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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

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. 

 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 și de cel 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. 

 Faceți toate figurile geometrice din hârtie înainte de oră. (Pentru pregătire vezi 
pașii de lucru de mai jos). Puneți 4 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: 

MATERIALE: 

 4Coli A4 de hârtie 

 Foarfece 

 Scotch 

 1Biblie de mărime potrivită 

1. 2. 

6. 5. 

1.   Luați 4 coli A4 de hârtie. 
2.   Prima coală o veți îndoi în două la jumătate, imagine 1.  
 
3. A doua hârtie o veți îndoi în trei părți pe lung, imagine 2. Ridicați două laturi ca să formați un 

triunghi ca un acoperiș de casă, vezi imagine 3. Lipiți cu scotch ca să nu se desfacă.  
 
4.  A treia hârtie o veți tăia la mijloc pe lung, vezi imagine 4. Lipiți cu scotch una de alta cele 

două jumătăți și formați un cerc închis, imagine 5. Apoi faceți niște îndoituri ca să 
obțineți un pătrat, vezi imagine 6.  

 
5. A patra hârtie rotiți-o pe înălțime, apoi lipiți-o cu scotch bine de sus până jos, imagine 7.  
 
6.  Singura figură geometrică din hârtie, care va susține cartea, este cilindrul. 
 
7.  Pe rând, începând cu prima hârtie –cea la jumătate, puneți o Biblie.  
   Atenție! Cilindrul trebuie să fie ultimul.   
 
8. Puneți 4 hârtii într-o cutie, scotch, foarfece și o Biblie. Pentru siguranță,                                                    
       să aveți vreo două hârtii în plus. 
   
9.  Dr. Lupă va face totul în fața copiilor.  7. 

PERSOANE: 

 Persoane 2  

3. 

4. 

3. 

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

 Dr. Lupă scoate prima hârtie, o îndoaie la jumătate (vezi pas 2, imagine 1) și spune:  ,,Credeți    
că această hârtie, pusă așa, poate să protejeze, să susțină această carte? Haideți să vedem!” 

 Dr. Lupă pune Biblia peste prima figură geometrică de hârtie și cartea va cădea iar hârtia se                     
va distruge.  

 Dr. Lupă continuă la fel, confecționează pe rând figuri geometrice de hârtie (vezi pași 3-4                             
și imagini 2-6), pune Biblia peste acea figură geometrică și se va întâmpla la fel,                                          
va cădea.   
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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 și de cel rău. 

TEXT BIBLIC: Iosua 10 

MATERIALE: 

 Copie cuvânt cheie, 
vezi lecție 2, pag. 13 

 Tablă/tavă 

 Plastilină 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

 

1. CONFECȚIONAȚI din plastilină câteva figurine, în timp ce spuneți 
povestirea biblică: Iosua, soldații, ceilalți împărați, soarele luna, etc.  

2. Dați copiilor plastilină să facă soldații: 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 sau o tavă sunt foarte eficiente ca vizuale și ajută copiii să 
înțeleagă mult mai bine mesajul biblic transmis. NU stați cu spatele la copii 
când lucrați cu aceste vizuale din plastilină. 

 Pregătiți toate materialele  (vezi mai jos) și faceți o repetiție înainte de oră.  

 Astăzi vom povesti, copii, despre un bărbat despre care Biblia ne spune că a cerut soarelui 
să se oprească în mersul lui pe cer. Oau! Cine a văzut așa ceva vreodată? Și totuși, Biblia ne 
povestește despre o astfel de minune. Numele bărbatului este Iosua (confecționați și puneți o bilă 
pe tablă, la vedere și spuneți că acela e Iosua). Vă amintiți cine a fost Iosua? El este cel care a 
crezut în Dumnezeu că poporul lui, Israelul, poate cuceri Canaanul. De aceea, Dumnezeu l-a ales 
pe el, după moartea lui Moise, să intre în Țara Promisă și să fie conducătorul lui Israel 
(confecționați și puneți mai multe bile colorate la fel și mișcați-le ca și cum ar merge după 
Iosua, în Țara Promisă). Poporul lui Dumnezeu  a avut multe bătălii de dus, dar Dumnezeu 
era cu Iosua și cu poporul său. Împărații de primprejur erau înspăimântați de Iosua și de 
Dumnezeul lui, deoarece toți auziseră cum obținuseră victorie după victorie în luptele cu 
dușmanii. Ei știau că Dumnezeu este cu ei.  
 Odată, un împărat al Ierusalimului (confecționați 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 se unească în 
luptă împotriva lui Iosua. Iosua era și el în cualiție cu poporul din ținutul Gabaon (confecționați și 
mai puneți câteva bile, colorate diferit, puțin mai departe de Iosua). Când au auzit cei din Gabaon 
că cei cinci împărați s-au unit împotriva lor, au mers degrabă 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, degrabă cu noi! Dă-ne ajutor!” 
 Iosua și toți soldații lui s-au pregătit de luptă (strângeți de la copii bilele soldații lui Iosua). 
Dar Domnul i-a spus lui Iosua: ,,Nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale. Niciunul nu va putea 
sta în fața ta.” Iosua i-a luat pe nepregătite pe dușmani (strângeți de la copii bilele soldații 
dușmani și simulați o bătălie între bile) și Dumnezeu a făcut să plouă peste dușmani cu grindină 
ca niște pietre mari (faceți dvs. bucăți mai mici de plastilină care vor fi grindină, și simulați că 
vin peste soldați).  
 Dumnezeu a făcut să moară mulți dușmani atunci, mai mulți decât cei ce muriseră uciși 
de sabie din armata lui Israel. Atunci Iosua a vorbit cu Dumnezeu și a cerut soarelui să se 
oprească deasupra lor.  (Mișcați progresiv soarele din plastilină, ca și cum ar urca pe cer, și se 
oprește undeva la mijloc pe tavă.) Apoi a cerut lunii să se oprească și ea din mersul ei.  

