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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă din exemplul lui Daniel 

că Dumnezeu este mai puternic decât orice problemă. 
 

TEXT BIBLIC: Daniel capitolul 6 

 

VERSET BIBLIC: Deuteronom 11:1 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

•  Vorbiţi cu un voluntar să vină să interpreteze la această oră rolul lui 
 dr. Lupă. Spuneţi-i exact ce are de făcut şi ce trebuie să zică, vezi  

•        prezentarea de mai jos. Pentru mai multe detalii legate de personajul 

 dr. Lupă, vezi  site-ul nostru www.kidzromania.com, secţiunea 
 Lecţii, Alte Materiale, Personaje. Repetaţi înainte de lecţie acest 
 moment respectând paşii şi ceea ce spune dr. Lupă din prezentarea de 
 mai jos.  
•  Legaţi de un şnur, aproximativ 20-25 cm, la un capăt mai multe chei 
 mai grele, iar la celălat capăt câteva agrafe de birou. Daţi acestea 
 lui dr. Lupă ca să le pună în buzunar.  

MATERIALE: 

• 5-6 Chei destul de 

grele 

• Un şnur 

• Mai multe agrafe de 

birou 

• Costumul lui dr. 

Lupă 
• Un creion 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să  introducă tema şi 

scopul lecţiei, anume că Dumnezeu este mai puternic decât orice problemă. 

DR. LUPĂ: Bun găsit, copii! Oau, de când nu ne-am văzut! Aţi mai crescut de-atunci! 
  Nici eu n-am stat degeaba. Şi eu am mai făcut experimente. Şi, ia ghiciţi  
  acum, cu ce am venit eu aici, la voi? (Lasă copiii să răspundă.) Desigur, cu un  
  experiment nou! Da, un experiment. (Caută ceva prin buzunare.) Un... Experiment! 
  Dar unde este experimentul meu? (Caută prin clasă.) A văzut cineva experimentul 
  meu? (Lasă copiii să răspundă.)  Totuşi, unde am pus...? (Scoate dintr-un buzunar 

  şnurul cu cele 5-6 chei prinse la un capăt şi mai multe agrafe de birou la celălalt 

  capăt.) A, iată experimentul meu! (Arată copiilor şnurul cu chei şi agrafe.) Hm! Ce 
  credeţi voi, care capăt e mai greu: cel cu chei sau cel cu agrafele de birou? (Lasă  

  copiii să răspundă. Apoi, le ţine în ambele mâini ca şi într-o cumpănă.) Mie mi se 
  pare că cheile sunt mai grele. Dar... mai bine să vadă şi altcineva. (Cheamă pe rând 

  mai mulţi copii ca să îşi spună părerea.) Deci am avut dreptate, nu? Nu m-am  
  înşelat. Cheile sunt mai grele. (Acum scoate un creion dintr-un  

  buzunar şi invită doi copii care să ţină creionul ca pe o bară, unul de 

  un capăt, celălalt copil de celălalt capăt. Apoi pune şnurul pe  

  orizontală deasupra creionului şi lasă un pic să atârne, vezi imagine 

  1a.) Ce ziceţi, copii, dacă îi dau drumul o să    
  cadă? Voi aţi spus că cheile sunt mai grele decât agrafele. Deci,  
  dacă dau  acum drumul şnurului, forţa gravitaţiei va trage cheile în 
  jos pentru că ele sunt mai grele şi mai puternice, nu? (Lasă copiii să 

  răspundă.) Atunci haideţi să vedem. (Dr. Lupă ţine şnurul de  

  partea cu agrafele şi aruncă peste creion cheile, imagine 1b. Şnurul 

  se va răsuci în jurul creionului, agrafele atârnând în aer. Prin  

  răsucire, nu vor cădea nici agrafele, nici cheile, vezi imagine 2.)  

ÎNVĂŢĂTOR: Oau, ce surpriză! Fricţiunea a învins gravitaţia. Ceea ce părea slab, a 
  devenit puternic şi iată cum nişte agrafe ţin suspendate în aer nişte 
  chei. Cheile nu au tras în jos agrafele deşi acestea sunt mult mai uşoare. Dr. Lupă, 
   

PREZENTARE: 

atârnă 

orizontală 

1a. 

