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OBIECTIVE: Lecţia introductivă are ca scop să                                      

capteze atenţia copiilor şi să introducă tema lecţiei. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

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

rolul lui Dr. Lupă. Spuneţi-i acestei persoane, înainte de venirea copiilor 

la clasă, ce are de făcut şi arătaţi-i prezentarea de mai jos. Când trebuie să 

sune telefonul lui Dr. Lupă, puteţi face chiar dvs. să sune un telefon, aşa încât Dr. Lupă să 

poată răspunde şi să fie cât mai reală interpretarea.  

 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. 

 Pregătiţi un bilet de tren. Dacă nu aveţi unul, faceţi dvs. din hârtie un bilet spunând că e de tren. 

PREZENTAREA: 

 Dr. Lupă intră în clasă în modul său caracteristic: nu vede prea bine, se împiedică de toate 

cele, se loveşte de uşă etc. Când ajunge în clasă îi salută pe copii şi le spune: Bine v-am găsit, copii! 

Mi-a fost tare dor de voi! Nu v-am mai văzut de ceva vreme. Sunteţi bine? Copiii răspund. Oh, 

dar…, de ce-am venit eu aici?  Copiii vor răspunde că pentru a face un experiment. Pentru un 

experiment? Oh, nu! Azi nu facem niciun experiment. Să vă spun drept, voiam să vin cu un 

experiment, dar l-am greşit. Nu mi-a reuşit pentru că nu am respectat regulile cerute şi… era s-o 

păţesc rău. Aşa că azi nu am niciun experiment. Şi… am uitat şi de ce am venit! Ţine în mână 

punga cu biscuiţi. Oare de ce am venit azi la voi? Ah, asta era. Ridică punga cu biscuiţi. Am 

venit să vă aduc nişte biscuiţi! Sună telefonul. Se uită şi se strâmbă ca şi cum ar fi vinovat de 

ceva. Oh, nu! E domnul Drumescu. Bagă mâna în buzunar şi găseşte un bilet de tren. Răspunde: 

Da? Oh, da, am eu biletul tău de tren. Vin imediat! Închide telefonul şi spune trist: Oh, am crezut 

că scap! Şeful meu mi-a dat biletul acesta de tren ca să i-l duc la gară domnului Drumescu. Dar în 

loc să merg să mă întâlnesc cu el, am venit la voi să vă aduc biscuiţi. Oh, am greşit! Mă simt ruşi-

nat. Am greşit. Când încercam noul meu experiment, nu am respectat regulile şi am greşit. Am dis-

trus biletul domnului Drumescu. S-a făcut o gaură în el şi… acum nu mai e valabil. Ce mă fac acum? 

Nici nu am bani să cumpăr altul. Am greşit şi nu ştiu ce să fac pentru ca domnul Drumescu să poată 

merge în misiune să ducă veşti despre misionarii din lume. Oh! Trist: Trebuie să plec! Dar… ce o să-

i spun? Biletul nu mai este bun! Am greşit rău acum! 

Învăţătorul intervine şi spune: Oh, Dr. Lupă, îmi pare rău! 

Dr. Lupă răspunde foarte trist: E doar vina mea! 

Învăţătorul spune: Am o idee. O să te ajut eu. O să îţi împrumut nişte bani. Data viitoare o să mi-i 

dai tu. 

Dr. Lupă: Sigur? Oh, mulţumesc! Mulţumesc mult. Copii, o să mai vin pe la voi, desigur cu un expe-

riment. Să mâncaţi biscuiţii pe care vi i-am adus. Sunt foarte buni. 

Dr. Lupă iese, iar învăţătoarea spune: Hm! Cine ar fi crezut că şi Dr. Lupă greşeşte. Pare atât de 

sigur pe ceea ce ştie şi face că n-aş fi crezut că şi el mai poate greşi. Asta îmi aminteşte despre cineva 

din Biblie, un prieten al Domnului Isus, care părea atât de aproape de El încât niciodată nu părea că 

ar putea greşi faţă de El. Numele lui este Petru şi vom vorbi astăzi despre greşeala lui Petru şi despre 

faptul că Domnul Isus nu doar că l-a împrumutat, aşa cum am făcut eu faţă de Dr. Lupă, ci chiar a  

MATERIALE: 

 Biscuiţi—suficienţi 

pentru toată clasa 

 Telefon 

 Un bilet de tren uşor 

distrus 



                                                                                                                                     PETRU I (Toţi greşim) - Preşcolari               3  

www.KIDZROMANIA.com 

plătit totul pentru greşelile lui Petru şi ale noastre cu însăşi viaţa Lui.  

