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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă ce înseamnă Împărăția lui 
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este acolo unde se primește iubirea lui Dumnezeu.  
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 PERSOANE: 

 Persoane 2  

 

 În această lecție vom vorbi despre prima parte din rugăciunea Tatăl nostru, 
care vorbește despre Împărăția lui Dumnezeu. Copiii vor înțelege că 
Împărăția lui Dumnezeu este acolo unde se primește iubirea lui Dumnezeu 
și se ascultă de El.  

 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: Lecția biblică are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă ce este Împărăția lui Dumnezeu prin intermediul unei pilde spuse 
de Domnul Isus despre un aluat. Împărăția lui Dumnezeu este acolo unde 
se primește iubirea lui Dumnezeu și se ascultă de El.  

TEXTE BIBLICE: Matei 13:33 
 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică care ne învață despre 
Împărăția lui Dumnezeu. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Cu ajutorul celor 3 bucăți de frânghie/ață, faceți în 3 colțuri ale sălii                                           
trei cercuri sau trei delimitări pe care le veți numi împărății.  

 Dați fiecărei împărății un nume. Ex. Împărăția  împăratului Roșu,        
împărăția  împăratului Verde și  împărăția împăratului Albastru.  

 Alegeți trei copii care să meargă în fiecare împărăție ca împărați.  
 Spuneți: ,,Iată trei împărați. Ce este un împărat și ce face el? Da, un împărat este stăpânul unei 

împărății și conducătorul unui popor. Iar împărăție înseamnă locul unde se află împăratul și țara 
pe care o conduce el. Așa  că și noi avem aici trei împărății cu trei împărați: Roșu, Verde și 
Albastru.” 

 Toți copiii stau în mijlocul sălii; doar cei 3 împărați stau în împărăția lor.  
 Când veți striga ,,Împărat!”, copiii trebuie să alerge repede în ce împărăție doresc. 
 După ce s-au așezat într-o împărăție, cei trei împărați, pe rând, dau câte o poruncă celor ce se 

află în delimitarea împărăției lui. Ex. Împăratul Roșu spune: ,,Săriți de trei ori într-un picior!” 
Copiii care s-au așezat în împărăția împăpratului Roșu, execută porunca. La fel dau porunci și 
ceilalți împăprați. Copiii care nu s-au așezat în cercul împăratului Roșu, nu execută porunca lui.  

 Schimbați regii și continuați jocul ca mai sus. 
 Faceți în așa fel, încât toți copiii să apunce să fie împărați cel puțin o dată.  
 Întrebați acum copiii dacă au înțeles ce este și face un împărat, și ce este o împărăție. (Împărăția 

este un loc unde împăratul, regele, controlează.)  
 Spuneți: ,,Astăzi vom vorbi despre ce este împărăția lui Dumenzeu”. 

 Tăiați 3 bucăți mari de frânghie de aproximativ 3 metri fiecare. 
 Confecționați 3 coroane (vezi lucru manual, pag. 6).  
 Colorați coroanele cu roșu, verde și albastru.  

 Faceți o pâine acasă, o pâine nedospită care să nu                                         
arate bine deloc și să nu fie apetisantă.  

 Cumpărați o pâine frumoasă și aduceți-o la oră.  
 Pregătiți ingredientele și un vas pentru a simula la oră că faceți o  pâine. 

  MATERIALE: 

 3 Bucăți mari de 
frânghie/ață  
(aproximativ 3 metri 
fiecare) 

 3Coroane 
 

copii 

MATERIALE: 

 Pâine cumpărată și 
frumos crescută 

 O pâine fără drojdie 
făcută acasă 

 Copie Xerox pag. 11 

 Făină 

 Apă 

 Sare 

 Vas 

 Tavă 

 Drojdie  
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CONCLUZIE:  

PREZENTARE: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 
Ce se întâmplă dacă Dumnezeu nu este în viața noastră sau când El nu se află într-un loc? Locul 
acela este precum pâinea aceasta urâtă și care nu te îndeamă să o mănânci. Da, unde este Dumenzeu, 
este împărăția Lui, iar acolo este iubirea Lui și ascultarea noastră de El.  

 

OBIECTIVE:  Copiii să își reamintească rugăciunea Tatăl nos-

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

MATERIALE: 
 
 Copie xerox imagini, pag. 7–9 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Spuneți că vreți să faceți o pâine și că aveți toate ingredientele potrivite. 