2. 

1b. 
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  experimentul tău îmi aminteşte de o povestire din Biblie. Cheile acestea îmi  
  amintesc de nişte lei care păreau a fi cei mai puternici. Iar agrafele îmi amintesc de 
  Daniel care s-a rugat şi....? Dar mai bine să vă povestesc despre asta chiar acum.  

DR. LUPĂ:  Doar că eu trebuie să plec. Mai am de ajuns la nişte copii şi nu vreau să întârzii.  
  Pleacă. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. În timp ce povestiţi, ţineţi cutia ascunsă până atunci când se vorbeşte despre 

cuşca cu lei. În rest, ţineţi personajele despre care vorbiţi (Daniel, împăratul, 
oamenii răi) la vedere şi mişcaţi-le în timp ce povestiţi despre ele.  

2. Când ajungeţi la povestirea despre cum Daniel a fost aruncat la lei, scoateţi cutia şi 
ţineţi-o  în mână la vedere. Coborâți-l pe Daniel prin gaura din partea de sus a cuştii, semn că 
este aruncat la lei. 

3. Leii din partea de jos a cutiei, puşi acolo înainte de oră, trebuie să fie mişcaţi mereu la dreapta şi 
la stânga.  

 

 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă din exemplul lui Daniel că Dumnezeu este 

mai puternic decât orice problemă. 
 

TEXTUL BIBLIC:  Daniel capitolul 6 

4. 

♦ Faceţi înainte de oră scena şi pregătiţi personajele.  

SCENA 
• Luaţi o cutie de pantofi.  Scoateţi capacul, vezi modelul de sus, pentru a 

lăsa loc să se vadă scena.  
• Puneți-l așa cum se arată  sus cu partea deschisă spre dumneavoastră, imag 1.  
•  Luaţi “peretele şi leii”  pag. 12 şi lipiţi-l în interiorul cutiei, imag 2. 
• Faceţi o gaură suficient de mare ca să–l coborâţi pe Daniel în cutie, dar 

nu prea mare, imag. 3. 
•  Tăiaţi două linii subțiri înguste în partea de jos a cutiei unde se vor introduce beţele 

cu leii, imag. 4. 
• Puteţi decora frumos interiorul şi exteriorul cutiei, imitând o cuşcă.  
 

DANIEL ŞI LEII 
• Luaţi imaginile de la pag. 11 (Daniel, împăratul, oamenii răi şi doi lei.) 
• Lipiţi imaginile pe cartoane, lăsaţi să se usuce, apoi decupaţi-le. 
• Faceţi o gaură mică pe capul lui Daniel pentru aţă. Legaţi aţa.  
• Luaţi pe 4 beţe de frigărui (sau crengi mici), deci destul de lungi.  
• Lipiţi cu scotch pe spatele băţului imaginea cu leii, împărtul, oamenii.  
• Introduceţi leii cu beţe în partea de jos a cutiei, vezi imag. 5.  

5. 

MATERIALE: 
Câteva farfurii 
  

• Copie pag. 11-12 

• Cutie de pantofi 

• Carton 

• Lipci 

• Betişoare de 

frigărui 

• Foarfece 

• Aţă 

1. 
2. 

3. 
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 Astăzi vom vorbi, aşadar, despre Daniel. Haideți să ne amintim cine era el.(Lăsați copiii să 

