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   PERSOANE: 

• 1-2Persoane  

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică; copiii să înțeleagă că 
Dumnezeu vrea să schimbe gândurile și faptele noastre din rele în bune.  
    

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 
• Faceți copie xerox cu imaginile fapte rele și fapte bune, pag. 8-9. 

• Decupați imaginile și lipiți-le pe coli A4 de hârtie: pe o parte o imagine cu faptă rea, 
pe cealaltă o imagine cu faptă bună.  

• Prindeți cu cârlige de haine pe sfoară toate acele coli cu imagini (față—verso).  

• Atenție! Toate imaginile cu fapte rele trebuie să fie pe aceeași parte, la fel și 
imaginile cu fapte bune.  

 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 
1. Scoateți la vedere sfoara cu imaginile care arată acțiunile rele.  

2. Spuneți copiilor: “Dacă vă gândiţi să faceţi acest lucru este bine, sau rău?” 

3. Întoarceți foaia şi arătaţi copiilor ce pot ei alege să facă în loc de acea faptă rea.  

4. Faceți la fel cu fiecare imagine. 

5. La sfârșit, spuneți copiilor: ,,Doar Dumnezeu poate să schimbe în noi un gând din 
rău în bun și în fapte bune. Iar despre acest lucru vom vorbi astăzi.”  

 

• În  această lecție, copii vor învăța că Dumnezeu vrea să schimbe gândurile                               

noastre rele în gânduri bune și împreună cu ele și faptele.  Materialul de față este                     

potrivit pentru preșcolarii foarte mici, 3-4 ani. Dar el poate fi adaptat și pentru    

preșcolarii mai mari de 4 ani. 

• Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate împreună, pot 

depăși două ore. De aceea vă sugerăm să selectați dvs. doar secțiunile care vi se par cele 

mai potrivite pentru grupă și doar pe acelea să le folosiți ca să vă încadrați în timp.   

• Se oferă și pagini de colorat și o idee de lucru manual. Este foarte important ca, în timp 

ce copiii sunt ocupați cu aceste activități, să folosiți acest timp cu 

       înțelepciune. Puneți copiilor întrebări despre ce au învățat ca pe o conversație,  

      nu ca pe un test. Lăsați-i pe copii să vă pună întrebări sau să vă povestească   

       despre lecția biblică. 

• Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum a fost 

săptămâna lor. Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, întrebați-i ce răspuns 

au primit la rugăciuni. Apoi faceți o scurtă rugăciune de început. 

MATERIALE: 
• Coli A4 de hârtie 
• Lipici/scotch 
• Copie xerox pag.8-9 
• Sfoară  
• Cârlige de haine 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Pregătiți o cutie de pantofi pe care o veţi decora cu hârtie verde (de împachetat 

sau creponată) în care veţi pune plastilina pentru povestirea biblică. 
• Cea de a doua cutie va fi folosită pentru povestire. Dacă este posibil, decorați cu 

hârtie creponată verde sau verde și albastru. Interiorul cutiei va fi casa lui 
Zacheu. Capacul cutiei și partea de jos a cutiei (vezi imaginile) vor fi „drumul” 
unde se va pune arborele (imag. 1). 

• Pentru pomul în care s-a urcat Zacheu veţi face trunchiul din hârtie (sau carton tăiat 
dintr-o cutie) de culoare maro. Coroana copacului va fi din hârtie verde. Le veți lipi 
una de cealaltă pentru a face un pom frumos (imag. 1, 2).   

• Utilizați plastilină pentru Isus, Zacheu și mulțimea (imag 3). Opțional: Tăiați o gaură 
în partea superioară a capacului și folosiți un șnur pentru a ridica pe Zacheu în sus, 
apoi lăsați-l în jos. Șnurul trebuie să fie suficient de lung pentru a ieși din partea de sus 
a capacului, chiar pentru a ieși afară, între cutie și capac jos (imag. 5).  

• OPȚIONAL 1:  Puneți hârtie verde doar acolo unde se află copacul și pe jos la 
drum.  

• OPȚIONAL 2:  Lipiți pe partea din spate a capacului o față fericită care         
       să fie folosită la concluzie, imag. 6. 

