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 PERSOANE: 

 Persoane 2  

 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică care ne învață 
despre Împărăția lui Dumnezeu. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 În această lecție vom vorbi despre prima parte din rugăciunea Tatăl nostru, 
care vorbește despre Împărăția lui Dumnezeu. Copiii vor înțelege că 
Împărăția lui Dumnezeu este de mare valoare pentru toți și ea se află acolo 
unde este iubirea, protecția, siguranța și autoritatea lui Dumnezeu.  

 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. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu când rostesc rugăciunea Tatăl 
nostru. Înțelegerea Împărăției lui Dumnezeu vine în urma parcurgerii câtorva 
pilde date de Domnul Isus.  

TEXTE BIBLICE: Matei 13:31-32; 33-35 44; 45-46. 

 Spuneți că vreți să faceți o pâine și că aveți toate ingredientele potrivite. 
 Începeți să lucrați, dramatizând totul, și prefaceți-vă că vreți să faceți o 

pâine. 
 După ce frământați coca în fața copiilor și o puneți pe o tavă, ascundeți totul.  
 Scoateți pâinea nedospită și cu aspect neapetisant,pe care ați făcut-o înainte de lecție.  
 Arătați-o copiilor și întrebați-i cum li se pare că este acea pâine.  
 Scoateți pâinea cea bună, pe care ați cumpărat-o, și întrebați pe copii care este diferența 

dintre cele două pâini? 
 Întrebați pe copii ce ingredient cred ei vă lipsește din pâinea făcută de dvs., și spuneți: Da, 

diferența dintre cele două pâini este că cea cumpărată are drojdie, iar pâinea făcută de 
mine nu are drojdie. Iată ce mare diferență face un singur ingredient. Pare 
nesemnificativ, nu? În realitate, iată ce mult contează acest ingredient care face 
diferența.  

 Apoi spuneți că astăzi veți vorbi despre Împărăția lui Dumnezeu care este mare și 
grandioasă: Dumnezeu este ca drojdia care crește atât de frumos Împărăția Lui, ca 
această pâine plină și mare. Acolo unde este iubirea lui Dumnezeu este Împărăția Lui, 
iar El, Care este Împăratul, face așa o mare diferență, exact cum am văzut în cazul 
celor două pâini: cea cu drojdie și cea fără drojdie. 

 

 Faceți acasă o pâine nedospită care să nu                 
arate bine deloc și să nu fie apetisantă.  

 Cumpărați o pâine rotundă frumoasă și aduceți-o la oră.  
 Pregătiți toate ingredientele și un vas pentru a simula că faceți o 

pâine chiar acolo, în clasă. 

 Luați textele oferite de noi mai sus despre Împărăția lui Dumnezeu și citiți-le                                  
ca să  înțelegeți bine ideea generală prezentată.   

 Pregătiți coli A4 sau A3 de hârtie, cel puțin 10 de grupă și un marker, sau o tablă                                  
și un marker de grupă. 

 Faceți copii xerox pag. 11,  apoi decupați cuvântul caracterisitic lecției a doua.  
 

MATERIALE: 

 Pâine cumpărată și 
frumos crescută 

 O pâine fără drojdie 
făcută acasă 

 Făină 

 Apă  

 Sare 

 Vas 

 Tavă 

 Drojdie  
 

MATERIALE: 

 3-4Carioci, una de grupă 

 10Coli A4 sau A3de 
grupă, SAU 

  1Tablă de grupă 

 Copii Xerox pag. 10 și 
pag. 11 

 Scotch sau lipici 

 Foarfeca 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 ATENȚIE! Pentru clasele I și II vă propunem să folosiți secțiunea lecția biblică de 
la preșcolari. Activitatea de mai jos este în special pentru școlari mai mari de clasa a 
II-a. 