răspundă.)  
 Daniel se afla tot în țara aceea străină departe de familia sa. El a ajuns să fie unul dintre con-
ducătorii de la curtea împăratului Darius.  Dar Daniel îi întrecea pe toţi conducătorii în pricepere, 
pentru că Dumnezeu era cu el. Şi împăratul îl precia şi dorea să îl pună  mai mare peste toată împără-
ţia. Dar ce credeţi că toţi colegii lui s-au bucurat? (Lăsaţi copiii să răspundă.) O, nu! Unii au fost 
tare invidioşi pe el.  Ce înseamă să fii invidios? (Lăsaţi copiii să răspundă.)  Ei au vrut să îi facă 
rău. Dar cum? Au căutat să afle ceva negativ despre Daniel, ca să-l pârască împăratului. Dar nu 
au putut să găsească nimic. El era credincios lui Dumnezeu şi nu făcea niciun lucru rău. Oau! 
Ce oameni răi, nu? În fiecare zi, ei l-au umărit pe Daniel. N-au găsit nimic, dar au văzut că 
Daniel se ruga lui Dumnezeu de  trei ori pe zi.  Zi după zi el se ruga.  
 Atunci oamenii  răi şi invidioşi  au avut o idée: 
 - Hai, să facem o lege care spune ca nimeni nu poate să se roage lui Dumnezeu.   
 Ba, un altul a găsit o idée şi mai bună, pentru ei: ca legea să ceară oamenilor să se 
închine doar împăratului. S-au dus astfel repede la împărat şi i-au spus ideea lor.   
 Atunci împăratul Darius a scris porunca. Dar ce credeţi că a făcut Daniel? S-a închinat el 
împăratului? Nu ne-a cerut Dumnezeu în Biblie să nu facem asta? (Lăsați copiii să răspundă.) Sigru 
că da. 

 Daniel  a intrat în casa lui, unde ferestrele  erau deschise, şi se ruga şi lăuda pe Dumnezeul 
lui, cum făcea şi înainte. Atunci oamenii cei răi intrat în casă şi au găsit pe Daniel rugându-se. Şi l-au 
dus la împărat. Ce credeţi, copii? Ce se va întâmpla??? 
 Împăratul a fost foarte trist, pentru că ţinea la Daniel, însă porunca era poruncă. Şi l-a arun-
cat în groapa cu lei. Oau! În groapa cu lei? Cui i-ar plăcea să stea într-o cuşcă plină 
cu lei? (Lăsați copiii să răspundă.) Dar cum credeţi că s-a simţit Daniel într-o cuşcă 
plină cu lei? (Lăsați copiii să răspundă.) Parcă îi şi văd pe lei plimbându-se în jurul 
lui Daniel şi făcând: Rorrr! Haideţi să facem şi noi împreună ca un leu. (Lăsați 
copiii să facă şi ei ca un leu.) Credeţi că lui Daniel i-a fost frică? (Lăsați copiii să 

răspundă.) Poate. Dar eu cred că Daniel s-a rugat lui Dumnezeu tot timpul ăsta. Şi 
ce credeţi că s-a întâmplat?  
  Împăratul n-a putut să doarmă toată noaptea. (Arataţi pe împăratul şi miş-

caţi-l ca şi cum s-ar plimba toată noaptea.) A doua zi, în revărsatul zorilor, s-a dus 
în grabă la groapa cu lei şi l-a strigat pe Daniel: „Daniele, robul lui Dumnezeu, a 
putut să te scape Dumnezeul tău de lei?” Voi ce credeţi că s-a întâmplat, copii? Era 
oare Daniel viu? L-a scăpat Dumnezeul lui? (Lăsați copiii să răspundă.) Oh, ce 
mare e Dumnezeu! Daniel era viu şi nevătămat. El a răspuns împăratului şi i-a zis că îngerul Său a 
închis gura leilor. Iar leii  nu s-au atins de el.   
 Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult. A scos pe Daniel din groapă şi a poruncit să fie 
aruncaţi în locul lui toţi oamenii cei răi,  dar n-au avut nicio scăpare.  
 Apoi împăratul a dat poruncă tuturor din împărăţia lui  să se teamă de Dumnezeul lui Daniel, 
iar Daniel a fost bine răsplătit.  

PREZENTAREA LECŢIEI: 

 
DISCUŢIE cu întrebări: 
  Kidz Romania crede că unul dintre cele mai importante momente, după ce se face 
prezentarea lecţiei biblice, este timpul de discuţie şi rugăciune. Aici vă puteţi apropia mai mult de 
copii, să  vorbiţi deschis cu ei, să le cunoaşteţi problemele, frământările, întrebările, nevoile de 
rugăciune printr-o atmosferă prietenoasă. De aceea, întrebările nu sunt un test al cunoştinţelor, ci o 
discuţie prietenoasă care să îi ajute pe copii să aplice Biblia în viaţa lor. 

