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PERSOANE:
•

•

Într-o lume în care nu se recunoaște și nici nu se apreciază Creatorul și
lucrările Sale, o lume în care omul a luat adesea locul Creatorului Său,
dorim să punem în conștiința copiilor mesajul Bibliei despre cum au apărut
toate: Universul, Pământul cu tot ce este pe el și, mai ales, omul. În
manualele școlare copii au parte de informații care dau valoare teoriei
evoluționiste, așa că biserica este responsabilă să prezinte adevărul din
perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu, de vreme ce credem că Dumnezeu
este Adevărul Absolut. Așadar, copiii vor învăța că toate au fost create de
Dumnezeu, nimic nu a apărut la întâmplare, iar omul nu a evoluat dintr-o
specie inferioară lui.

•

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.

3 Persoane

MATERIALE:

OBIECTIVE: De a introduce tema lecției despre creaționism vs.

• Plastilină
• Șervetele umede
• Tavă

evoluționism.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Citiți instrucțiunile de mai jos înainte de lecție, ca să știți exact ce să faceți.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Dați fiecărui copil plastilină și spuneți-le să modeleze un bărbat și o femeie din ea.
(Dacă nu aveți plastilină, dați-le hârtie și creioane colorate, și cereți-le să deseneze.
Plastilina însă este mult mai potrivită pentru lecție dacă aveți.)
2. Oferiți copiilor câteva minute pentru a termina acest proiect. Plimbați-vă printre copii,
în timp ce ei lucreză, și faceți câteva comentarii pozitive despre ceea ce fac. Spuneți-le
că astăzi veți vorbi despre modul în care Dumnezeu a creat totul, dar, în special, despre
cum a creat El pe om, bărbat și femeie.
3. Strângeți figurinele create de copii și păstrați-le pe o tavă undeva la vedere. Dați
copiilor șervețele umede, ca să-și poată curăța mâinile. După ce adunați șervețelele
într-o pungă, arătați pe rând câteva figurine create de copii și faceți câteva observații,
spunând: Toate au capete, picioare, brațe... Unele au chiar păr!
4. Întrebați copiii cum de au știut să creeze o astfel de figurină; pentru că au văzut oameni
în realitate? Sau poate pentru că ei înșiși sunt ființe umane, băieți sau fete? Spuneți că
de vreme ce Dumnezeu a creat oamenii pentru a fi după chipul Său, astăzi veți învăța
nu doar despre cum a creat Dumnezeu omul, ci și de ce i-a creat și ce însemană că
omul este imaginea lui Dumnezeu.
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OBIECTIVE: Copiii vor învăța DE CE a creat Dumnezeu omul, CUM l-a
creat și prin ce este el DIFERIT de animale.

TEXTE BIBLICE: Isaia 43: 7; Geneza 3:8; Geneza 1:26;
Geneza 2:7; Geneza 1:24; Marcu 10:6; Geneza 1:27; Geneza 2:19;
Romani 8:16; 1 Ioan 4:13

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

MATERIALE:
• Omuleții de plastilină
realizați de copii
• Coli A4 de hârtie
• Copii xerox, pag. 10
• 1 Ou și 1 bol
• Pix și foarfece
• Biblii pentru copii
• Scotch
• Opțional: copie pag.
11 (dacă nu sunt
Biblii suficiente)

•

Faceți copie xerox imaginile de la pag. 10. Decupați
imaginile, apoi lipiți-le pe câte o jumătate de coală A4.
Aranjați imaginile în ordinea corectă, gata de a fi folosite la lecție.

•

Veți desena o inimă pe o jumătate de coală A4 de hârtie in timpul orei.

•

Veți folosi și figurinele din plastilină pe care le-au făcut copiii, pentru
a începe lecția.