5. ATENȚIE! Cilindrul trebuie să fie ultimul!  
6. Dr. Lupă confecționează cilindrul din hârtie (vezi pas 5, imagine 7) și întreabă: 

,,Credeți că acest cilindru poate proteja această Biblie să nu cadă? O va susține? 
Am văzut că celelalte figuri geometrice din hârtie nu au reușit. Oare cilindrul 
acesta va putea să facă acest lucru? 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.” 

7.  Dr. Lupă pleacă, slutând pe copii, iar învățătorul, după ce îi mulțumește lui dr. Lupă, 
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  

1. Luați cele două seturi, roșu și verde (cel de pe frânghie și cel pus                                                        
de-o parte) cu versetul biblic. NU lăsați clamele pe hârtie.                                                                    
Dați fiecărui copil o clamă în mână. 

2.    Faceți două echipe a câte cinci copii: echipa roșu și echipa verde.  
3. Puneți pe o masă, separat, cele două seturi cu părți din versetul biblic.                                              

Hârtiile trebuie să fie amestecate, nu în ordine, și puse cu scrisul în jos                                                  
să nu se vadă.  

4. Fiecare grupă de cinci copii va forma un șir indian de la masa de unde 
începe jocul și până la a doua masă, locul destinat aranjării versetului 
biblic. 

 

 

OBIECTIVE:Copiii să învețe un verset biblic care spune că 
Dumnezeu ne va întări și ne va păzi de cel rău. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Pe 12 coli A4 de hârtie scrieți cu roșu versetul biblic                                          

împărțindu-l astfel: 
 Credincios  
 este  
 Domnul:  
 El vă  
 va întări  
 și vă  
 va păzi  
 de cel  
 rău. 
 2  
 Tesaloniceni  
 3:3 

 Pe alte 12 coli A4 de hârtie scrieți exact la fel, dar cu verde, pentru joc. 
 Veți avea nevoie de 24 de clame.  
 Păstrați al doilea set, cel verde, și 12 clame până la momentul potrivit. 
 Să aveți la îndemână și frânghia pentru agățat rufe.  
 Setul roșu cu alte 12 clame le veți folosi și la învățarea versetului  și 

la joc. 

MATERIALE: 
 
 24 Clame de rufe 
 Frânghie pentru agățat rufe 
 24 Coli A4 de hârtie 
 Marker roșu și verde 
 2 Mese 
 Copie xerox pag. 13 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

     
      este  Credincios  

Domnul:  
:   

va întări  

     
rău. 

,,Credincios este Domnul: 
El vă va întări și vă va păzi 

de cel rău.” 
      2 Tesaloniceni 3:3 

1. Agățați frânghia de rufe în fața copiilor sau două persoane o vor ține.  
2. Puneți la vedere pe frânghie setul roșu cu versetul biblic; hârtiile vor fi puse în 

ordine. 
3. Repetați de  2-3 ori versetul, apoi scoateți câte 1-2 hârtii, spunând inclusiv 

partea lipsă, până ce ajungeți în final să spuneți versetul pe dinafară. 
Scoateți clamele                         

de la hârtii. 

     
de cel  

va 

Domnu

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

CONCLUZIE:  
Acesta este Dumnezeul nostru. El ne promite că vrea să ne păzească de rău. Și rugăciunea Tatăl 
nostru ne învață să facem aceasta: să îi cerem Lui să ne păzească de rău în viața noastră: satan,  
oameni răi etc.    