 

 MATERIALE: 

 1Coală A4 de  

     hârtie 

 Faceţi vizualul în faţa copiilor după instrucţiunile de la secţiunea vizuale, 

PAŞI DE LUCRU LECŢIA BIBLICĂ, pag. 10. Repetaţi înainte de oră ca 

să ştiţi exact cum se face.  

PREZENTAREA LECŢIEI: 

 Astăzi vom vorbi despre prietenul şi ucenicul Domnului Isus, Petru.  

 Petru era un pescar foarte priceput. Ştiţi ce este acela un pescar? (Lăsaţi copiii să răs-

pundă.) Exact. Pescarii prind peşte. Iar Petru stătea toată ziua în barcă pe mare şi pescuia 

peşti. (Faceţi vizualul PEŞTE în faţa copiilor, în timp ce povestiţi.) Când l-a văzut Domnul 

Isus, a ştiut că va fi un prieten bun, aşa că l-a invitat să-I fie ucenic, şi Petru L-a urmat.  

 Petru a stat lângă Domnul Isus şi L-a urmat în toată umblarea Lui pe pământ, fiind 

martor la trăirea Lui, la minunile Lui, la tot. El a înţeles încă de la început că Isus este Fiul lui 

Dumnezeu şi chiar a recunoscut asta. Petru Îl iubea mult pe Domnul Isus, iar Isus îl considera 

prietenul Său. Petru a spus odată către Isus că el Îl va urma pe  chiar şi la moarte, dacă va fi 

nevoie, dar Isus ştia că, deşi părea un om puternic, Petru avea şi el multe slăbiciuni şi greşeli.  

 În noaptea dinaintea răstignirii, când Domnul Isus se ruga în Grădina Gheţimani, 

soldaţii romani au venit să-L prindă. Petru, când a văzut că Isus este în pericol, a luat sabia 

unui soldat şi i-a tăiat urechea. (Tăiaţi vizualul PEŞTE pentru a- l transforma în SABIE, în 

faţa copiilor şi în timp ce povestiţi.) Dar Isus i-a dat lui Petru lecţia blândeţii şi i-a arătat 

cum să-şi iubească duşmanul, vindecând urechea soldatului.  

 După ce Domnul Isus a fost prins, Petru s-a strecurat în mulţime în acea noapte şi pri-

vea cu durere la tot ce I se întâmpla lui Isus - batjocuri, bătăi - la toată suferinţa Lui înainte de 

răstignire. Toţi ceilalţi ucenici dispăruseră, fugiseră probabil de frică, dar Petru era acolo.  

 Când însă cineva s-a apropiat de Petru recunoscându-l cine este, Petru s-a speriat şi el 

şi a spus de trei ori că nu îl cunoaşte pe Isus. Puternicul Petru, cel care se lăudase că Îl va urma 

pe Isus şi la moarte, dacă va fi nevoie, dovedea acum cât este de slab, deoarece Petru a minţit 

spunând de trei ori că nu Îl cunoaşte. Îndată a cântat cocoşul, iar Petru şi-a amintit că Isus îi 

spusese că aşa se va întâmpla.  Petru a ieşit afară din locul acela şi a plâns cu amar. S-a simţit 

un trădător şi s-a căit pentru faptele lui.  

 Dar Petru îl iubea mult pe Isus şi ştia că şi Isus îl iubeşte pe el.  

 Isus a suferit mult atunci pentru păcatele noastre, dar şi pentru minciuna lui Petru. El a 

murit răstignit pe o cruce apoi a fost pus într-un mormânt. (Ţineţi  de partea ascuţită a sabiei şi 

arătaţi copiilor CRUCEA.) Dar Isus este Fiul lui Dumnezeu şi El a biruit moartea. Dar despre 

aceasta vom vorbi ora viitoare.  

CONCLUZIA:  

 Deşi a greşit, Petru s-a căit pentru faptele lui pentru că Îl iubea mult pe Isus. Petru a  

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că, asemenea lui Petru care s-a crezut un 

om puternic dar care a ajuns să-L dezamăgească pe Domnul Isus lepădându-

se de El, şi noi suntem adesea slabi şi greşim, oricât de puternici ne credem. 