•

Veți face în timpul orei pe o tablă albă sau neagră un desen, vezi imaginea din
dreapta. Veți face un cerc și trei săgeți care pornesc de la cerc. Pe trei bucăți mai
mici de hârtie (un sfert/ o jumătate de coală A4) veți scrie cuvintele: trup, suflet,
duh. Tot în timpul orei, veți scrie în cerc cuvântul ,,TU”. Apoi una câte una,
lipiți cu scotch hârtiile în dreptul celor trei săgeți, vezi imaginea. Așa veți arăta
din câte părți este format omul. Pentru acest lucru, pregătiți înainte de oră toate
materialele necesare: tablă, marker, hârtie.

•

•

Pe o altă bucată de hârtie, scrieți referințele biblice, vezi caseta din dreapta.
Acestea vor fi date copiilor pentru a se citi verset cu verset, cu voce tare, în
timpul lecției. Dacă este nevoie, dați câtorva copii referințele biblice înainte de
lecție, ca să exerseze citirea lor de câteva ori înainte dacă copiii nu sunt
obișnuiți să citească cu voce tare. Dacă nu aveți Biblii suficiente, faceți copie
xerox pag. 11, și decupați versetele pe care le veți da copiilor.
Citiți prezentarea de mai jos de mai multe ori în zile diferite și înaintea orei de
curs. Asigurați-vă că toate materialele sunt bine organizate pe o masă, dar să nu
fie văzute de copii înainte de a vorbi despre ele. Acoperiți totul cu un prosop,
pentru a le feri de ochii copiilor.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
Ridicați în fața copiilor mai mulți omuleți de plastilină făcuți de ei, și întrebați-i de
ce i-au făcut? Răspunsul va fi, desigur, pentru că au fost rugați să facă. Întrebați
apoi pe copii: ,,De ce a făcut Dumnezeu oamenii? Nimeni nu I-a cerut să creeze
oameni. Dumnezeu are întotdeauna un scop în orice face. El a avut un scop în
crearea omului. Dumnezeu l-a creat pe om pentru slava Sa. (Un copil citește Isaia
43:7.) Dumnezeu spune despre om: „L-am creat pentru slava Mea”. Noi suntem aici
pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, pentru a ne închina Lui, pentru a-L iubi și pentru
a avea părtășie cu El. În Biblie ni se spune că Dumnezeu îi vizita pe Adam și Eva în
grădina Eden. Haideți să citim aceasta în Geneza. (Un copil citește Geneza 3:8.)
Deci, Dumnezeu ne-a creat și pentru că a vrut să aibă părtășie cu noi, adică o relație.
Ce înseamnă aceasta? (Lăsați copiii să răspundă.)
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Dumnezeu cunoaște totul. El știa că oamenii vor păcătui și că Isus va trebui să moară
pentru păcatele noastre, cu toate acestea a creat pe om. De ce? Pentru că ne iubește atât
de mult! (Desenați o inimă pe o coală A4 de hârtie.) Dumnezeu nu a creat oamenii și
apoi a plecat din viața noastră. El ne-a creat pentru că vrea să facă parte din viața
noastră.
Știm acum DE CE a creat Dumnezeu oamenii. Haideți să vedem acum ce spune Biblia
despre CUM a creat El oamenii. (Doi copii să citească versetele din Geneza 1:26 și
Geneza 2:7). Ce vă învață la școală despre cum au apărut toate și despre cum a apărut
omul? (Lăsați copiii să răspundă.) În Biblie spune clar că toate au fost create de
Dumnezeu după soiul lor (Un copil citește Geneza 1:24). Cuvintele „după soiul lor” se
repetă de opt ori în primul capitol din Geneza, ceea ce însemna că orice făptură vie
poate produce făpturi ca ea însăși și doar ca ea însăși. Niciun animal nu se poate
transforma într-un alt tip de animal. (Arătați imaginea care reprezintă evoluția și
desenați o „X” mare peste ea.) ) Acest principiu este la fel de adevărat și astăzi
cum a fost atunci. Fiecare făptură vie produce urmași ca ea însăși. E adevărat că
există, în timp, unele schimbări în cadrul aceleași specii, dar niciodată nu se va putea
schimba o specie cu alta. Un animal rămâne în continuare același tip de animal
(exemplu: un câine poate suferi schimbări în cadrul speciei sale, dar va rămâne tot
câine).
La fel este și cu omul. El nu a apărut la întâmplare și nu a venit din forme inferioare ale
vieții animalelor, printr-un lung proces numit evoluție. Teoria evoluției nu doar că este
falsă, dar este direct opusă învățăturii Bibliei. Biblia afirmă clar că primul om, Adam, a
fost creat de Dumnezeu și că a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Însuși Domnul Isus