 Nu monopolizaţi discuţia, nici timpul de rugăciune, ci lăsaţi şi încurajaţi toţi copiii să 
participe. Timpul de rugăciune este, de asemenea, o prioritate. Dorim ca toţi copiii să îşi dorească să 
se roage şi să citească mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu.   
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CONCLUZIE ÎNVĂŢĂTOR:  
 Daniel l-a iubit pe Dumnezeu şi a ascultat de poruncile Lui. Nu a primit bine pentru asta, dar 
el s-a rugat şi a avut încredere că Dumnezeu va avea grijă de el. Şi aşa a fost. Credeţi că Dumnezeu s
-a schimbat azi? Nicidecum. Dumnezeu vede şi astăzi cât de mult Îl iubim şi cât Îl respectăm. El 
poate asculta şi rugăciunile noastre şi poate să ne dea şi nouă putere şi biruinţa.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
♦ Faceţi copie xerox pag. 13.   
♦ Lipiţi fiecare imagine pe câte o coală A4 de 

hârtie. 
♦ Puneţi cele 7 imagini în ordinea corectă undeva în faţa 

copiilor şi la vedere. 
♦ Faceţi copii xerox pag. 14, pentru copii (una la patru copii). 
♦ Decupaţi imaginile aşa încât fiecare copil să aibă câte 7.  

 
 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care ne vorbeşte 

despre porunca lui Dumnezeu care ne cere să Îl iubim pe Dumne-
zeu şi să păzim poruncile Lui. 

 

ÎNTREBĂRI pentru discuţie: 
1. Ce este o alegere? 
2. Ați făcut vreodată vreo alegere? (Daţi un exemplu.) 
3. Vi s-a întâmplat vreodată să faceţi o alegere grea? (Lăsaţi copiii să răspundă, dar daţi şi un 

exemplu din viaţă.) 
4. Ce înseamnă a “închina”?   (Lăsaţi copiii să dea un răspuns, apoi dvs.) 
5. Cui ne închinăm noi? 
6. Ce spune Dumnezeu în Biblie în legătură cu a te închina altcuiva decât Lui?  
7. Ne ascultă Dumnezeu? 
8.  Ce înseamnă că oamenii s-au închinat împăratului? 
9. De ce nu a vrut Daniel să se închine împăratului? 
10. Cine este mai puternic, împăratul sau Dumnezeu?  De ce ai spus asta? 
11. Ce a riscat Daniel când nu a ascultat de împărat?     
12. Ce i s-a întâmplat lui Daniel? 
13. Cine l-a ajutat pe Daniel? De ce l-a ajutat Dumnezeu pe Daniel? 
14. Ce ne cere Dumnezeu şi nouă astăzi? 
15. Unde găsim poruncile lui Dumnezeu? 
16. Ce a făcut Dumnezeu pentru Daniel, pentru că a respectat poruncile Lui? 
17.  Ce face Dumnezeu pentru noi astăzi dacă Îl preţuim şi păstrăm poruncile Lui? 

Deut.  11:1 

Să iubeşti,  

dar, pe Domnul 
Dumnezeul  

tău  

şi să păzeşti  

întotdeauna poruncile Lui. 

 Să iubeşti, dar, pe          
Domnul Dumnezeul tău          
şi să păzeşti întotdeauna... 

poruncile Lui. 
Deuteronom 11:1 

    MATERIALE: 

♦ O copie pag. 13     

♦ O copie pag. 14 la  4 copii 

♦ Scotch 

♦ Lipici 

♦ Foarfece 

♦ Coli A4 de hârtie 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
JOC ŞI ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 
1. Explicaţi copiilor fiecare imagine şi spuneţi ce cuvânt corespunde fiecăreia.  
2. Spuneţi împreună de câteva ori versetul. 
3. Când veţi spune ,,Start!’’ copiii merg prin clasă şi fiecare trebuie să găsească 7 imagini diferite. 

Puneţi-le apoi în ordine şi lipiţi-le pe pagina de colorat, pag. 14. 
4. Repetaţi iarăşi împreună versetul de câteva ori. 

♦ Ascundeţi imaginile prin clasă. 

