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Acest material poate fi folosit GRATUIT pentru lucrul cu copiii din biserici şi şcolile locale, dar este 
INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării sau a  

altor scopuri ( website, DVD, CD, RTV, sau diferite publicaţii). Pentru alte informaţii, contactaţi-ne 
la kidzromania@gmail.com . 

  Ce fac eu cu…  

  BUNURILE MELE? 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu doreşte ca noi să 
fim darnici.   
 

TEXT BIBLIC: Luca 15:11-32 

VERSETUL BIBLIC:  2Corinteni 9:7 

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI 
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 Copiii să înţeleagă prin acest moment care va introduce tema lecţiei,  

MATERIALE: 

• Două punguţe cu 

biscuiţi/bomboane 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 
• Pregătiţi două punguţe cu biscuiţi. ATENŢIE! În cea de a doua pungă puneţi atâţia biscuiţi câţi 

copii aveţi de obicei la lecţie, şi chiar mai mulţi. Dacă nu aveţi biscuiţi, înlocuiţi-i cu altceva ce 
aveţi pentru toţi copiii: bomboane, fursecuri, etc. 

• Rugaţi înainte de oră  două persoane să interpreteze două roluri simple. Citiţi mai jos despre ce 
este vorba şi explicaţi celor două persoane ce anume au de făcut. 

• Repetaţi înainte de oră cu cele două persoane ce au de făcut, pentrua evita surprizele 
neplăcute. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 
1. Rugaţi pe una din cele două persoane cu care aţi vorbit înainte de lecţie, să vină în faţă şi 

oferiţi-i o pungă cu biscuiţi. Aceasta va lua punga cu biscuiţi, se va retrage într-un colţ, o va 
desface  şi va mânca singură un biscuite, în faţa tuturor. Apoi se va aşeza la 
locul său, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic.  

2. Chemaţi cea de-a doua persoană şi oferiţi-i şi ei o pungă cu biscuiţi (desigur 
va fi punga cu mai mulţi biscuiţi, dar nu trebuie să se vadă că în cele două 

pungi nu sunt tot atâţia biscuiţi). Aceasta o va deschide şi va spune: ,,Oh, 
sunt biscuiţi! Cred că sunt gustoşi. Vreau să îi împart cu toţi.’’ Apoi îi serveşte pe toţi cu 
câte un biscuite.  

3. În timp ce fiecare  copil îşi savurează biscuitele, dvs. le veţi mulţumi celor două persoane 
pentru rolul jucat şi spuneţi: ,,Oh, parcă ar fi o petrecere! Vă bucuraţi că ... (spuneţi numele 
persoanei care a dăruit) v-a dăruit şi vouă un biscuite din darul său oferit de mine? Lăsaţi 
copiii să răspundă. Cum este ... (spuneţi numele persoanei care a dăruit)? Lăsaţi copiii să 
răspundă. Desigur a fost darnică. Prin ce s-a dovedit că este darică? Lăsaţi copiii să 
răspundă. Dar... (spuneţi numele persoanei care a mâncat singură) ce a făcut; şi ea a fost 
darnică? Lăsaţi copiii să răspundă. Atunci cum a fost? Lăsaţi copiii să răspundă. Desigur 
egoistă.  

4. Mulţumiţi încă o dată celor două persoane că şi-au jucat rolurile atât de bine, menţionând că în 
realitate nu sunt egoiste ci au jucat doar un rol la rugămintea dvs. pentru a vă ajuta să 

introduceţi tema lecţiei, apoi spuneţi: Dumnezeu ne cere să fim darnici, să nu fim egoişti, 
aşa că astăzi vom vorbi despre ce trebuie să facem noi cu bunurile noastre.  

 OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă din Pilda Fiului Risipitor că Dumnezeu ne cere să nu 
fim egoişti.   

TEXT BIBLIC: Luca 15:11-32 

MATERIALE: 

• Hârtie 

• Foarfece 

• Creion 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 
Veţi spune povestea folosindu-vă de mişcări. Faceţi pentru fiecare copil o bancnotă din hârtie (o 
bucată de hârtie pe care scrieţi un număr).  