a spus în Marcu 10:6 așa: ..... (copilul care are această referință citește). Deci, de la
început Dumnezeu a creat pe om parte bărbătească și parte femeiască. Așa că, fiecare
dintre noi poate să aleagă pentru sine dacă va crede niște teorii scrise de un om, de
Darwin, cu privire la originea omului, sau dacă va crede ceea ce a revelat Dumnezeu în
Cuvântul Său. (Arătați imaginea care reprezintă evoluția cu o mână și Biblia cu o altă
mână.)
Dumnezeu ne-a făcut să fim ca El Însuși (Tatăl, Isus și Duhul Sfânt). Noi știm să
modelăm o figurină din plastilină, pentru că suntem oameni și ne avem pe noi ca model.
De aceea știm să facem o păpușă ca noi. Dumnezeu a știut cum să ne creeze. El ne-a
făcut după chipul și asemănarea Sa, adică să fim ca El. Biblia spune aceasta. Haideți să
citim în Geneza 1:27 (Copilul cu referința din Geneza 1:27 citește versetul.)
Să vorbim puțin despre ce înseamnă „după chipul lui Dumnezeu”. (Arătați un ou.)
Cum este format oul? Din trei părți: coaja, albușul și gălbenușul. (Arătați oul, apoi
spargeți-l peste un bol.) Ele pot fi luate și separat, dar doar împreună pot forma
oul. Și toate cele trei părți sunt necesare pentru a forma un ou. Dumnezeu este un
singur Dumnezeu cu trei Persoane: Tată, Fiu și Duh Sfânt. La fel și omul, a fost
creat cu trei părți: trup, suflet și duh. (Copilul care are de citit 1Tesaloniceni
5:23, citește. Apoi desenați pe o tablă un cerc în care scrieți cuvântul TU.
Adăugați 3 săgeți de la cerc așa cum se arată în imaginea alăturată.) Scrieți pe o hârtie
cuvântul TRUP și lipiți, vezi imaginea. Spuneți:) Dumnezeu a creat întâi un TRUP din
pământ omului. (Recitiți Geneza 2:7.) Și i-a dat ca sarcină să aibă grijă de pământ.
(Citiți Geneza 2:19.) Apoi Dumnezeu a creat omul cu suflet, ceea ce nu se vede
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însă este a doua parte care formează omul: SUFLETUL. (Puneți la săgeata din
mijloc hârtia pe care ați scris SUFLET.) Dumnezeu este o ființă inteligentă și a
creat pe om să fie și el o ființă inteligntă. Dumnezeu l-a creat cu minte, emoții,
voință, așa cum este El. Dumnezeu gândește, are emoții, poate alege. Dumnezeu a
dat o minte minunată oamenilor și o inteligență superioară tuturor celorlalte ființe.
Omul trebuia să aibă grijă de toate animalele și de pământul pe care îl locuia, așa
cum am citit că Dumnezeu a adus la om animamlele ca să le numească. Apoi Adam și Eva
trebuiau să aibă grijă de Grădina Eden. Animalele nu pot face acest lucru. Apoi, Dumnezeu
ne-a dat emoții. La fel ca El, noi putem iubi, putem să avem milă, putem urî... Dumnezeu
nu ne-a create ca pe niște roboți (arătați imaginea robot), ci cu emoții, cu multe emoții, așa
cum este El. Apoi Dumnezeu ne-a creat cu discernământ și să putem face alegeri. Putem
gândi, avem emoții și avem o voință. Dumnezeu dorește ca omul să aleagă să-L iubească.
Sufletul este mintea noastră (gândurile, inteligența), emoțiile și voința noastră.
Dar multe animale au aceleași elemente. (Arătați poza animale.) Un câine își iubește și el
stăpânul, alege să-l asculte și are inteligență. Însă nici unul dintre acestea nu este la fel de
dezvoltat ca omul. Ce îl face pe om o ființă cu totul diferită? DUHUL. (Puneți la săgeata
de jos hârtia pe care ați scris DUH.) Duhul este a treia parte a omului, cea care îl face pe om
diferit de toate celelalte ființe pe care le-a creat Dumnezeu. Doar omul are un Duh.
Duhul este ceea ce face ca omul să poată avea o relație cu Dumnezeu, acea abilitate
de a-L alege pe Dumnezeu chiar dacă nu-L putem vedea, de a vorbi cu Dumnezeu,
de a avea o relație personală cu El. (Doi copii citesc: Romani 8: 16 și 1 Ioan 4:13.)
Doar omul are duh, nicio altă ființă.
CONCLUZIE: Dumnezeu a creat pe om ca să-L glorifice pe El, să aibă o relație cu
El. Niciun animal nu poate avea o relație cu cineva pe care nu l-a văzut. Maimuțele nu ar fi
putut evolua într-un om cu duh atunci când ele nu au avut niciodată un duh. (Arătați
imaginea cu maimuțele și omul.)Dumnezeu a spus că tot ce a creat este bun, dar doar omul a
fost iubit atât de mult de El, încât Isus a murit și a înviat pentru el. Așa că, doar prin Isus, și
noi putem petrece veșnicia cu Dumnezeu.