TEXTUL BIBLIC:  

Matei 26:69-75 
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devenit un mare apostol după învierea Domnului Isus, un apostol plin de curaj şi de putere. Noi toţi 

suntem păcătoşi, indiferent cât de puternici credem că suntem sau părem a fi, iar Dumnezeu ştie 

aceasta. Dar Isus a murit pe cruce şi pentru păcatele noastre. El vrea să ne ofere iertarea, dar  

pentru asta trebuie să facem ce a făcut Petru, să ne căim şi să trăim aşa cum a trăit Domnul Isus. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi 16 cruci din hârtie astfel: luaţi trei coli de hârtie A4 pe care să 

le îndoiţi în 10 pliuri în formă de evantai. Tăiaţi pe fiecare îndoitură. 

 Păstraţi 16 dreptunghiuri mari (acestea vor reprezenta partea vertica-

lă a crucii) iar restul dreptunghiurilor rămase tăiaţi-le în două pe la 

jumătate (acestea vor reprezenta partea orizontală a crucii).  

 Lipiţi dreptunghiurile mici  peste  dreptunghiurile mari în formă de  

cruce. 

 Aşteptaţi să se usuce, apoi desenaţi pe câte 4 cruci  cu 4 culori  

      diferit  (pe o cruce cu roşu, pe o cruce cu albastru, pe o cruce 

       cu verde, pe o cruce cu negru ) imaginile: 

 

 

  

       

    3:23  

Căci 

 
au păcătuit  

Bi-
Romani 

8 

  10 

1 11 9 3 

7 

4 

2 

1 

5 

6 

 Luaţi cele 3 seturi de cruci (cu roşu, cu verde, cu albastru) şi numerotaţi-le pe verso de la 1 la 12 

aleatoriu. Apoi lipiţi cu scotch toate cele 12 cruci pe un perete cu numerele către copii, dar nume-

rele să nu fie în ordine.  

 Nu lăsaţi copiii să umble la crucile de pe perete sau să le întoarcă înainte de momentul potrivit. 

 Setul de  4 cruci desenat cu negru, păstraţi-l pentru dvs. ca să vă ajute la învăţarea versetului bi-

blic. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

 Arătaţi copiilor imaginile desenate cu negru, pe care le-aţi pus de-o parte pentru acest moment, în 

ordinea corectă pe care o cer  cuvintele versetului biblic şi  explicaţi-le ce cuvânt reprezintă fieca-

re imagine, vezi desenele de mai sus.   

 Spuneţi împreună de câteva ori versetul biblic folosindu-vă de aceste imagini. 

 Spuneţi de câteva ori versetul biblic şi fără imagini, aşa încât să fiţi siguri că toţi copiii ştiu verse-

tul pe dinafară. 

 
MATERIALE: 

 3 Coli de hârtie 

A4 

 Lipici 

 Carioci: roşu,  

       albastru, verde,  

       negru 

 Scotch 

 Foarfece 

 

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

degajat, prin metoda joc. 

Căci toţi au păcătuit ... 

        Romani 3:23  
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JOCUL MEMORIEI 

 Spuneţi copiilor că vor juca un joc în care vă veţi folosi de imaginile care reprezintă versetul bi-

blic. 

 Luaţi copiii în ordinea şederii lor pe scaune. 

  Primul copil va veni la perete şi va întoarce 3 cruci cu numere diferite. 

 Dacă cele 3 imagini corespund (cu roşu, albastru, verde), luaţi de pe perete imaginile. Dacă nu 

corespund, lăsaţi-le la loc pe perete şi treceţi la următorul copil.  

 De câte ori imaginile corespund, spuneţi cu toţii versetul biblic învăţat.  

 Procedaţi la fel cu fiecare copil aşa încât toţi copiii să participe la joc. Dacă jocul s-a încheiat îna-

inte de a putea participa toţi copiii, amestecaţi crucile şi puneţi-le iarăşi pe perete ca mai înainte.  