 

                                     

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă cum Domnul Isus a schimbat gândurile și faptele 
lui Zacheu din rele în bune.   
TEXTE BIBLICE: Luca 19:1-10 

POVESTIREA: 

Într-o zi Isus trecea prin oraşul Ierihon (modelați pe Isus din plastilină şi aşezaţi-l pe iarba din hârtie, 

astfel avem prima scenă, imag 1). În acel oraş trăia un bărbat pe care îl chema Zacheu (modelați pe             

Zacheu și arătați-l copiilor, imag 2). Zacheu făcuse multe lucruri rele. Gândirea lui era rea și faptele erau 

tot rele. El a furat bani de la oameni şi din cauza asta oamenii nu îl mai doreau în preajma lor. Dar,                        

într-o zi, pe când Isus trecea pe acolo, Zacheu a aflat că se află în orașul lui şi a vrut să Îl vadă. A ieşit 

repede pe drumul pe unde trecea Isus și un L-a văzut. Știți de ce? Petru că el era un om mic de statură, 

aşa că nu putea vedea de ceilalţi oameni care erau mult mai înalţi decât el (modelați mulţimea pe care o 

puneţi în faţa lui Zacheu, imag 3). Aşa că el a nu s-a dat bătut. Știți ce a făcut? S-a urcat    într-un pom 

de pe marginea drumului ca să-l poată vedea bine pe Isus. (Arătați acum pomul şi trageți șnurul din 

spate pentru a-l face pe Zacheu să urce copacul, imag 4). Când Isus a trecut pe acolo S-a apropiat de 

pomul în care era Zacheu şi ce credeți că a făcut? S-a uitat la Zacheu și i-a zis: “Zacheu coboară de 

acolo, că vreau să intru în casa ta!” (Trageți partea de jos a șnurului, astfel încât Zacheu să coboare 

din copac, imag 4.) Atunci Zacheu s-a dat jos din copac şi a mers cu Isus. (Întoarceți-vă și ridicați 

cutia pentru a vedea casa lui Zacheu, apoi mutați pe Isus şi pe Zacheu în faţa casei, imag 6 ).                

Oamenii nu au putut înţelege de ce Isus a ales să meargă în casa unui om atât de rău. Dar Domnul Isus 

a dorit ca Zacheu să înţeleagă că răul pe care îl făcea celorlalți vine din gândurile lui rele. El a dorit să 

schimbe gândirea lui Zacheu și faptele lui. Şi aşa a fost. După ce Zacheu L-a cunoscut pe Domnul Isus 

şi a vorbit cu El, gândirea lui s-a schimbat. Și atunci și faptele lui s-au schimbat. Știți ce a făcut, copii? 

A dat înapoi oamenilor  tot ceea ce a furat şi a început să fie mai prietenos şi mai generos cu ceilalți. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
Aşezaţi-vă împreună cu copiii într-un cerc şi arătați-le cutia pe care o veţi pune            
în faţa dvs. din care veţi scoate plastilina și deschiteti cutia în care se va plasa   
plastilina pentru a spune povestea. Nu lăsați copiii să vadă partea din spate a capacului cu fața. Confectionați                     
oamenii din plastilină în același timp când spuneți povestirea biblică. 

CONCLUZIE: Credeți că după ce Zacheu L-a întâlnit pe Domnul Isus, el nu a mai gândit deloc rău? Eu cred 

că a mai gândit. Dar a avut grijă să nu facă rău, ci să facă așa cum l-a învățat Domnul. Dacă suntem prieteni cu 

Domnul Isus, El vrea să schimbe gândurile și faptele noastre( opțional imag. 7). Când vine un gând rău, el nu e 

de la Domnul Isus, așa că nu trebuie să ascultăm de el și să facem rău. Nu vom mai minți, nu vom vorbi urât,  

nu vom lovi pe ceilalți copii. Vom fi buni ca Domnul Isus. Așa vom învăța să avem gânduri și fapte bune.   

 

2, 3. 

1

4

6

MATERIALE: 

• 2Cutii de pantofi 

• Hârtie verde de împachetat   
cadouri  

• O coală de hârtie maro și 
una verde, simplă sau 
creponată 

• Scotch 

• Foarfece 

• Plastilină 

• Șnur 
 
 

1. 

2. 

5. 

3, 4.. 

6. 

 

spate 

7. 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți o practică înainte de lecție ca să știți 
ce  aveți de spus și de făcut. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Veţi pregăti semnele. Pe câte o coală de hârtie veţi face un semn: 
 săgeată spre dreapta pentru ieșire  
 cerc pentru poartă 
 
• Să aveți vreo 4-5 baloane, dar nu le umflați înainte de oră.  
• Faceți o practică înainte de lecție ca să știți ce  aveți de făcut cu balonul                                             
      (vezi concluzia). 