 Spuneți cu copiii pe de rost rugăciunea Tatăl nostru.  
 Arătați copiilor vizualul 1, pag. 10, și explicați copiilor că astăzi veți învăța despre 

ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu.  
 Lipiți pe un perete, la vedere, vizualul 1 din Tatăl nostru și lipiți apoi cuvântul cheie (împărăția)      
      pentru lecția a doua, vezi pag. 11.   
5.   Faceți 3-4 grupe a câte 5-10 copii.  
6. Spuneți că astăzi veți reprezenta prin desen câteva pilde spuse de Domnul Isus, pe care copiii  
       trebuie să le identifice. Explicați copiilor ce este o pildă (o povestioară cu tâlc și învățături    
       morale pe care Domnul Isus le-a folosit ca să ne explice câteva lucruri spirituale prin lucruri  
       cunoscute pentru noi.)  
7.   Chemați în față câte un copil din fiecare grupă.  
8. Șoptiți același cuvânt la urechea fiecărui copil venit în față. Când spuneți start, acei copii trebuie  
       să reprezinte coechipierilor printr-un desen acel cuvânt. Aceștia nu au voie să scoată niciun   
       sunet, ci doar să deseneze până când coechipierii ghicesc despre ce cuvânt este vorba. 
9. Copiii care intuiesc cuvântul/ cuvintele, strigă tare, până ce se aude exact cuvântul/ cuvintele    
       cerute și care să fie exacte. (Ex. Cuvintele cerute sunt: Copac foarte mare. În acest caz, copiii nu    
       pot spune doar copac. Ei trebuie să spună: copac foarte mare) 
10.  Aduceți alți copii din fiecare echipă și schimbați cuvintele.  
11.   Cuvintele din cele patru pilde propuse de noi sunt: 

 Sămânță de muștar 
 Copac foarte mare 
 Aluat dospit  
 Comoară ascunsă;  
 Mărgăritar  
 Împărat 
 Eu 

12. Citiți cele patru pilde din: (1) Matei 13:31-32; (2) Matei 13:33; (3) Matei 13:44;                                                 
        (4) Matei 13:45-46.  
13.  Puneți câteva întrebări precum:  

 Cum este un copac mare? Ce oferă un copac păsărilor care își fac cuib în el? De ce un copac 
mare reprezintă siguranță și putere? Cum ne dă Dumnezeu siguranță și protecție? De ce 
Împărăția lui Dumnezeu seamănă cu o sămânță mică de muștar? Ce trebuie să facem cu 
sămânța ca să crească mare? Pentru cine crezi tu că este Împărăția lui Dumneze? Discutați. 
(IDEEA centrală trebuie să fie că Împărăția lui Dumnezeu începe ca o sămânță mică. Ea 
trebuie pusă în pământ bun ca să crească mare. Tot la fel, autoritatea și iubirea lui Dumnezeu 
trebuie să fie în inima noastră și astfel noi devenim parte din Împărăția lui Dumnezeu.)  

 Care este diferența dintre o pâine dospită (cu drojdie) și una fără drojdie? Care este diferența 
dintre o lume cu Dumnezeu și o lume fără Dumnezeu? De ce seamănă Împărăția lui 
Dumnezeu cu o pâine plină, mare și bună? Discutați. (IDEEA centrală trebuie să fie că viața 
cu Dumnezeu este foarte diferită de viața fără Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu, parte din 
Împărăția Lui, este plină de iubirea, protecția, ajutorul Lui. Toate acestea ne ajută să creștem 
frumos și astfel și noi să îi ajutăm, în timp, pe ceilalți.)  