OBIECTIVE: Copiii vor înțelege și vor învăța un verset biblic care
vorbește despre cum Dumnezeu a creat pe om.

MATERIALE:
• 2 Bile mici (sau cocoloși din
aluminiu, sau șosete cu orez)
• 2 Coșuri sau cutii
• Coli A4 de hârtie
• Marker

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
• Împărțiți versetul biblic în 9 părți astfel: Dumnezeu/ a făcut

pe om/ după chipul Său, / l -a făcut /după chipul lui Dumnezeu; /
parte bărbătească /şi parte femeiască/ i-a făcut. / Geneza 1:27
• Pe 9 coli A4 de hârtie scrieți cu roșu, cu litere mari și foarte citeț,
cele 9 părți din versetul biblic.
• Înainte de a ajunge copiii, ascundeți hârtiile cu cuvinte din verset în toată

camera. Pot fi chiar îndoite pentru a le ascunde mai bine.
• Pentru joc, faceți doi cocoloși din folie de aluminiu. Sau faceți doi

săculeți din ciorapi în care puneți orez/fasole/sare (etc.) și pe care să îi
legați foarte bine la capăt.
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Spuneți copiilor că atunci când spuneți start, trebuie să caute prin sală 9 coli de hârtie
cu părți din versetul biblic.
2. Spuneți start și toți copiii își pornesc căutarea.
3. Copiii care găsesc o hârtie, vin în față și așteaptă cu hârtia în mână până ce au fost
găsite toate cele 9 părți din versetul biblic.
4. Când toate cele 9 părți au fost găsite, copiii trebuie să recompună versetul ca pe un
puzzle. Lipiți hârtiile cu scotch pe tabla albă sau pe o ușă.

5. Copiii care nu au găsit nicio hârtie, pot căuta în Biblie ajutându-se de referința
biblică. Cu Biblia în mână, ei trebuie să spună celor din față cum să așeze cuvintele
versetului în ordinea corectă pe care o cere versetul. Copiii din față, cei cu foile
găsite prin clasă, vor ține foile la vedere pentru toți cei din sală.
6. Spuneți de 3-4 ori versetul biblic, ajutându-vă de foile care sunt la vedere.
7.

Scoateți câte două foi, și copiii vor spune inclusiv părțile lipsă.