(Confecționați și puneți o lună din plastilină albă într-un loc, mai la o parte.) Dumnezeu a                                              
făcut ca glasul lui Iosua să aibă putere, căci soarele s-a oprit. La fel și luna și-a întrerupt mersul.                     
Și astfel a fost aproape o zi întreagă fără noapte, căci soarele s-a oprit pe cer și nu s-a grăbit să    
apună.  
 Biblia spune că nu a mai fost niciodată așa ceva nici până atunci, nici de atunci încoace. 
Dumnezeu a ascultat de glasul unui om și a făcut să se oprească soarele pe cer. Dumnezeu era de 
partea lui Israel și dorea să îi păzească de rău, așa că a făcut o astfel de minune pentru ei. Israel a 
învins atunci. Cei cinci împărați dușmani au fost prinși de Iosua și pedepsiți pentru tot răul pe care l-
au plănuit. Da, Dumnezeu l-a păzit pe Iosua  de cei răi și de rău.   
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OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă și să aplice practic toate cele învățate 
despre protecția lui Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 Copie xerox imagini, 
pag. 10-12 

 Coli A4 de hârtie 

 Lipici 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

5. Când spuneți start, primul copil din fiecare grupă apucă de pe masă o 
hârtie cu clama din mâna lui și o dă colegului de lângă el. Acela o dă 
următorului, și tot așa. Copiii nu au voie deloc să atingă hârtia cu mâna. 
Totul se va face doar cu clama de rufe.  

 
6. Când hârtia ajunge la ultimul copil din șir, și hârtia este pusă pe o a doua masă, va fi luată o 

altă hârtie. Sunt luate astfel hârtie după hârtie și date de la copil la copil doar cu ajutorul 
clamelor.  

 
7. Când toate hârtiile din verset se află pe a doua masă, echipa întreagă vine la acea masă și   
      copiii așează versetul în ordinea corectă, tot cu ajutorul clamelor. ATENȚIE! NU este voie  
      să  fie atinse deloc hârtiile cu mâna, pe tot parcursul jocului, ci totul se va face doar cu 
      ajutorul  clamelor.  
 
8. Echipa care termină prima primește 100 de puncte. Dacă versetul a fost aranjat corect           

și a fost pus corect, echipa mai primește încă 100 de puncte.  
 
9. Jocul se repetă în același mod, dar de fiecare dată sunt aduși alți 5 copii în fiecare          

grupă,  roșu  sau verde. Dacă aveți copii puțini la oră și nu puteți schimba copiii din cele 
două grupe, se poate schimba doar locul copiilor din cele două grupe, păstrându-se aceeași 
copii. 

 
10.  Calculați la sfârșit punctajul acumulat de fiecare grupă.  
 
11.   Câștigă echipa cu cele mai multe puncte. 

 Faceți o copie xerox a imaginilor de la pag. 10-12. 
 Lipiți câte o imagine pe o coală A4 de hârtie sau pe o jumătate. 
 Citiți povestea și faceți o repetiția. 

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 înțeleagă practic 

cum pot aplica ei cele auzite și învățate, în viața lor.  

POVESTEA: 

Se spune că odată o găină mamă a avut mulți puișori. Găina a stat pe ouă mult, mult timp ca să 
le protejeze și ca puișorii să crească acolo, în ou, până la momentul când erau pregătiți să iasă 
afară, imagine 1. O ce răbdare a avut această găină să stea pe ouă atâta timp! Dar ea era mama, 
așa că rolul ei era să își protejeze puișorii care creșeteau frumos în ou. Imagine 2. Apoi, când 
puișorii au spart rând pe rând coaja și au ieșit afară, ei erau așa de drăguți și de pufoși, iar 
cioculețele le atârnau greoi sub ochi!  
 
Găina mamă nu mai putea de bucurie. Cotcodăcea fericită pe lângă fiecare puișor și avea grijă 
de fiecare în parte, imagine 3, ca nu cumva vreunul dintre ei 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. S-a iscat o mare furtună și un fulger a lovit cotețul în 
care se aflau toate găinile, imagine 4. Puișorii s-au speriat de zgomot și de agitația celorlalte 
găini așa că stăteau ascunși sub aripa mamei. Celelalte găini au zburat din coteț și s-au salvat. 
Dar puișorii erau prea mici. Ei nu puteau nici să zboare, nici să fugă. Găina mamă știa că dacă 
ea va zbura, puișorii ei vor rămâne în pericol. Și, pentru că ea era mama, nu a lăsat-o inima să  
  
 
 

1. 

2. 

4. 