 Ce este o comoară? De ce comoara din țarină era ascunsă și nu lăsată lângă drum? De ce se 
aseamănă Împărăția lui Dumnezeu cu o comoară? De ce omul din pildă, când găsește acea 
comoară, vinde tot ca să o cumpere. Cum s-a simțit omul din pildă când a descoperit 
comoara? Cum se simte un om care a descoperit Împărăția lui Dumnezeu? Discutați.  
(IDEEA centrală trebuie să fie că așa cum o comoară este atât de valoroasă încât merită să 
renunțăm la tot ca să o câștigăm, tot la fel Împărăția lui Dumnezeu este valoroasă pentru cel 
care o descoperă și îi aduce multă bucurie. )  

 Ce este un mărgăritar (perlă)? Cum se simte un negustor care găsește o perlă de mare preț? 
De ce a vândut negustorul tot, ca să cumpere mărgăritarul? De ce ne simțim noi bucuroși 
când îl descoperim pe Dumnezeu? De ce trebuie să arătăm bucurie când îl găsim pe 
Dumnezeu? De ce este Dumnezeu de mare valoare în viața mea? Discutați. (IDEEA   
centrală trebuie să fie că influența lui Dumnezeu în viața noastră ne aduce iubire,       
bucurie, ne este de mare ajutor și, de aceea, Împărăția lui Dumnezeu este de mare preț.)  

CONCLUZIE:  Faceți cu copiii o listă despre ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu                               
și lăsați copiii să tragă o concluzie.   
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OBIECTIVE:  Copiii  vor înțelege semnificația rugăciunii 
 Tatăl nostru.  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

MATERIALE: 
 
 Nu sunt 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Deoarece toți copiii știu rugăciunea Tatăl nostru, repetați împreună 
versetul 2 din Luca 11.  

2. Explicați împreună versetul, răspunzând la câteva întrebări: 
 De ce ce spune Domnul Isus să îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru? 
 Ce putem face  noi ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit? 
 Ce înțelegeți prin cuvintele ,,vie Împărăția Ta”?  
 Ce înțelegeți prin cuvintele ,,facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ? 
3.   După ce toți copiii vor fi înțeles însemnătatea acestor cuvinte, mai spuneți o dată versetul împreună. 

 
 
 

...Tatăl nostru care ești în 
ceruri! Sfințească-se 

Numele Tău; vie Împărăția 
Ta; facă-se voia Ta, precum 

în cer, așa și pe pământ. 
 Luca 11:2 

JOC:  INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Jucați jocul binecunoscut sub numele de ,,Simon spune”. 
2. Schimbați cuvântul ,,Simon” cu ,,împăratul” și ziceți: ,,Împăratul spune!”  
3. Strigați fie ,,împăratul spune!”, fie porunca direct.  
4. La: ,,Împăratul spune: ,,Ridicați-vă în picioare!”, copiii trebuie să se ridice                                     

î n picioare. 
5. Copiii care au îndeplinit corect porunca, vor spune împreună versetul biblic. 
6. Dacă strigați doar  porunca, Săriți!, copiii nu vor îndeplini porunca, deci nu                            

vor sări. Dacă totuși au sărit, au greșit și se vor duce pe niște scaune din spate.  
7. Toți cei care greșesc trebuie să meargă o tură în spate pe niște scaune așezate                  

special acolo. 
8.  Mai jos vă oferim câteva exemple: 

Împăratul  spune: ,,Ridicaţi-vă în picioare!’’  (Copiii se ridică și spun versetul.) 
Împăratul  spune: ,,Bateţi din palme!’’ (Copiii se ridică și spun versetul.) 
Împăratul  spune: ,, Bateţi din palme şi săriţi în sus şi în jos!’’ (Copiii bat din palme 
 și sar, și spun versetul.) 
 ,,Săriţi!’’ (Copiii NU sar și nu spun versetul.)  
Împăratul  spune: ,,Daţi mâna cu persoana din dreapta voastră!’’  
Împăratul  spune: ,,Atingeţi-vă degetele de la picioare!’’ 
,,Săriţi pe piciorul stâng!’’  
Împăratul  spune: ,,Atingeți ușor spatele unei persoane de lângă voi!’’  
,,Puneţi mâna pe cap!’’ 
,,Pocniţi din degete!’’ 
Împăratul  spune: ,,Rotiţi-vă în cerc!’’ 
Împăratul  spune: ,,Întindeţi-vă mâinile în sus!’’ 
Împăratul  spune: ,,Alergaţi pe loc!’’ 
Împăratul  spune: “Bună!” 
,,Bateţi din palme de cinci ori!’’ 
Împăratul  spune: ,,Atingeţi-vă urechile!’’ 
 ,,Daţi din nas!’’  
Împăratul  spune: ,,Daţi din ambele mâini!’’ 
,,Staţi jos!’’  