OBIECTIVE: Copiii să poată înţelege că trebuie 
să-L iubească pe Dumnezeu cu tot ceea ce sunt ei,         
chiar și cu gândul.  

 MATERIALE: 
• Un animal de pluș 

IDEEA: 

Dumnezeu vrea ca noi să 

Îl iubim și cu gândul 

nostru. Matei 22:37  

JOCUL 
 
1. Pentru acest joc veţi pune copiii în cerc şi le spuneţi să se aşeze jos.  
2. Aduceţi o minge.  
3. Copiii trebuie să arunce mingea cu grijă către unul dintre colegi.  
4. Cel care are mingea trebuie să spună versetul învăţat şi apoi poate arunca mingea la un alt 

copil. Ajutați copilul să spună versetul dacă este necesar. 
5. Scopul acestui joc este ca mingea să ajungă la fiecare copil ca fiecare să aibă şansa să repete 

versetul memorat. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneți copiilor că aveți un vizitator azi la lecție.  

2. Scoateți animalul de pluș pe care îl veți ține în brațe.  

3. Spuneți că animăluțul e foarte timid, dar că a ținut să vină să învețe împreună  cu copiii ideea                                     

unui verset biblic. 

4. Mișcați jucăria și mimați că se mișcă singură, dorind să vă spună ceva la ureche. 

5. Apoi spuneți: ,,A, prietenul nostru ne spune că ,,Dumnezeu vrea.” 

6. Opriți-vă și așteptați două secunde. 

7. Priviți jucăria de pluș în ochi și întrebați-o în șoaptă, dar ca să audă și copiii: ,,Ce vrea Dumnezeu?” 

8. Prefaceți-vă că animăluțul vă șoptește ceva, apoi spuneți tare: ,,A! Dumnezeu vrea ca noi să  Îl iubim!”  

9. Spuneți asta de trei ori cu copiii.  

10. Apoi prefaceți-vă că animăluțul insistă să vă mai spună ceva.  

11. Apropiați jucăria de ureche, ascultați, apoi spuneți tare: ,,A! Dumnezeu vrea ca noi să Îl iubim și cu gândul 

nostru.” 

12. Spuneți de trei ori cu copiii: ,,Dumnezeu vrea ca noi să Îl iubim și cu gândul nostru.” 

13. Apoi întrebați jucăria în șoaptă dar suficient de tare cât să audă și copiii: ,,De unde știi asta?” 

14. Prefaceți-vă că jucăria vă răspunde la ureche, apoi spuneți tare: ,,Din Biblie!” 

15. Spuneți cu copiii: ,,Dumnezeu vrea ca noi să Îl iubim și cu gândul nostru. Biblia” 

16. Explicați copiilor că a-L iubi pe Dumnezeu cu gândul nostru înseamnă să lăsăm gândurile noastre să fie 

schimbate de El. Așa și faptele noastre vor fi bune și frumoase.  

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu vrea să schimbe gândurile noastre rele în                                                                    

gânduri bune.  MATERIALE: 

• 2Coli A4 de hârtie  
4-5Baloane 

• Carioci  

• Sfoară / scotch 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:   
• Veţi face o prezentare sub formă de joc cu baloane. 
• Veţi pune copiii să se aşeze unul în spatele celuilalt în șir indian. 
• Puneți o frânghie într-o linie dreaptă sau marcați cu scotch o linie dreaptă de podea.  
• La capătul liniei, unde sunt copiii, puneți hârtia cu cercul.  
• La celălalt capăt al liniei puneți hârtia cu săgeata.  
• Luați un balon , umflați-l puțin în fața copiilor, și arătați-le ce au de făcut.  
• Apoi umflați balonul și dați-l primului copil din rănd să îl țină bine cu degetele. Nu legați balonul! 
• Spuneți că doriți ca acel balon să zboare până la celălalt capăt al liniei, la ieșire, acolo unde se află 

hârtia cu săgeata. 
• Spuneți start și copilul trebuie să dea drumul balonului. Balonul va merge unde va voi el, nicidecum 

drept cum doriți dvs. 
• Luați balonul, umflați-l și dați-l următorului copil din șirul indian.  
• Procedați cu fiecare copil din șirul indian așa cum ați procedat cu primul.  
• La sfârșit, cereți copiilor să se așeze și faceți o scurtă prezentare și concluzie.  
 