 

OBIECTIVE:  Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică despre 
faptul că Dumnezeu este mai puternic decât orice problemă, deci merită să 
ascultăm de El. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
• Repetaţi povestea înainte de oră ca să o puteţi interpreta bine şi cursiv în faţa copiilor. 

MATERIALE: 

• Nu sunt. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Spuneţi copiilor că vor fi câteva cuvinte la care ei vor avea ceva de făcut. Spuneţi copiilor şi care 

sunt cuvinte le şi ce au de făcut. 

2. CUVINTE ŞI MIŞCĂRI: 
• MIA—copiii mângâie uşor cu mâna capul vecinului. 

 
• DUMNEZEU– copiii alpaudă 

 
• COPII RĂI—copiii spun Uuu! 

 
3.    Faceţi o probă cu copiii la prima frază, aşa încât să se înţeleagă bine ce au de făcut.  
 

POVESTEA: 
MIA era o fetiţă care îl iubea mult pe DUMNEZEU (pauză). Şi MIA  (pauză) asculta de toate 
poruncile lui DUMNEZEU (pauză) despre care a învăţat din Biblie.  MIA(pauză)  avea mulţi 
prieteni pentru că MIA(pauză) era foarte prietenoasă. Şi toţi prietenii ei ştiau că MIA (pauză) îl 
iubeşte şi Îl ascultă pe DUMNEZEU (pauză). Dar erau unii COPII RĂI (pauză) care nu o plăceau 
deloc pe MIA(pauză), pentru că ea era credincioasă lui DUMNEZEU (pauză) şi nu voia să facă 
lucruri rele împreună cu acei COPII RĂI (pauză).  Într-o zi, acei COPII RĂI (pauză) au vrut să o 
facă pe MIA (pauză) să nu Îl asculte pe DUMNEZEU (pauză). Le era ciudă pe MIA (pauză) că ea 
era iubită de toţi. Aşa că acei COPII RĂI (pauză) au inventat despre ea lucruri urâte ca să vadă cum 
reacţionaează. Dar MIA (pauză), deşi auzise ce au spus acei COPII RĂI (pauză), nu a răspuns cu 
rău la rău. MIA (pauză)  ştia că lui DUMNEZEU (pauză) nu Îi place asta. MIA (pauză) s-a purtat 
în continuare frumos cu acei COPII RĂI (pauză).  Şi DUMNEZEU (pauză) a ajutat-o pentru că 
MIA (pauză) a vrut să asculte doar de DUMNEZEU (pauză). Aşa că, în loc să râdă ceilalţi copii de 
MIA (pauză) şi să îşi bată joc de ea, toţi au admirat-o şi mai mult. Cât despre acei COPII RĂI,  
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(pauză)  aceştia au fost înlăturaţi de ceilalţi copii pentru că spuneau: Sunt COPII RĂI! (Pauză) Dar 
DUMNEZEU (pauză) a ajutat-o pe MIA (pauză) şi ea fost şi mai mult iubită de copii. Toţi doreau 
să fie prieteni cu MIA (pauză) şi nimeni nu dorea să fie prieten cu acei COPII RĂI
(pauză). 

    MIA (pauză) a primit putere să facă binele în faţa COPIILOR RĂI 
(pauză) pentru că a ascultat de DUMNEZEU (pauză). 
  

CONCLUZIA DE FINAL: 
Dacă ascultăm de Dumnezeu, vom fi biruitori, deoarece Dumnezeu ne dă putere.  
 

RUGĂCIUNE: 
Aduceţi copiii în rugăciune de cerere ca Dumnezeu ne ajute să alegem în fiecare zi să ascultăm de  
Dumnezeu.  

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele 

învăţate la oră despre  faptul că Dumnezeu este mai puternic decât orice 
problemă. 