   OBIECTIVE: 
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POVESTEA FIULUI RISIPITOR 
 A fost odată un  om despre care a povestit Domnul Isus.  
El a mers într-o zi la tatăl său (copiii bat din picioare ca şi cum ar merge) 

şi i-a cerut toţi banii pe care i-a strâns pentru el (copiii întind mâna unii 

către alţii, ca şi cum ar cere).  
 Când tata i-a dat banii (daţi fiecărui copil o bancnotă făcută de 
dvs. înainte de oră), el a plecat departe (Toţi copiii merg după dvs. prin 

clasă, ca şi cum aţi merge undeva departe). El a cheltuit toţi banii (copiii 

schimbă bancnotele între ei ca şi cum ar cumpăra ceva). A cumpărat tot 
felul de lucruri nefolositoare. Şi-a făcut mulţi prieteni răi (încruntaţi-vă 

unii la alţii) şi împreună au cheltuit banii de la tata.  
 Apoi băiatul a rămas fără bani (toţi copiii se caută în buzunare). Nu mai avea nici 
măcar cu ce să-şi cumpere de mâncare şi-i era tare foame (copiii se ţin de  burtică aşa cum 

fac atunci când le e foame). Atunci băiatul a mers să aibă grijă de nişte porci (toţi se spun: 

Groh! Groh!). Ar fi dorit mult să mănânce chiar şi mâncarea porcilor, dar nu avea voie 
(copiii fac semnul NU cu capul). Apoi băiatul s-a întors acasă la tata (copiii merg prin clasă 

după dvs). Tatăl s-a bucurat mult şi l-a îmbrăţişat (toţi copiii se îmbrăţişează).  
 Băiatul a învăţat din această experienţă  că a fost prea egoist, s-a gândit doar la el. 
Nu s-a gândit să ajute pe cineva, să  facă ceva bun cu bunurile sale. Putea să facă lucruri  
bune, frumoase: să dea cuiva flămând să mănânce, să dea la biserică, etc. Dar el i-a cheltuit 
gândindu-se doar la el şi aşa a ajuns nefericit.  
 Dumnezeu doreşte ca noi să nu fim egoişti, ci să fim darnici şi fericiţi. 
 

Vă recomandăm  să  
citiţi povestirea biblică 
de mai multe ori 
înainte de oră. Fiţi cât 
mai expresiv în 
interpretare şi în 
mişcare, şi încurajaţi-i 
pe copii să vă 
însoţească în mjişcări. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

• Citiţi sau spuneţi povestea Fiului Risipitor folosindu-vă de mişcările  
       sugerate de noi pe parcursul povestirii de mai jos.  

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

• Învăţaţi melodia cântecului ,,Dacă vesel se trăieşte’’ şi  puneţi cuvintele versetului pe această 
melodie.  

• Mai jos aveţi adresa la care găsiţi un procedeu similar, în care un alt verset era cântat pe aceeaşi 
melodie: 

Copiii să înveţe şi să reţină prin metoda joc ideea că Dumnezeu 
iubeşte pe cel ce e darnic.  

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

MATERIALE: 
Melodia cântecului, vezi  
 http://www.youtube.com/
watch?v=mr3Dxd3zp-Q  

OBIECTIVE: 

...pe cine dă cu bucurie îl iubeşte 
Dumnezeu.”    2 Corinteni 9:7 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mr3Dxd3zp-Q  
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INSTRUCŢIUNI  timpul orei: 
1. Spuneţi copiilor care sunt cuvintele versetului biblic de azi.  
2. Cântaţi-l dvs. o dată. 
3. Cântaţi-l de câteva ori împreună cu copiii: 

                       Pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu  
                       Pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu  
                       Pe cine dă cu bucurie, 
                       Pe cine dă cu bucurie,  
                       Pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu  
                       2 Corinteni 9:7 

 

 

 

 