REZENTARE ȘI CONCLUZIE: Ați văzut, copii, că balonul nu a făcut ce am dorit eu. Eu i-am 

cerut să sară drept înainte și el a luat-o în ce direcție a dorit el. Pentru fiecare copil balonul a sărit în altă 

parte. Așa este cu gândurile noastre. Ele zboară în diverse părți. Problema este că, de multe ori, noi facem 

ceea ce gândim. Și tot de multe ori noi gândim rău. Haideți să spunem împreună care ar fi câteva gânduri 

rele. Lăsați copiii să dea exemple de gânduri rele. Da, de multe ori gândurile ne cer să mințim, să lovim 

pe cel ce ne-a lovit, să vorbim urât, să nu ascultăm de mama etc. Și mulți aleg să facă ceea ce gândesc, 

așa că mint, lovesc,  vorbesc urât, nu ascultă etc. Sunt acestea lucruri bune? Nu, pentru că 

Dumnezeu ne învață în Biblie să nu mințim, să nu facem rău, să nu vorbim urât să fim 

ascultători de părinți, să fim ascultători de El. Dumnezeu dorește să Îl iubim și cu gândul nostru. 

Asta însemnă că atunci când ne vine să mințim, noi nu vom minți, ci vom spune adevărul. Așa Îi 

place lui Dumnezeu și așa vom face dacă dorim să creștem bine și frumos. (Umflați un balon, dar 

nu îl legați la capăt. Cereți cuiva să-l țină cu mâna, astfel încât aerul să NU să scape. Acum lipiți 

cu scotch un pai de băut deasupra balonului, vezi imaginea de alături. Introduceți șnurul 

prin paie. Două persoane țin de ambele capete ale sirilor, apoi dați drumul la aer din 

balon și lăsați balonul să zboare. ) O, ați văzut? Acum zboară drept! Balonul are nevoie 

de ajutor ca să meargă drept înainte. La fel și noi, avem nevoie de ajutor ca să facem 

ceea ce  vrea Dumnezeu ca noi să facem. Să-I cerem chiar acum să ne ajute să gândim 

gândurile bune, să nu mințim, să nu spunem lucruri rele. Dumnezeu ne poate ajuta! 

RUGĂCIUNE: Doamne Isuse, Te rugăm să ne ajuţi să fim copii cuminţi, să gândim numai lucruri 

bune şi să facem ce Îți place Ţie. Îţi mulţumim! Amin. 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecție 
despre gândire.  

 MATERIALE: 
• Hârtie colorată după 

preferinţe 

• Imagini cu Isus şi Zacheu, 
pag. 10 

• Plasă mare/sac de gunoi 
nefolosit 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 
• Luați mai multe coli A4 de diverse culori, inclusiv alb. Tăiați                   

hârtiile la jumatate.  (Puteți juca jocul numai cu hârtie albă,                                     
dar nu va fi la fel de  distractiv pentru copiii mici.) 

• Faceți o copie xerox cu imaginea lui Isus și a lui Zacheu, pag. 10.   

• Decupați imaginile.  

• Plasați imaginile lui Isus și Zacheu în mijlocul jumătăților de hârtie A4.  

• IMPORTANT! Unele jumătăți de coală A4 nu vor avea imagini. 

• Faceți din fiecare bucată de hârtie câte un cocoloș, inclusiv pe cele cu  

lui Zacheu şi Isus. Asigurați-vă că nu putem vedea care bile au o 

imagine în ele  și care nu. 

• Le veţi pune pe toate într-o plasă mare/sac de gunoi nefolosit. 

scotch 
paie 

şnur 

şnur 
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INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Chemați copiii într-un spaţiu gol din sală.  
• Împrăștiați pe jos toți cocoloșii de hârtie pregătiți înainte de oră.   
• Numărați până la trei, și copiii trebuie să apuce de jos un cocoloș.  
• Când spuneți trei, copiii se opresc și desfac cocoloșul de hârtie să vadă ce se      

ascunde în el.  
• Dacă a fost găsit cocoloșul cu imaginea lui Isus, veți pune întrebări despre Isus 

din  lecția biblică pentru toți copiii.  
• Dacă cineva l-a găsit pe Zacheu, puneți copiilor întrebări despre Zacheu.  
• Dacă au fost găsiți amândoi, veți pune întrebări despre amândoi.  
• Dacă nu au fost găsiți de la început amândoi (Isus și Zacheu), veți continua jocul 