 

MATERIALE: 

• Mai multe jumătăţi de 

coli A4 de hârtie 

• Cariocă 

• Scotch 

 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Luaţi câteva coli A4 de hârtie. 
• Pe fiecare coală scrieţi câte un cuvânt (cu imagine) sau o  întrebare, ca cele câteva propuse de 

noi, care să aibă  legătură directă cu lecţia: 
 A iubi pe Dumnezeu; rugăciune; poruncă; Biblia; 
 ascultare; rugăciune; rai; invidie; lei; împărat; 
  curaj, alegere, Mia,  copii răi; lei; 
• Numerotaţi hârtiile pe verso.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Aşezaţi toate colile A4 de hârtie pe care aţi scris un cuvânt sau întrebare, cu scrisul în jos şi 
lipiţi cu scotch de podea.   

2. Cereţi  copiilor să  înconjoare cercul pe exterior. 
3. Porniţi muzica, sau spuneţi simplu “ Porniţi!” şi cereţi copiilor să se învârtă în jurul cercului 

având grijă să nu calce pe coli.  
4. Când muzica se opreşte, sau când spuneţi dvs. ,,Opriţi!’’,  fiecare copil trebuie să calce pe  

 hârtia cea mai apropiată de el. 
5.  Numiţi un număr.  
6.  Copilul, care stă pe acel număr, trebuie să spună în ce fel vorbeşte acel cuvânt despre lecţia 

 prezentată.  Puteţi să le puneţi chiar dvs. întrebări referitoare la acel cuvânt. 

7.  Dacă vor călca doi copii pe o foaie, puneţi întrebarea la amândoi. 
8.  Repetaţi jocul aşa încât fiecare copil să se aşeze pe o hârtie şi să vorbească despre ce spune 

 cuvântul de pe ea.  
9.  Faceţi aşa încât niciun copil să nu rămână neîntrebat. 
10.  Repetaţi jocul dacă este cazul folosind, aceleaşi hârtii şi aceleaşi cuvinte.  
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OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un obiect din hârtie pe care să îl ia 

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

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceţi copii xerox pag.9-10, un set de imagini de copil.  
• Decupaţi piesele şi pregătiţi-le pentru copii, aşezând fiecare peisă în 

punguţe diferite. 

MATERIALE: 

• Coli albe sau maro de 

hârtie, două de copil 

• Copii Xerox, pag. 9-

10 

• Lipici 

• Creioane colorate 

• Foarfece 

• Aţă de croşetat, cca. 

20-30 cm 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi copiilor cele două coli A4 de hârtie maro sau albe pe care copiii să le 
coloreze maro. 

2. Copiii vor colora. 
3. Copiii vor îndoi la mijloc cele două coli A4 de hârtie.  
4. Luaţi una din cele două foi şi faceţi pe îndoitură o tăietură mai mare, vezi modelul alăturat. 
5. Desfaceţi coala de hârtie tăiată la mijloc şi lipiţi sub ea, pe margini, a doua 

coală.  
6. Acum, după ce aţi lipit cele două coli A4 una peste alta, lipiţi faţa leului deja 

colorată, chiar sub tăietură.  
7. Puneţi un şnur lipit pe îndoitura din interior. 
8. Obiectul poate fi folosit şi ca spaţiu de depozitat versete biblice, dar şi ca 

gentuţă. 

tăietură  
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Lucru Manual 
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Lucru Manual 
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Lecţia Biblică: 

 

 

Gaura pentru Daniel şi aţa 

L
E

2 tăituri pentru lei, destul  
de lungi ca să poată fi mişcaţi 
leii. 

 

Tăiaţi o gaură                           
pentru aţă. 

Instrucţiuni: 

♦ Lipiţi toate figurinele pe carton. 

♦ Decupaţi figurinele. 

♦ Lipiţi un băţ pe spatele figurinelor,  

       mai puţin la Daniel. 

♦ La Daniel tăiaţi o gaură pentru aţă. 

♦ Nu puneţi pe Daniel în cuşcă până ce 

       este timpul potrivit în poveste. 

♦ Băgaţi leii în cuşcă folosind tăituri  

        subţiri.  
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LECȚȚȚȚIA BIBLICĂ: 
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Deut.  11:1 

Versetul Biblic pentru învăţător 
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Versetul Biblic pentru copii 

Deut.  11:1 

Deut.  11:1 
Deut.  11:1 

Deut.  11:1 
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Lipiţi imaginile de la pagina 13 în ordinea corectă pe care o cere versetul biblic.  