 Începeți să lucrați, dramatizând totul, și prefaceți-vă că vreți să faceți o pâine. 

 După ce frământați coca în fața copiilor și o puneți pe o tavă, ascundeți totul.  

 Scoateți pâinea nedospită și cu aspect neapetisant, pe care ați făcut-o înainte de lecție.  

 Arătați-o copiilor, prefăcându-vă dezamăgit de rezultat, și întrebați-i și pe copii cum li 

 se pare acea pâine. 

 Scoateți apoi pâinea cea bună, pe care ați cumpărat-o, și întrebați pe copii care este diferența 

 dintre cele două pâini. 

 Întrebați-i pe copii de ce cred ei că pâinea dvs. arată așa. 
 Întrebați-vă mereu ce ați uitat sau ce nu ați făcut corect ca să iasă frumoasă și pâinea dvs.    

 Prefaceți-vă apoi că vă amintiți de ce ați greșit.  
      9.    Spuneți că ați uitat să puneți un ingredient foarte important care face pâinea să crească.  

 
SPUNEȚI:    Da, diferența dintre cele două pâini este că eu am uitat să pun drojdie, (arătați 
drojdia) ingredientul care face pâinea să crească atât de frumos, ca această pâine atât de 
frumoasă. (Arătați pâinea cea bună.)  Iată ce mare diferență poate face un singur 
ingredient. (Arătați pâinea făcută de dvs. înainte  de oră.) Domnul Isus, când a fost pe 
pământ, a spus că Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un aluat pe care o femeie l-a 
făcut, l-a pus la dospit, adică a așteptat să crească frumos, până ce aluatul s-a făcut de 
câteva ori mai mare decât era înainte de a dospi. Ce înseamnă asta, copii? Că Dumnezeu 
este ca drojdia din alut.  (Arătați imag. de la pag. 11.)  Unde este El prezent, acolo simțim 
iubirea lui Dumnezeu.  Dumnezeu face ca Împărăția Lui să crească frumos. Împărăția Lui 
este minunată. Dumnezeu este Împăratul în Împărăția Sa, și toate poruncile pe care El le 
dă sunt bune pentru noi dacă le împlinim.  El este un Împărat bun și dă doar porunci 
bune pentru noi.  El vrea ca noi  să creștem frumos.  

JOC: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

,,Tatăl nostru care ești în 
ceruri! ...vie Împărăția 

Ta...” Luca 11:2 

1. Jucați jocul binecunoscut sub numele de ,,Simon spune”. 
2. Schimbați cuvântul ,,Simon” cu ,,împăratul” și ziceți: ,,Împăratul spune!”  
3. Strigați fie ,,împăratul spune!”, fie porunca direct.  

1. Deoarece toți copiii știu rugăciunea Tatăl nostru, repetați împreună                                                                 
Luca 11: 2. 

2. Arătați imaginile de la  pag. 7-9 și explicați ce reprezintă fiecare imagine:  
Tată (Tatăl) 
Oameni (nostru) 
Cer (care ești în ceruri) 
Mulți copii (vie) 
Coroană împărat (Împărăția Ta) 
Carte (Luca 11:2) 

3.   Spuneți tot versetul, folosindu-vă de imagini.   
4.    Puteți repeta astfel: tare, încet, în șoaptă, bâtând din palme, bătând din picioare etc. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii  să recapituleze și să aplice practic toate cele învățate 
despre Împărăția lui Dumnezeu care este acolo unde se primește iubirea lui 
Dumnezeu și se ascultă de El.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Tăiați 6 chifle în jumătate ca să obțineți 12 jumătăți de chiflă.  
 Tăiați în bucăți imaginile de la pag. 10. Puteți pune și de două ori aceeași 

imagine. 
 Lipiți o imagine pe câte o scobitoare. 
 Introduceți în fiecare jumătate de chiflă câte o scobitoare cu o imagine. 
 Puneți toate chiflele pregătite astfel într-un coș de pâine.  

MATERIALE: 

 6Chifle 

 Cuțit 

 Copie xerox imagini 
pag. 10. 

 Coș de pâine 

 Scobitori 

 Scotch 

1. Puneți coșul cu chifle pe o masă, la vedere. 
2. Chemați un copil care să vină să ia o chiflă cu o imagine. 
3. Vorbiți despre acea imagine și ce legătură are ea cu împărăția lui Dumnezeu. 
4. Repetați cu fiecare imagine la fel.  
5. Solicitați tot un alt copil. Aduceți în față să facă asta și copii care se implică de obicei mai puțin.  
6. Vorbiți împreună despre fiecare imagine, lăsând copiii să participe la exprimarea ideilor. 
7. La final, dați posibilitatea copiilor să rupă din chiflă și să mănânce.  
 