JOCUL pentru a repeta versetul biblic.  
1. Toţi copiii sunt aşezaţi în cerc, doar unul este lăsat în afara cercului.  
2. Acesta, împreună cu învăţătorul, trece prin spatele fiecărui copil, atingând uşor cu mânuţa  capul 

copiilor din cerc şi spunând: ,,Îţi dau! Îţi dau!’’ 
3.  După ce a trecut de câţiva copii, acesta va spune: ,,din ce-i  al meu’’.  
4. La auzul acestui cuvânt, cel care simte o mână deasupra capului, ia locul copilului din spatele  
       cercului, apoi toţi copiii spun împreună versetul biblic. 
5.     Jocul se continuă astfel cât timp doriţi dvs. 
 
OPŢIONAL 
Dacă sunteţi în spaţiu liber, sau dacă aveţi copii mai mari, se pot complica puţin regulile jocului,  
cerându-se copilului atins pe cap să alerge în jurul cercului pentru a-l prinde pe cel ce l-a atins. 
 Copilul care l-a atins, trebuie să alerge repede pentru a-i lua locul copilului atins.  

 MATERIALE: 

• Imagini, pag. 9-10 

     OBIECTIVE: 

Copiii să aplice practic cele învăţate din lecţia biblică, anume că 
Dumnezeu doreşte să nu fim egoişti, ci darnici.  

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 
• Faceţi copii xerox pag. 9-10, Imagini poveste. 
• Citiţi de câteva ori povestea, aşa încât să o puteţi povesti liber şi cursiv, astfel încât să nu fie  
       plictisitor pentru copii.  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Trei oameni au stat înaintea îngerului lui Dumnezeu şi au cerut să li se dea darul focului alb 
(imag. 1: Foc). „Luaţi-l, păstraţi-l şi folosiţi-l!” le spuse îngerul Domnului. „Aşa vom face! 
Aşa vom face!” strigau cei trei oameni. Şi au plecat la treburile lor. Fiecare a mers pe calea ce 
îi stătea în faţă, iar primul dintre ei a ajuns într-o vale întunecată şi pustie.  
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 În acea vale erau mulţi oameni care îşi căutau fiecare dintre ei calea. Dar nu aveau 
nicio lumină, erau fără speranţă şi plângeau (imag. 2: Oameni care plâng). „Dacă am avea 
măcar o lumină să putem vedea încotro mergem!” spuneau ei. 
 Primul om a zis: „Eu am o lumină pe care o pot împărţi cu voi.” Şi a luat focul, 
care i-a fost dat de către îngerului Domnului, şi a făcut o torţă (imag. 3: Torţă/lumânare). 