3. 
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CONCLUZIE:  
La fel este și Dumnezeu. El ne promite că ne păzește de rău și de cel rău. El a făcut acest lucru cu 
prețul vieții Fiului Său, Isus Hristos. Isus a venit aici, a trăit ca noi, ca să ne înțeleagă, și vrea să ne 
păzească. 

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

 

OBIECTIVE: Copiii să-şi  reamintească tema şi aplicaţiile practice 

din lecţie despre protecția lui Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 Întrebările de mai jos. 

 O pagină verde 
 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Pregătiți întrebările de mai jos. 

1. Faceți două echipe.  
2. Faceți două șiruri de copii din cele două echipe.  
3. Echipele vor sta una în fața celeilalte.  
4. Puneți o întrebare pentru primul copil din șir, de la 

ambele echipe. Copilul care știe răspunde. Dacă 
răspunsul este corect, echipa lui primește 100 de puncte.  

5. Cei doi copii trec în spate, adică la capătul șirului. 
6. Din când în când, ridicați o foaie verde. Acest lucru 

înseamnă că copiii din acel grup își vor schimba locurile; 
rămâne aceeași echipă, dar copiii își schimbă locul în șir.  

7. Continuați în același mod cu întrebările.  
8. Păstrați bine punctajul fiecărei echipe.  
9. Echipa cu cele mai multe puncte câștigă.  

ÎNTREBĂRI: 

plece, ci a stat, ca de fiecare dată, cu aripile întinse peste ei ca să-i păzească, imagine 5.  
 
Când incendiul a fost stins, mare a fost surprinderea tuturor ca toți puișorii să fie găsiți în 
viațăGăina mamă, însă, nu  a supraviețuit. Ea și-a păzit puișorii cu prețul vieții ei. Ea a fost 
gata să își dea viața pentru protecția puilor ei. imagine 6.   

ÎNTREBĂRI:  
 Prin ce găsiți voi o asemănare între găină și Dumnezeu? 
 Ce a făcut Dumnezeu pentru noi ca să ne salveze și să ne protejeze de moartea veșnică? 
 Cum credeți voi că vă păzește pe voi Dumnezeu de rău și de cel rău? Dați exemple.  

 Cum se numește conducătorul lui Israel din povestirea biblică? 
 Cine s-a unit împotriva lui Iosua? 
 Spune versetul biblic de azi. 
 Cum și-a protejat găina mamă puișorii? 
 Unde găsim învățătura Domnului Isus despre cum să ne rugăm? 
 Cum l-a păzit Dumnezeu pe Iosua? 
 Care este cuvântul cheie de azi? 
 Ce înțelegi tu prin verbul ,,a păzi”? 
 Cum ne păzește pe noi Dumnezeu? 
 Despre ce vorbește versetul biblic învățat azi? 
 Ce înțelegi tu prin cuvântul ,,protecție” și ce-ți oferă ea? 
 Cum te simți tu când nu ai siguranță de ceva? 
 Ai trăit un moment când te-ai simțit fără siguranță? Când? 
 Ce sentimente îți oferă protecția lui Dumnezeu? 
 Cui soliciți tu ajutor atunci când ai avut nevoie să fii protejat? 
 Putem noi să ne rugăm pentru protecția celorlalți? De ce? 
 Cum poți spune tu că Dumnezeu te păzește de rău? 
 Păzește de rău Dumnezeu doar pe anumite persoane? Explică părerea ta. 
 De cine ne amintește găina mamă și prin ce găsim asemănarea? 

6. 

5. 

Echipa—Toți își schimbă locul între ei. 

Echipa—Toți își schimbă locul între ei. 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească de 

cele învățate la lecție despre protecția lui Dumnezeu. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox pag. 8, una la doi copii și pag. 9, una la 6 copii. 
 Decupați seturile de 3 imagini, pag. 8, așa încât să aveți un set de 

copil. 
 Tăiați pagina 9 la jumătate, una pentru un copil. 
 

1. Dați fiecărui copil o jumătate de pagină, vezi pag. 9, și un set de 3 imagini, vezi 

pag. 8.  Imag. 1. 

 

2.   Copiii vor decupa cele trei imagini.  Imag. 2 

3.   Copiii vor colora imaginile. 

 

4.   Copiii vor lipi pe X  cele trei imagini. Imag. 3 

 

5.   Copiii vor îndoi după modelul alăturat, vezi imaginile de alături. Imag. 4 

 

6. Copiii vor desena pe exterior, pe cele două părți îndoite, câte o 

jumătate de soare.  Imag. 5 

 

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

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 8 și 9 

 Foarfece 

 Creione colorate 

 Lipici 
 

îndoi

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
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1. 

2. 
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4. 

3. 
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6. 

5. 
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