până ce vor fi găsiți amândoi. un copil va găsi cocoloșul cu al doilea personaj.  
• Întrebări: (Utilizați întrebările de mai multe ori.) 
 Ce aţi învăţat din povestirea despre Zacheu şi Isus? 
 Ce ne spune ideea versetului biblic pe care am învățat-o azi?  
 Ce trebuie să faceți când gândul vă spune să mințiți? 
 Vi s-a întâmplat să gândiți rău și să faceți rău? Spuneți cum a fost și ce ați simțit atunci. 
 Cum vă simţiţi când spuneţi o minciună părinţilor? 
 Ce vrea Domnul Isus să faceți când gândurile rele vă îndeamnă la rău? 
 Cum credeţi că i-ar plăcea lui Isus să vă comportaţi? 
• Întrebările pot fi acestea sau altele asemănătoare cu privire la lecţia de azi.  
• Astfel copiii îşi vor fixa cunoştiinţele căpătate în timpul lecţiei de azi despre schimbarea 

gândurilor rele în gânduri și fapte bune. 
 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect cu care să 
se joace și care să le amintească despre Zacheu.  

1. Dați copiilor un copac din carton, și benzi verde. SAU o coroană verde de copac .  
2. Copiii vor lipi benziverde (sau cerc verde)  pe coroana copacului. (imag 3)  
3. Înțepați cu un creion sau cu o foarfecă coroana copacului acolo unde ați făcut gaura în 

carton ca să puteți introduce șnurul/ața de tricotat. Faceți asta pentru fiecare copil. 
4. Dați copiilor câte o imagine Lazăr și Isus, pag. 7, decupată                                                          

de dvs.  înainte de lecție. 
5. Copiii vor colora pe Lazăr și Isus.  
6. Lipiți pentru fiecare Lazăr, pe spate, cu scotch șnurul, imag. 4.  
7. Introduceți șnurul prin cele două găuri creat de dvs. în coroana copacului, 

imag 3.  
8. Lazăr trebuie să fie în fața copacului.  
9. Copiii se vor juca cu Lazăr și Isus. Ei pot trage prin sapte de șnur și Lazăr să se 

ridice în copac, sau să îl lase jos. Copiii îl pot mișca pe Isus în timp ce spun povestea. 
10. Puteți să vă jucați chiar dvs. cu copiii. Când dvs. strigați ,,Vine Isus!”, copiii trag de 

șnur și îl ridică pe Lazăr sus! Când strigați ,,Lazăr!”, copiii trag pe Lazăr în jos.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
1. 

4. 

3. 

2. 

• Din carton decupați mai mulți copăcei, pentru                                                  

fiecare copil câte unul. Un dreptunghi pentru                                                                     

trunchi, un cerc pentru coroană. Lipiți împreună pentru  

   a forma un copac (imag. 1, 2).  

• Sus în coroana copacului faceți o gaură  (imag 2). 

• Pentru coroană, tăiați cercuri din hârtie verde, una de copil, sau benzi de               

hârtie creponată verde (imag. 3).  

• Decupați pentru fiecare copil o imagine cu Lazăr, și unul al lui Isus, pag. 7 

• Faceți un model, ca să vadă copiii cum trebuie să iasă și să știți cum să îi îndrumați ca 

să facă și ei. Vedeți pașii de mai jos pentru a termina lucru manual pentru model. 

sau 

gaură 

Scotch 

gaură 

MATERIALE: 

• Coli de hârtie colorate verde. 

• Copie xerox Zacheu, pag.7  

• Lipici 

• Foarfece 

• Carton 

• Șnur/ață de tricotat 

• Scotch 

• Creioane colorate 

• Carton dintr-o cutie 
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LUCRU MANUAL: 
(Pentru 13 copii) 



                                                                                                                      CREȘTEREA SPIRITUALĂ—Schimbarea felului de a gândi     8 

www.kidzromania.com 

LECȚIA INTRODUCTIVĂ: 

 

A
 fo

st 
 ea!  

A
 fo

st 
 el!  

 

Nu Nu 

NU!  
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LECȚIA BIBLICĂ: 

 

Ai  
câștigat! 

 

Felicitări! 

 
Ce rochie  

frumoasă! 
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RECAPITULARE: 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a 
fost ca toți copiii să înțeleagă că 
Dumnezeu vrea să schimbe gândurile 
noastre rele în gânduri bune și împreună 
cu ele și faptele noastre.  

Textul biblic: Luca 19:1-10 ( Zacheu şi 
Isus) 

 Verset biblic: Matei 22:37 

 

 

Isus ne ajută să avem  

 gânduri bune! Isus l-a schimbat 
 pe Zacheu. 


