6.  În acel moment copiii vor trage în sus de capul figurinei, cu mâna dreaptă, iar cu stânga vor 

 ţine figurina de picioare. Acest lucru va plăcea mult  

 copiilor, aşa că puteţi repeta jocul de mai  

 multe ori. Astfel, aveţi încă o oportunitate de  

 a repeta versetul biblic.  

 

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un lucru manual pe care să-l ia 

acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii Xerox, vezi pag.  8-9 ( pag.  8 la  5 copii şi pag. 9 la 10 

copii).  

 Învăţătorul decupează capetele, mâinile şi trupul (un 

trup, un cap şi două braţe pentru fiecare copil).  

 Dacă grupa de copii cu care lucraţi este prea mică şi 

copiii nu ştiu să deseneze ochii, nasul, gura şi părul, 

faceţi dvs. acest lucru în locul lor, dar înainte de 

oră.  

MATERIALE: 

 O copie Xerox,  la 5 

copii,  pag. 8 

 O copie Xerox, la 10 

copii, pag. 9 

 Foarfece 

 Creion/carioca, sau 

creione colorate 

 Lipici/Scotch 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

     ATENŢIE: 

În timpul în care copiii lucrează, 

trebuie să vorbiţi cu ei despre 

ceea ce aţi învăţat în timpul  

lecţiei. Puneţi întrebări simple, 

vorbiţi despre versetul biblic etc. Toate 

acestea vor fi într-un mod cât mai  

relaxant. NU ESTE UN TEST.  

Majoritatea copiilor învaţă mai bine dacă 

aud, participă şi lucrează cu mâna ceva. 

Pentru asta, lucrul manual trebuie să aibă, 

de fiecare dată, legătură cu lecţia biblică. 

umblă 
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LUCRU MANUAL: 

Tăiaţi fiecare piesă. Copiii trebuie să coloreze trupul şi pantofii. Lipiţi capul după ce déjà au fost desenate faţa 

şi părul. Coloraţi şi lipiţi braţele acolo unde scrie 1 şi 2. Îndoiţi pe liniile punctate.  

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 
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LUCRU MANUAL: 

 
 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

Capul şi braţele.  

2 

 

 

Această pagină conţine materiale  

pentru 10 copii. Decupaţi capetele şi 

braţele. Acum puteţi desena ochii, 

nasul, gura şi părul. Lipiţi capul de 

trup. Coloraţi braţele  şi pe faţă şi pe 

spate şi lipiţi-le de trup (1 la 1 şi 2 la 

2). Îndoiţi braţele pe liniile punctate. 
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Aşa trebuie să arate tabla după ce aţi prezentat lecţia. În timp ce povestiţi, trebuie să desenaţi fiecare imagine. 

Vă sugerăm să repetaţi înainte de oră desenele, de câteva ori, deoarece este foarte important să vă mişcaţi  

repede în timpul lecţiei. Trebuie să desenaţi concomitent cu prezentarea evenimentelor prin povestire.  

 

LECŢIA BIBLICĂ: 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

3. 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 1
. 

2
.  

Puteţi colora imaginile înainte de oră. 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 

3. 

4
. 
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6
. 

5. 

APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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3
: 6

    

,,a
rg

in
t şi a

u
r 

n
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m
; d

a
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N
u

m
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s... 
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a
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u
m

b
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!’’  

  F
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r
 

 3
: 6

    



                                                                                                    PETRU V (Rugăciunea face minuni) Preşcolari    15  

www.KIDZROMANIA.com 



                                                                                                    PETRU V (Rugăciunea face minuni) Preşcolari    16  

www.KIDZROMANIA.com 

 

 

,,argint şi aur n-am; dar... în Numele lui Isus Hristos… 

 scoală-te şi umblă!’’   Faptele Apostolilor 3: 6  

 (Coloraţi-o pe Ana şi imaginea care indică ce anume trebuie să 

aleagă şi tăiaţi imaginea pe care nu trebuie să o aleagă. 

 

Ana are nevoie de ajutorul tău. Ce este bine să aleagă ea? 