8. Mai scoateți alte două foi și tot așa, iar la final copiii vor ști versetul biblic pe dinafară
în momentul când nu mai au nicio foaie la vedere.

JOCUL:
1. Împărţiţi copiii în două grupe. Copiii din fiecare grupă vor sta în șir indian.
2. Fiecare grupă va primi un cocoloș din folie de aluminiu/săculeț din ciorap sau o bilă.
3. Coșurile pot sta pe podea în fața echipei sau, mai bine, un copil din echipă ține coșul.
El poate muta coșul în sus și în jos pentru a ajuta mingea să intre, dar trebuie să
rămână la un metru și jumătate distanță de echipă.
4. De fiecare dată când mingea intră în coș, echipa trebuie să spună versetul
înainte să poată arunca din nou mingea. Echipa câștigătoare este cea care aruncă de
cele mai multe ori mingea în coș.

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic cum să se descurce în situații
în care li se cere să susțină teoria despre evoluție.

MATERIALE:
• 2 Persoane noi la
lecție sau doi copii
din clasă
• Dialogul de
mai jos

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Vorbiți înainte de lecție cu două persoane din afara clasei sau cu doi copii din
clasă care să vină să interpreteze o mică scenetă. Trebuie să fie un dialog simplu.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
•

Vin în față două persoane (copii) care interpretează un dialog, o mică scenetă,
vezi replicile dialogului de mai jos.

•

După ce a fost prezentată sceneta, faceți o discuție cu copiii, vezi întrebările de mai jos.
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DIALOG:
Intră Mihaela și Liviu, doi elevi:
MIHAELA:

Cum ți s-a părut testul de azi la biologie, Liviu?

LIVIU:

Mihaela, mie mi s-a părut simplu pentru că am învățat.

MIHAELA:

Și ce ai scris la întrebarea despre cum a evoluat omul?

LIVIU:

Ce să scriu? Ce spune manualul.

MIHAELA:

Dar tu nu crezi că omul a evoluat din maimuță! Tu știi bine ce spune Biblia că

omul a fost creat de Dumnezeu.
LIVIU:

Și ce voiai, să contrazic manualul? Să iau o notă mică doar pentru că eu
cred în Biblie? Am răspuns așa cum am învățat din manual.

MIHAELA:

Da. E foarte greu să nu poți fi sincer.

LIVIU:

Adică eu nu am fost sincer? Dar tu ce ai scris?

MIHAELA:

Mi-a fost foarte greu și mie. E greu când trebuie să susții ceea ce nu crezi
doar pentru că așa spune un manual și tu trebuie să spui ca el pentru o notă bună.

LIVIU:

Deci nici tu n-ai fost sinceră!

MIHAELA:

Ba, eu am încercat să fiu sinceră.

LIVIU:

Cum? Ai scris ce spune Biblia?

MIHAELA:

Nu chiar, că nu asta mi s-a cerut. Dar la fiecare întrebare eu am răspuns așa:
,,Potrivit cu informațiile din manual...” Sau ,,după teoria lui Darwin...” Apoi am dat
răspunsul din manual. Așa am lăsat să se înțeleagă clar că eu doar am redat o
informație cerută, nu un adevăr în care cred. Și, la final, eu am scris ca o notă
personală că eu cred în creația lui Dumenzeu.

LIVIU:

Ce idee! De ce nu m-am gândit și eu să scriu așa? Eu m-am gândit doar la o notă
bună, mai mult decât la adevăr. Acum îmi pare rău și mă simt așa vinovat!

MIHAELA:

Dar tu știi că Dumnezeu te iartă dacă spui că îți pare rău.

LIVIU:

Da, dar acum știu cum să răspund corect și sincer. Ies din clasă.

ÎNTREBĂRI DE DISCUȚIE:


Voi ați avut astfel de teste la școală? Ați învățat la școală despre evoluție? A trebuit să
răspundeți la întrebări despre evoluție? Cum a fost?



Care dintre cei doi copii a răspuns corect?



Ce învață școala despre apariția omului? Dar Biblia?