 

 

 

 Marius, un băieţel  credincios şi foarte simpatic, se afla la 

grădiniţă (bateţi din palme) la ora mesei.  Era prima zi  a lui de 

grădiniţă (bateţi din palme)  şi era un pic cam speriat de toate 

noutăţile şi schimbările acestei zile: era singur, fără părinţi, avea 

multe reguli de respectat iar pe copii (zâmbiţi unii la alţii) nu-i 

cunoştea. Dar primele ore de la grădiniţă (bateţi din palme) au 

trecut cumva.  Copiii (zâmbiţi unii la alţii) au cântat, s-au jucat, şi 

iată că timpul mesei a sosit. Copiilor  (zâmbiţi unii la alţii) le era  

foame, iar mirosul îmbietor al mâncării din farfurioară le creştea 

pofta de mâncare. Marius se pregătea să mănânce, dar îşi aminti 

pe dată cum mama l-a învăţat să nu uite că este creştin iar la masă 

să nu uite să  se roage (faceţi semnul rugăciunii) şi să Îi mulţu-

mească lui Dumnezeu pentru mâncare (plescăiţi ca şi cum aţi 

mânca). Lângă el erau mulţi copii (zâmbiţi unii la alţii), dar asta 

nu era o problemă. Marius a împreunat mânuţele şi s-a rugat 

(faceţi semnul rugăciunii) spunând cu voce tare, aşa cum se ruga 

(faceţi semnul rugăciunii) şi acasă: 

 MATERIALE: 

 Nu sunt. 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă din povestea despre Marius 

că nu doar Petru a greşit, lepădându-se de Isus, ci şi noi suntem 

azi adesea  provocaţi să dovedim că suntem creştini. 
ATENŢIE: 

Citiţi copiilor povestea alăturată, 

interpretând fiecare replică. Dar nu 

uitaţi ca pentru fiecare personaj să 

vă modelaţi vocea ca şi cum ar in-

terpreta mai multe persoane. În timp 

ce citiţi, daţi o  dinamică povestirii, 

antrenând copiii să colaboreze prin 

sunete şi gesturi. Atunci când vor fi 

rostite cuvintele îngroşate, faceţi  

câteva mişcări sau  sunete, vezi în-

drumările alăturate: 

 grădiniţă (Bateţi din 

palme.) 

 copiii (Zâmbiţi unii la 

alţii.) 

 A se ruga (Faceţi 

semnul rugăciunii.) 

 mâncare (Plescăiţi 

ca şi cum aţi mânca.) 

POVESTE:   

 - Mulţumesc, Doamne, pentru această mâncare (plescăiţi ca şi cum aţi mânca), şi pentru că 

ne-ai dat-o. Îţi mulţumesc şi pentru mâinile care au pregătit această mâncare (plescăiţi ca şi cum aţi 

mânca), şi te rog să le dai sănătate. 

 Când Marius a terminat rugăciunea, un alt coleg mai curios din fire, l-a întrebat: 

            - Ce faci? Cu cine vorbeşti şi cui mulţumeşti pentru mâncare (plescăiţi ca şi cum aţi mânca)?  
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 Dar Marius nu apucă să mai spună un cuvânt că o fetiţă mai guralivă a şi început: 

  - Ştiu eu ce-a făcut. S-a rugat (faceţi semnul rugăciunii) aşa cum fac ăia care merg la bise-

rică. Şi bunica mea merge la biserică şi se roagă (faceţi semnul rugăciunii) la fel, dar mama spune 

că oamenii ăştia sunt nişte proşti. 

 Lui Marius i-a venit să intre în pământ. Întotdeauna a crezut că dacă eşti credincios lui 

Dumnezeu, El dă binecuvântare, dar acum tocmai i s-a spus că e prost pentru simplu motiv că s-a 

rugat (faceţi semnul rugăciunii). Toţi copiii (zâmbiţi unii la alţii) se uitau la el într-un mod ciudat. 

Lui Marius i s-a făcut ruşine şi a spus: 

 - Nu sunt pocăit şi nu sunt prost. 

 - Ba eşti, i-a răspuns fetiţa cea gălăgioasă. Ştiu eu că te-ai rugat (faceţi semnul rugăciunii) 

lui Isus pentru mâncare (plescăiţi ca şi cum aţi mânca). 

 - Nu-i adevărat. Nu ştiu despre ce vorbeşti şi nu m-am rugat (faceţi semnul rugăciunii), 

răspunse iarăşi Marius roşu la faţă şi de mânie şi pentru că minţise.   