Împăratul  spune: ,,Ridicaţi-vă în picioare!’’ 
(Copiii fac mișcarea și spun versetul.) 
Împăratul  spune: ,,Săriţi în sus şi jos!’’ 

(Copiii fac mișcarea și spun versetul.) 
,,Bateţi din palme!’’ 
(Copiii nu trebuie să facă nimic. Cine face ceva merge în spate.)  

Exemplu: 

4.   La: ,,Împăratul spune: ,,Ridicați-vă în picioare!”, copiii trebuie să se ridice în picioare. 
5.   Copiii care au îndeplinit corect porunca, vor spune împreună versetul biblic. 
6. Dacă strigați doar  porunca, Săriți!, copiii nu vor îndeplini porunca, deci nu vor sări. Dacă totuși au     
      sărit, au greșit și se vor duce pe niște scaune din spate.  
7. Toți cei care greșesc trebuie să meargă o tură în spate pe niște scaune așezate special acolo. 
8.  Mai jos vă oferim câteva exemple: 
 

Împăratul  spune: ,,Ridicaţi-vă în picioare!’’  (Copiii se ridică și spun versetul.) 
Împăratul  spune: ,,Bateţi din palme!’’ (Copiii se ridică și spun versetul.) 
Împăratul  spune: ,, Bateţi din palme şi săriţi în sus şi în jos!’’ (Copiii bat din palme și sar, și spun       
versetul.) 
 ,,Săriţi!’’ (Copiii NU sar și nu spun versetul.)  
Împăratul  spune: ,,Daţi mâna cu persoana din dreapta voastră!’’  
Împăratul  spune: ,,Atingeţi-vă degetele de la picioare!’’ 
,,Săriţi pe piciorul stâng!’’  
Împăratul  spune: ,,Atingeți ușor spatele unei persoane de lângă voi!’’  
,,Puneţi mâna pe cap!’’ 
,,Pocniţi din degete!’’ 
Împăratul  spune: ,,Rotiţi-vă în cerc!’’ 
Împăratul  spune: ,,Întindeţi-vă mâinile în sus!’’ 
Împăratul  spune: ,,Alergaţi pe loc!’’ 
Împăratul  spune: “Bună!” 
,,Bateţi din palme de cinci ori!’’ 
Împăratul  spune: ,,Atingeţi-vă urechile!’’ 
 ,,Daţi din nas!’’  
Împăratul  spune: ,,Daţi din ambele mâini!’’ 
,,Staţi jos!’’  
Împăratul  spune: ,,Staţi jos!’’ 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze o coroană care să le amintească de 

cele învățate la lecție despre Împărăția lui Dumnezeu. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copie xerox pagina 6, o pentru fiecare copil.  

 Decupați câte două părți de coroană pentru un copil. 

 Opțional: Scrieți pe fiecare coroană: Dumnezeu este Împăratul! 

 Faceți un model ca să puteți arăta copiilor cum trebuie să iasă coroana.  

 

CONCLUZIE: 

La final, reamintiți copiilor că Împărăția lui Dumnezeu este acolo unde se 
primește iubirea Lui  și se ascultă de El.  

RUGĂCIUNE:  Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire  lui 
Dumnezeu pentru Împărăția Lui. 
 

1. Dați fiecărui copil câte două părți de coroană decupată înainte de 

oră, pag. 6.  

2. Copiii vor colora cele două părți dintr-o coroană. 

3. Copiii vor lipi cele două părți din coroană, cu ajutorul dvs. 

4. Lăsați copiii să se joace cu coroana confecționată.  

 

Dumnezeu este regale  meu.   
Dumnezeu este Împăratul! 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 6 

 Foarfece 

 Scotch/ Lipici 

 Creioane colorate 
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LUCRU MANUAL: 
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 Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii învețe despre Împărăția lui Dumnezeu, anume că ea 
este acolo unde se primește iubirea lui Dumnezeu și se ascultă de El. Textul biblic este din Matei 13:33. De 
asemenea, versetul biblic este parte din Luca 11:2 ,,Tatăl nostru care ești în ceruri! ...vie Împărăția Ta...” 

Tatăl nostru care 

ești în ceruri!   

...vie Împărăția  

    Ta...”   

   Luca 11:2 