Ce credeți voi despre evoluționism? Dar despre creaționism?



Cum veți proceda voi când va trebui să susțineți teoria evoluționistă la școală, în defavoarea
creației lui Dumnezeu?

RUGĂCIUNE:
Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire pentru modul minunat în care ne-a creat
Dumnezeu și de a cere putere să recunoaștem deschis credința noastră în creația Lui.

www.kidzromania.com
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MATERIALE:

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze toate cele învățate la lecție

• Întrebări, pagina 12
• Tablă
• Marker

despre ce spune Biblia în legătură cu creația.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
• Pregătiți lista cu întrebări, pag. 12, precum și cuvintele/propozițiile de ghicit,

vezi mai jos pe pagină.
• Citiți mai jos toate instrucțiunile de joc, astfel încât să puteți explica cu

ușurință regulile de joc copiilor.
INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:

 Alegeți un cuvânt sau o propoziție de ghicit (ex. DUHUL), vezi pe pagină 9.
Numărați câte litere sunt și puneți atâtea linii orizontale, imag. 1, câte litere are
cuvântul respectiv (ex. DUHUL = - - - - -). Dacă e o propoziție, scrieți la fel, dar
asigurați-vă că lăsați unele spații goale între cuvinte vezi imag. 3. Să nu existe niciun
cuvânt sau literă pe tablă, ci doar linii pentru fiecare literă din cuvânt/ propoziție.

 Împărțiți copiii în două echipe și puneți întrebări fiecărui copil, mergând de la o

1.

echipă la alta. (Vezi câteva întrebări la pagina 12. Să pregătiți și dvs. mai multe
întrebări dacă aveți mai mulți copii la clasă.)

 Dacă copilul răspunde incorect la întrebare, un copil din cealaltă echipă are
dreptul să primească o întrebare.

 Dacă copilul a răspuns corect la întrebare, veți acorda echipei permisiunea să
2
DUHUL
.

aleagă o literă pentru cuvântul/propoziția care e pe tablă sub formă de linii, imag. 2.

 Scrieți litera aleasă peste tot unde se află ea în cuvânt, imag. 2, sau propoziție,
imag. 3. (Ex: Pentru DUHUL. Dacă s-a spus "U", se va scrie: _U_U_, imag. 2 și 3.
Echipa va primi un punct pentru fiecare ,,U”, deci atâtea puncte câte litere de ,,U”
sunt în cuvânt/propoziție.

3.

 Dacă cineva din acea echipă crede că știe cuvântul/propoziția, are dreptul să o
spună. Însă doar dacă vrea, nu e obligatoriu. Dacă răspunsul este corect, echipa
mai primește 10 puncte. Dacă nu este corect, echipei i se vor lua 5 puncte.

 Scrieți un alt cuvânt/propoziție pentru cealaltă echipă și continuați la fel.
 Rezumatul modului în care se primesc punctele în timpul turei unui copil:
• Echipa va primi 1 punct pentru fiecare literă ghicită într-un cuvânt/propoziție de

ghicit.
• Echipa va primi 10 puncte pentru cuvântul/ propoziția care a fost ghicit/ghicită.
• Echipa va pierde 5 puncte atunci când spune o soluție incorectă pentru cuvântul/

propoziția de ghicit.
9. Echipa câștigătoare este cea cu cele mai multe puncte adunate până la finalul jocului.

www.kidzromania.com
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Cuvinte și propoziții de ghicit








DUHUL
SUFLETUL
GENEZA
O RELAȚIE CU EL
OMUL ARE UN DUH
CREAȚIE
OMUL A FOST CREAT.







OMUL A FOST CREAT.
DUMNEZEU A CREAT TOT.
CHIPUL LUI DUMNEZEU E ÎN OM.
OMUL ESTE MINUNAT.
OMUL E SUPERIOR ALTOR FIINȚE.