 Când a ajuns acasă, Marius i-a povestit mamei tot ce s-a întâmplat la grădiniţă (bateţi din 

palme). Mama l-a îmbrăţişat cu drag pe băiatul ei şi i-a vorbit despre cum şi ucenicul Petru s-a lepă-

dat de Domnul Isus. Atunci Marius a înţeles că a greşit şi i-a părut rău că nu a fost mai puternic şi că 

a minţit. Dar s-a rugat (faceţi semnul rugăciunii) şi şi-a cerut iertare de la Domnul Isus, apoi a fost 

mult mai fericit şi a hotărât să meargă a doua zi la grădiniţă (bateţi din palme) să spună copiilor 

( zâmbiţi unii la alţii) că el îl iubeşte pe Isus, că este un creştin şi că, da, se roagă Domnul Isus nu 

doar pentru mâncare (plescăiţi ca şi cum aţi mânca), ci întotdeauna. 

 

 

 MATERIALE: 

 Copii xerox între-

bări, pag. 10 

 Copii xerox peşti, 

pag. 11 

 Agrafe de birou 

din metal 

 Aţă de croşetat 

 Un băţ 

 Magnet 

 Cariocă 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate 

cele învăţate la oră despre cum toţi putem greşi pentru că toţi suntem 

păcătoşi. 

 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi o copie xerox cu întrebările, pag. 10. 

 Faceţi copii xerox peşti, pag.11. Trebuie să aveţi atâţia peşti câte între-

bări aveţi. 

 Pe fiecare peşte scrieţi  câte un număr. Să aveţi atâţia peşti cu  numere, 

câte întrebări aveţi. Noi vă oferim 10 întrebări. 

 Faceţi o undiţă astfel: legaţi de un băţ o aţă de croşetat, să fie rezistentă, şi la capăt  

      legaţi un magnet. 

 Puneţi fiecărui peşte în gură o agrafă de birou din metal.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Chemaţi pe rând fiecare copil să pescuiască un peşte, încercând să atingă cu magnetul agrafa din 

metal din gura peştelui de hârtie. 

2. Peştii se pot afla fie răspândiţi pe o masă, fie într-un lighean, sau chiar într-o piscină de plastic,   

       dacă aveţi.  

3. Când peştele a fost prins, citiţi copilului întrebarea de la cifra care scrie pe peşte. Exemplu, dacă 

pe peşte scrie cifra 2, copilului i se va citi întrebarea de la numărul 2. 

1 
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4. După ce peştele a fost prins, puneţi-l la loc între ceilalţi, dar mai amestecaţi-i puţin. 

5. Daţi tuturor copiilor posibilitatea să prindă un peşte şi să  răspundă la cel puţin o întrebare.  

6.    ATENŢIE: 

 Când un copil nu ştie să răspundă, daţi posibilitatea întregii grupe să răspundă. Nu puneţi 

mereu pe acelaşi copil să răspundă care pare să ştie cel mai bine, ca nu cumva ceilalţi să se 

simtă frustraţi.   

 Nu fiţi dezamăgiţi când un copil nu ştie să răspundă şi nu-l faceţi de râs în faţa clasei cu 

întrebări sau afirmaţii de genul: ,,De ce nu ai fost atent?’’, ,,De ce nu ştii?’’, ,,Oh, nu e bi-

ne!’’ etc.  

 Fiţi mai degrabă pozitivi, încurajându-i pe copii cu afirmaţii precum: ,,Nu-i nimic, data 

viitoare va fi mai bine!’’ sau ,,Cred că ştii, dar ai uitat acum.’’ 

 Scopul jocului recapitulativ nu este acela de a testa cunoştinţele copiilor, ci acela de a-i 

încuraja pe copii să păstreze învăţătura biblică din timpul orei.  

DE REŢINUT!  

Acest joc recapitulativ va fi folosit la toată seria PETRU, deci puteţi păstra peştii şi undiţa şi 

pentru celelalte lecţii. 

 

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un lucru manual pe care să îl ia 

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

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi materialele înainte de oră pentru fiecare copil în parte.  

 Faceţi dvs. copii xerox pag. 8, una la doi copii, sau pag. 9, una de copil, 

şi decupaţi înainte de oră peştii, un peşte de copil. 

 Luaţi câteva coli de hârtie A4 pe care să le îndoiţi în 10 pliuri în formă 

de evantai.  

 Tăiaţi pe fiecare îndoitură. 