 

OBIECTIVE: Copiii  să recapituleze și să aplice practic toate cele învățate 
despre ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Tăiați 8 chifle în jumătate ca să obțineți 16 jumătăți de chiflă.  
 Tăiați în bucăți mici întrebările de la pag. 3, (veți folosi acealși întrebări de 

discuție de la lecția biblică). 
 Introduceți în 12 jumătăți de chiflă câte o întrebare. În patru nu puneți nimic. 
 Puneți toate chiflele într-un coș de pâine. Așezați-le în așa fel încât să nu se vadă că 

sunt jumătăți.  

MATERIALE: 

 8Chifle 

 Cuțit 

 Coș de pâine 

 Întrebările folosite la 
secțiunea lecția biblică 
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1. Puneți coșul cu chifle pe o masă, la vedere. 
2. Împărțiți copiii în 2-4 echipe. 
3. Se alege un copil din fiecare echipă.            
4. Spuneți start și copiii aleși din fiecare echipă aleargă  până la coșul                                                 

cu chifle și iau o chiflă din coș.  
5. Copiii scot o întrebare din chiflă, dacă există, apoi  merg cu întrebarea la echipa lor, 

discută împreună și dau un răspuns. Copiii pot să mănânce chifla înainte de a da 
răspunsul.  

6. Echipele vor da răspunsul la întrebare, în ordinea sosirii la coșul cu chifle și extragerii           
unei întrebări. 

7. Echipa care a ajuns prima la coș, primește 400 de puncte dacă s-a răspuns corect la întrebare. 
8. Echipa care a ajuns la coș pe locul doi,  primește 300 de puncte dacă a răspuns corect la 

întrebare. 
9. Echipele care au ajuns la coș pe locul 3 și 4, primesc 200 de puncte doar dacă răspund           

corect la întrebare.  
10. Dacă nu se răspunde corect la întrebare, nu se primește niciun punct.  
11. Dacă nu există întrebare în chiflă echipa va primi punctajul ca și cum ar fi răspuns  
       la o întrebare, în funcție de sosirea la coșul cu chifle.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

CONCLUZIE: 

La final, discutați cu copiii despre Împărăția lui Dumnezeu, despre ce au înțeles ei că înseamnă ea și 
cum se poate aplica aceasta în viața noastră de zi cu zi. Spuneți că acolo unde este iubirea lui 
Dumnezeu, este împărăția Lui, că noi suntem responsabili să-L ducem pe Dumenzeu oriunde 
mergem, pentru ca acolo Împărăția Lui să fie simțită.  

RUGĂCIUNE:  
 Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru Împărăția Lui. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un joc DOMINO care să le 
amintească de cele învățate la lecție despre Împărăția lui Dumnezeu. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox, pag. 7-8 o pagină la doi copii. 
 Faceți copii xerox pag. 9, suficiente copii cât să aveți 9 piese de 

copil.  
 Decupați toate piesele individuale, pag. 9.  

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 7-9 

 Lipici 

 Forfeca 

1.  Dați copiilor jumătate de pagină cu piese domino,  
        vezi pag. 7-8 (imaginea 1). 
2.  Copiii vor tăia piesele de domino pe linia întreruptă. A NU SE 
 TĂIA LINIA NEAGRĂ CONTINUĂ! (Imaginea 1). 
3.  Copiii vor lua 9 imagini de la pag. 9 și le vor lipi pe piesele de 

 domino unde este gol. ATENȚIE! Copiii nu vor lipi 
 aceeași imagine de pe piesa de domino, ci o altă imagine, 
 deoarece sunt destule imagini duble.  