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească
despre cele învățate la lecție, despre creație vs. evoluție.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

MATERIALE:
• Copie xerox pag. 13, una de copil
• Copie xerox pag. 14, clasele 1-2
• Copie xerox pag 15, clasele 3-5 și
clasele 1-2
• Foarfec
• Lipici

• Pentru pentru clasele 1-2
 Faceți copii xerox pag. 13 (una de copil), pag. 14

(una la trei copii), și pag. 15 (una la cinci copii).

 Tăiați seturile de imagini, pag. 14, și seturile de

cuvinte, pag. 15 (imag. 1 și 2).

1. pg. 14

 Copiii vor decupa în timpul orei imaginile pentru

pagina interioară a broșurii „Creație” ( imag. 6 ).

• Faceți un model ca să arătați copiilor ce au de făcut (imag. 6).

• Pentru clasele 3-5
 Faceți copii xerox pag. 15 ( una la cinci copii) și pag. 13 (una

de copil).
 Tăiați seturile de cuvinte, pag. 15. Fiecare copil va primi un
set, imag. 2.
Faceți un model ca să arătați copiilor ce au de făcut (imag. 7)

2.

ATENȚIE! Cuvintele vor fi date tuturor copiilor (imag. 2).
3.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI :

4.

1. Dați fiecărui copil o copie a paginii 13 și câteva creioane
de colorat. Spuneți copiilor să coloreze pe Adam și Eva (imag. 3).
2. După ce au terminat de colorat, cereți copiilor să întoarcă coala de
hârtie cu imaginea Adam și Eva în jos pe masă, apoi îndoiți hârtia
în trei părți ca pe o broșură. Imaginea cu Adam și Eva devine astfel
coperta broșurii (imag. 4).
3. Dați fiecărui copil un set de cuvinte de la pag. 14 (imag. 2). Toate acestea
vor fi lipite în interiorul broșurii (imag. 5) .

5.

4. În interior, broșura va fi împărțită în trei părți. Pe fiecare parte, copiii vor lipi
mesajul ,,Omul creat de Dumnezeu este format din trei părți (1 Tesaloniceni 5:23)”
și cele trei cuvinte decupate: trupul, sufletul, duhul (imag. 2 și 5).
5. Clasele 1-2: După ce copiii au decupat imaginile de la pag. 13 (imag. 6),
vor lipi sub fiecare cuvânt imaginile caracteristice cuvântului (imag 6 ).
6. Clasele 3-5: După ce copiii au primit setul de cuvinte de la pag. 14 (imag 2) și
le-au lipit în interiorul broșurii (imag. 5), vor scrie sub fiecare cuvânt cele ce își
amintesc de la lecție despre trup (că a fost creat de Dumnezeu, că a fost creat din
pământ etc.), despre suflet (că în el sunt emoțiile, voința etc.) și despre duh (că el
poate fi în relație cu Duhul lui Dumnezeu, că doar omul are duh etc.), imag. 7.

www.kidzromania.com
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Isaia 43: 7— ,,pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am
făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.”
Geneza 3:8— Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla
prin grădină în răcoarea zilei, şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa
Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
Geneza 1:26—Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul
Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării,
peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate
târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
Geneza 2:7—Domnul Dumnezeu a făcut pe om din
ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a
făcut astfel un suflet viu.
Geneza 1:24—Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după
soiul lor; vite, târâtoare şi fiare pământeşti după soiul lor.” Şi aşa a fost.
Marcu 10:6—dar, de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte
bărbătească şi parte femeiască.
Geneza 1:27—Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut
după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a
făcut.
1 Tesaloniceni 5:23—Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe
deplin şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite
întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
Geneza 2:19— Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele
câmpului şi toate păsările cerului şi le-a adus la om, ca să vadă cum are
să le numească, şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare,
acela-i era numele
Romani 8:16— Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că
suntem copii ai lui Dumnezeu.
1 Ioan 4:13—Cunoaştem că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin
faptul că ne-a dat din Duhul Său.
www.kidzromania.com
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1.

Ce spune teoria evoluționistă despre cum a apărut omul?

2.

Ce spune Biblia despre cum a apărut omul?