 Păstraţi câte un dreptunghi mare (acestea vor reprezenta partea verticală a crucii) pentru fiecare 

copil. Tăiaţi la un capăt ca să fie ascuţit. 

 Restul dreptunghiurilor rămase tăiaţi-le în două pe la jumătate, pentru fiecare copil câte unul

(acestea vor reprezenta partea orizontală a crucii).  

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie 

 Foarfece 

 Lipici 

 Creioane colorate 

 Copii xerox pag. 8 

sau 9 

OPŢIONAL:  

 Şnur  

 pentru fiecare co-

pil 

 Hârtii colorate 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Daţi fiecărui copil câte un peşte, un dreptunghi mare şi unul mic.  

 Copiii  vor colora frumos fiecare piesă. 

 Copiii vor dreptunghiul mic peste cel mare pe orizontal, capătul ascuţit 

fiind neapărat în jos,  formând astfel sabia şi crucea. 

 Copiii vor lipi crucea peste peşte. 

 

OPŢIONAL: 

  În loc de a colora peştele, copiii îl pot decora cu diverse bucăţi de hârtie colorată etc.  

 Puteţi agăţa un şnur  de cruce sau de peşte ca să poată fi expusă  lucrarea undeva la vedere acasă.  
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LUCRU MANUAL 
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LUCRU MANUAL 



                                                                                                                                     PETRU I (Toţi greşim) - Preşcolari               10  

www.KIDZROMANIA.com 

4. 

1.  De ce a venit Dr. Lupă la grupă în loc să meargă la gară  ca să se întâlnească cu dl. 

 Drumescu? 

2. Ce s-a întâmplat cu biletul şi ce a trebuit să facă Dr. Lupă? 

3. Cine a fost Petru? 

4. Ce a  promis Petru lui Isus? 

5. Cum a reacţionat Petru când a fost recunoscut?  

6. De ce a spus Petru că nu Îl cunoaşte pe Domnul Isus? 

7. Ce crezi tu că a simţit Petru când şi-a dat seama că a greşit? 

8. Unde era Marius când s-a rugat? Povesteşte pe scurt. 

9. Spune versetul biblic. 

10. De ce  s-a ruşinat Marius când i s-a spus că unul dintre cei ce merg la biserică? 

13 

 

PAŞI DELUCRU pentru confecţionarea vizualului: 

 

1.   Luaţi o foaie A4 de hârtie  şi ţineţi-o cu latura mare pe verticală, vezi imag. 1. 

 

2.    Faceţi o îndoitură de aprox. 8 cm pe latura mică, orizontal, vezi  imag. 2. 

 

3.    Desfaceţi îndoitura de 8 cm şi îndoiţi pe mijloc latura mare, pe vertical, vezi imag. 3 

 

4.    Desenaţi înainte, vezi imag. 4, şi decupaţi. 

 

 

5.    Desfaceţi peştele, şi desenaţi un ochi, imag. 5. Puteţi ajusta puţin şi coada ca să  

         semene mai bine cu un peşte.  

 

6.   Coada îndoiţi-o pe linia deja existentă, vezi imag.6, şi  îndoiţi,  

         vezi imag. 7. 

 

7.   Îndoiţi pe latura din mijloc, pe  verticală, imag. 8,  apoi tăiaţi până  

         sus la o distanţă de aprox. 2 cm, vezi imag. 9.  şi  10. 

 

 

 

 

8.  Desfaceţi toate cutele îndoiturii  şi obţineţi sabia, vezi imag. 11.  

 

9.  Pentru a folosi sabia, ţineţi-o cu partea ascuţită în sus, vezi imag. 12.  

 

10  Pentru a folosi ca o cru.   

 

 

Pentru a vedea cuce, ţineţi de partea ascuţită iar partea dreaptă  

 ţineţi-o în sus, vezi imag. 13m se face, vezi  http://youtu.be/p42ZwroCMmA . 

1. 

2. 

3 

5 

6 

8 

9

7 

10

11

12 

LECŢIA BIBLICĂ : 

ÎNTREBĂRI JOC RECAPITUALTIV: 

http://youtu.be/p42ZwroCMmA
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JOC RECAPITUALTIV: 
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I
sus m

ă iartă. 
 

A
m

 greșit. 

Isus m
ă iartă. 

 

A
m

 greșit. 
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De am făcut o greșeală, Isus mă 

iartă când Îl rog. 