4.  Copiii pot să se joace acum jocul domino. 
5.  JOCUL DOMINO: 

 4-6 copii își adună împreună piesele de domino. 
 Imaginile vor fi cu fața în jos. 
 Se amestecă imaginile. 
 Fiecare copil alege 6 piese de domino și le ține în mână ca pe cărți 

de joc.  
 Cel mai mic copil din echipă alege una dintre piesele lui care are 

imagine dublă, deci o piesă cu aceeași imagine pe ea, și o pune jos 
cu imaginea la vedere.  

 

         500 

 

 

N N N

NU NU NU 

Imag 1.  
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 Copilul de la dreapta lui, dacă are aceeași imagine în 

mână, o pune lângă piesa deja existentă vezi imaginea 

alăturată (trebuie ca cele două imagini alăturate să fie 

exact la fel și să fie puse unele lângă altele. Dacă nu au 

una în mână, trebuie să ia o piesă dintre cele rămase pe 

masă cu fața în jos. Dacă imaginea se potrivește, se pune 

în completarea jocului. Dacă nu, se păstrează piesa în 

mână.) 

 Se continuă jocul cu copilul de la dreapta, vezi imaginea 

alăturată. 

 ATENȚIE! Dacă un copil are o piesă cu aceeași imagine 

pe ea de două ori, poate să își pună piesa lângă alta 

identică, nu contează direcția, vezi imaginea alăturată. 

 Se continuă jocul până ce un copil nu mai are nicio piesă 

în mână sau nu a rămas nicio altă piesă pe masă, cu 

excepția celor implicate în joc. În acest caz, cine are cele 

mai puține piese în mână câștigă.  
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NU NU NU 

PIESE PENTRU JOCUL DOMINO: Această pagină este pentru doi copii. Linia roșie delimitează materilul pentru 

doi copii. Copiii vor tăia piesele de domino pe linia întreruptă. A NU SE TĂIA LINIA NEAGRĂ CONTINUĂ! 



  TATĂL NOSTRU ... 2  Școlari    8  

www.KIDZROMANIA.com 

PIESE PENTRU JOCUL DOMINO: Această pagină este pentru doi copii. Linia roșie delimitează materilul pentru 

doi copii. Copiii vor tăia piesele de domino pe linia întreruptă. A NU SE TĂIA LINIA NEAGRĂ CONTINUĂ! 

 

 

NU NU NU 
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CUVINTE pentru JOCUL DOMINO: Această pagină este pentru șase copii. Vă mai rămân câteva piese și pentru al 
șaptelea copil. Fiecare copil va primi câte 9 piese. Faceți suficiente astfel de imagini pentru toți copiii, tăiați-le pe linia 
neagră întreruptă și puneți toate imaginile pe o masă, așa încât  fiecare copil să aleagă 9 imagini. Dacă nu se protivesc 
toate, copiii să schimbe între ei.  
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Lecția #2: Lecția #3 

Lecția #5 

Lecția #4 

În această pagină aveți vizuale pentru lecția de azi și lecțiile 3, 4 și 

5. De aceea, păstrați pagina aceasta pentru următoarele 3 lecții.  

Lipiți ,,Împărăție” pe 
pagina cu prima parte 
de la Tatăl nostru. 
Lipiți unde este linia 
întreruptă. La fel veți 
proceda și la lecțiile 3, 
4, și 5. 



  TATĂL NOSTRU ... 2  Școlari    12  

www.KIDZROMANIA.com 

Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să înțeleagă ce înseamnă Împărația lui Dumnezeu 
atunci când spun rugăciunea Tatăl nostru. Textul biblic este din Matei 6:9-10 și altele, vezi lecția biblică. De 
asemenea, versetul biblic este din Luca 11:2 ,,Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; 
vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.” 

 

Tatăl nostru care 

ești în ceruri!   

...vie Împărăția  

    Ta...”   

   Luca 11:2 