3.

Cum a creat Dumnezeu pe om?

4.

Câte Persoane are Dumnezeu? Care sunt?

5.

Câte componente are omul? Care sunt?

6.

Ce reprezintă trupul unui om?

7.

Ce reprezintă sufletul unui om?

8.

Ce reprezintă duhul unui om?

9.

Prin ce este superior omul celorlalte ființe? Explică.

12

10. Poate o ființă superioră să evolueze dintr-o ființă inferioară? De ce?
11. Prin ce sunt inferioare celelalte ființe omului?
12. Cum a creat Dumnezeu toate lucrurile: plante, animale, păsări?
13. Ce poți face la școală când trebuie să redai o afirmație în care nu crezi și
trebuie să fii evaluat?
14. Ce mesaj transmit cuvintele ,,după soiul lor” teoriei despre evoluție?
15. Ce înseamnă cuvintele ,,după soiul lor”?
16. Al cui chip a pus Dumnezeu în om?
17. Prin ce seamănă omul cu Dumnezeu?
18. De ce a creat Dumnezeu omul?
19. Spune versetul biblic.
20. Explică versetul biblic.
21. Spune referința versetului biblic.

www.kidzromania.com

Rezolvare PUZZLE-uri (paginile 16-17), DOAR
pentru ÎNVĂȚĂTORI.

Dumnezeu a creat
oamenii pentru
gloria Sa și pentru a
avea părtășie cu ei.
Suntem diferiți de
toate celelalte
creații, pentru că
putem avea o
relație personală cu
Dumnezeu.
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O pagină la fiecare
3 copii.

www.kidzromania.com
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Omul creat de Dumnezeu este format din trei părți (1 Tesaloniceni 5:23)

Omul creat de Dumnezeu este format din trei părți (1 Tesaloniceni 5:23)

Omul creat de Dumnezeu este format din trei părți (1 Tesaloniceni 5:23)

Omul creat de Dumnezeu este format din trei părți (1 Tesaloniceni 5:23)

Omul creat de Dumnezeu este format din trei părți (1 Tesaloniceni 5:23)
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O pagină la fiecare 5 copii.

CE CREDEM?: 4. Creație vs. evoluție—Școlari
16
Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a
fost ca toți copiii să învețe despre cum să
învețe că Universul, Pământul cu tot ce
este pe el și omul, toate au fost create de
Dumnezeu, nimic nu a apărut la
întâmplare, iar omul nu a evoluat dintr-o
specie inferioară lui.
UŞOR, clasele 1-2
TEXTE BIBLICE: Mai multe texte, vezi
Găsiți pe orizontal sau vertical cuvintele din lista de mai jos.

lecția biblică

VERSET BIBLIC: Geneza 1:27

DUMNEZEU

MAIMUTE
TEORIA
DUMNEZEU
SUFLETUL

CORPUL
COMUNIUNE
RELATIA
ADAM
EVA
PAMANT
VORBIT
CREATORUL
EMOTII
VOINTA
GENEZA
CHIPUL
OAMENII
EVOLUTIE
www.kidzromania.com

GREU, clasele 3-5:
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a
fost ca toți copiii să învețe despre cum să
învețe că Universul, Pământul cu tot ce
este pe el și omul, toate au fost create de
Dumnezeu, nimic nu a apărut la
întâmplare, iar omul nu a evoluat dintr-o
specie inferioară lui.
Găsiți cuvintele ascunse. Pot fi pe
TEXTE BIBLICE: Mai multe texte, vezi

orizontal, vertical, în diagonală sau invers. Puneți o linie la
cuvintele pe care le găsiți.

MAIMUTE
TEORIA
DUMNEZEU
SUFLETUL
CORPUL
COMUNIUNE
RELATIA
ADAM
EVA
PAMANT
VORBIT
CREATORUL
EMOTII
VOINTA
GENEZA
CHIPUL
OAMENII
EVOLUTIE

DUMNEZEU
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lecția biblică
VERSET BIBLIC: Geneza 1:27