A ţinut-o deasupra capului şi făcea lumină în întuneric ca şi cum ar fi fost o sabie. Şi astfel 
le-a arătat tuturor calea, conducându-i prin întuneric până ce s-au ivit zorile unei noi zile. 
 Al doilea om a plecat pe o altă cărare şi a ajuns într-un loc pustiu unde vântul bătea 
tare. Aici a întâlnit câţiva copii care tremurau de frig (imag. 4:Copii săraci şi înfriguraţi). 
Îşi strângeau hăinuţele pe ei ca să se încălzească, dar nu reuşeau deloc pentru că nu aveau 
un foc care să-i încălzească. Ei strigau împreună: „Fără un foc, care să ne încălzească, vom 
muri!”  Atunci al doilea om a spus: „Am eu un foc pe care îl pot împărţi cu voi.” Şi a luat 
focul, care îi fusese dat, şi l-a pus în faţa copiilor. A adunat câteva beţe, apoi nişte lemne 
mai mari şi le-a aprins de a făcut un foc mare şi luminos  (imag. 5: Foc ca de tabără). Iar  
copiii s-au strâns în jurul lui, şi-au întins mânuţele spre el şi au uitat de vântul cel rece. 
 Al treilea om a apucat pe o altă cărare. El şi-a spus: „Cum aş putea să îmi păstrez  
focul în siguranţă, ca niciun vânt puternic să nu mi-l stingă? Ştiu ce voi face. Îl voi ascunde 
aici, la inimă, ca nimeni să nu mi-l stingă.” Aşa că el a ascuns focul la inimă şi şi-a 
continuat drumul. 
 Într-un final, cei trei oameni au ajuns la capătul cărărilor, iar în faţa lor stătea 
cineva îmbrăcat în alb. Acea persoană l-a întrebat pe primul om: „Unde este focul tău?” 
Omul a spus: „Am dat peste nişte oameni care erau pierduţi în întuneric şi am făcut o torţă 
din el. Le-am arătat drumul şi am crezut că focul meu se va stinge, dar continuă să ardă.” 
„Da” spuse persoana în alb, „pentru că ai fost darnic, pentru că nu ai păstrat focul doar 
pentru tine, acum nu se va mai stinge niciodată.” 
 Persoana în alb s-a întors spre al doilea om şi l-a întrebat: „Unde este focul tău?” 
„Am dat peste nişte copii care tremurau în frig,” spuse el. „Nu aveau nimic care să îi  
încălzească, aşa că le-am dat focul meu. Dar… iată  că încă mai arde şi acum! „Bine”, 
spuse persoana în alb, ,,pentru că nu ai fost egoist, ci ai împărţit cu cei ce aveau nevoie de 
el, nici focul tău nu se va stinge niciodată.” 
 Apoi al treilea om a făcut un pas în faţă şi a spus persoanei în alb, cu toată 
îndrăzneala: „Cât despre mine, eu nu am împărţit focul meu cu nimeni. Am crezut că mi-a 
fost dat mie, pentru că îmi era frig. Cum să mă gândesc la alţii, când eu am avut mare 
nevoie de el?  Am avut atâta grijă ca focul meu să rămână în siguranţă în timpul călătoriei, 
încât nu puteam să-mi permit să dau şi altora, mai ales că aveam mare nevoie de el prin 
necazurile şi pericolul, prin primejdiile şi luptele prin care am trecut! Şi acum focul meu 
este aici. L-am păstrat tot timpul lângă inima mea.’’  
 Dar când omul  şi-a  arătat inima, nu i-a venit să creadă.  ,,Oh!’’ a strigat omul 
speriat ,,dar inima mea e arsă!’’ (Imag. 6: inimă neagră şi arsă)  ,,Da’’ a răspuns persoana 
în alb ,,pentru că tu te-ai gândit doar la nevoile tale. Te-ai gândit doar la tine, nu şi la 
nevoile celorlalţi.’’ 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

CONCLUZIE:  
• Discutaţi cu copiii pe scurt despre cine a procedat bine şi cine nu, în poveste, despre finalul 

fiecărui om şi despre cum ar trebui să fim noi în ceea ce ne cere Dumnezeu, adică să fim darnici.  
• Cereţi copiilor câteva exemple despre ceea ce înseamnă să fii darnic şi despre ceea ce înseamnă  
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 • să fii egoist.  
• La sfârşit aduceţi copiii în rugăciune pentru a cere de la Dumnezeu putere să fie şi ei darnici.  
 
 
 

 

MATERIALE: 

• Două sticle de 

plastic 

• ÎNTREBĂRI, 

pag. 11 Instrucţiuni înainte de oră: 

  OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească printr-un joc recapitulativ tema  
tuturor pildelor parcurse până acum, ca o recapitulare.   

Instrucţiuni în timpul orei: 

1. Toţi copiii sunt aşezaţi la locurile lor. 
2. Daţi o sticlă ultimului copil, din spate şi una primului copil, din faţă. 
3. Când spuneţi ,,START!’’, începe jocul. 
4. Copiii dau sticlele din mână-n mână. Cei din faţă dau în direcţia care merge în spate, cei din 

spate—în direcţia care merge în faţă. 
5.  Când învăţătorul bate din palme o dată, jocul se opreşte, iar copiii care au rămas cu sticlele în 

mână scot întrebarea şi răspund.  
6. Când sticla ajunge la capăt, se dă în cealaltă direcţie şi jocul se continuă.  

• Faceţi copii xerox, pag. 11 - ÎNTREBĂRI.  
• Tăiaţi întrebările şi puneţi-le în două sticle: jumătate într-una,  
       jumătate într-alta.  
• Puneţi sticlele cu întrebări undeva unde să nu fie văzute de copii până la momentul potrivit.  

  OBIECTIVE: 

] 

Copiii să-şi amintească prin obiectul confecţionat că Domnul Isus a 
spus că noi trebuie să fim darnici, să nu fim egoişti.   

INTRUCŢIUNI înainte de oră:  
•  Faceţi copii xerox, pag. 8 - una la doi copii, şi pregătiţi dvs. câte un săculeţ 

de hârtie pentru fiecare copil, urmărind paşii de mai jos. 
ATENŢIE: Dacă nu aveţi posibilitatea să faceţi atâtea copii xerox câţi copii 
aveţi, puteţi să faceţi dvs. singuri săculeţii, după modelul indicat de noi.  

PAŞI DE LUCRU pentru învăţător: 
1. Luaţi o jumătate de coală de hârtie A4 şi îndoiţi-o în două, 
       imag. 1. 

MATERIALE: 
• Copie xerox 
matriţă, pag.8 - 
una la doi copii 

• Coli A4 de hârtie, 
una la doi copii 

• Foarfece 
• Lipici 
• Hârtie roşie sau 
colorată cu 
creioane colorate 

• Şnur sau aţă 
• Folie de aluminiu 

1. 
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2. Daţi conturul matriţei, imag. 2 

 
3.  Tăiaţi marginile celor două părţi (faţă –verso) pe liniile  
              punctate, imag. 3. Nu tăiaţi pe liniile continue. 
 
4.  Tăiaţi pe mijloc (doar faţă) pe liniile punctate, imag. 4. 
 
5. Faceţi o inimă din hârtie roşie, sau colorată în roşu.  
 
6.       Faceţi din folia de aluminiu câteva cerculeţe ca şi cum ar fi bănuţi, trei- patru 

 pentru fiecare copil.  
 
7.          Pregătiţi un şnur de 10-15 cm pentru fiecare copil. 
  

  

4. 

FAŢĂ 
VERSO 

2. 

3. 

5. 

6. 

INTRUCŢIUNI în timpul orei:  
 PAŞI DE LUCRU pentru copii: 
1. Daţi fiecărui copil o inimă roşie. Dacă nu aveţi hârtie roşie, faceţi din hârtie albă 
      iar copiii o vor colora cu roşu.  
2.    Copiii vor lipi inima în interiorul săculeţului, imag. 5.  

3.    Copiii vor lipi bănuţii din folie de aluminiu pe săculeţ FAŢĂ, imag. 6. 

4.    Copiii vor lega gura săculeţului cu şnurul, dar nu prea strâns, imag. 6.  
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Îndoiţi coala de hârtie la 
jumătate, apoi tăiaţi 
împreună cele două părţi 

Nu tăiaţi liniile continue 

Tăiaţi liniile punctate 
hârtia faţă-verso Tăiaţi doar faţă. 

NU tăiaţi verso! 
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Vizuale APLICAŢIE PRACTICĂ—Decupaţi cele şase imagini şi lipiţi-le pe şase coli de hârtie 
A4. 

1. 

2. 

3. 
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  4. 
5. 

6. 
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ÎNTREBĂRI: 

 

 

Vizuale JOC RECAPITULATIV 

Cine a spus toate pildele din Biblie, inclusiv Pilda Fiului Risipitor? 

Spune cum se sfârşeşte Pilda Fiului Risipitor. 

Ce a cerut fiul cel mic de la tata? 

Ce a făcut fiul cel mic cu banii primiţi de la tata? 

Ce s-a întâmplat cu fiul cel mic în ţara cea străină? 

Ce s-a întâmplat cu omul care a ascuns la inimă focul primit de la îngerul lui Dumnezeu? 

Spune versetul biblic. 

 

Povesteşte despre o situaţie când ai văzut că cineva nu a fost darnic.. 

Dă câteva exemple de cum poţi fi tu darnic. 

Spune versetul biblic. 
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