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Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. SUA.  

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. 
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PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că prin alegerea greşită 
a primilor oameni de a nu asculta de Dumnezeu, răul a ajuns pe 
pământ, şi astfel lumea a avut de suferit.  

TEXT BIBLIC: Genesa 3:1-24 

 

VERSET BIBLIC: Ideea— Neascultarea de Dumnezeu ne face 
nefericiţi. 

       Creația  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

OBIECTIVE : Lecţia Introductivă introduce tema lecţiei prin care 
copiii vor învăţa cum prin alegerea greşită a primilor oameni de a nu 
asculta de Dumnezeu, răul a ajuns pe pământ şi astfel lumea a avut de 
suferit.  

• Desfaceţi două bomboane şi puneţi în locul lor câte o pietricică. 
• Puneţi cele două bomboane şi cele două pietricele învelite în ambalajul de 

la bomboane în câte o pungă cadou. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI—INTRODUCERE: 

1. Puneţi pe o masă cele patru pungi de cadou cu ceea ce aţi pus în ele înainte                 
      de oră. 
2. Chemaţi în faţă patru copii. 
3. Fiecare dintre cei patru copii care au venit în faţă trebuie să aleagă singur un cadou. 
4. Întrebaţi-i pe copiii care au ales un cadou, de ce l-au ales tocmai pe acela.  
5. După ce cei patru copii au spus de ce au ales acel cadou, rugaţi copiii să scoată din pungă şi 

să desfacă bomboanele din ambalaj. Se va constata că unii copii au ales corect, iar alţii au 
ales greşit. 

6. Spuneţi: Iată ce alegeri interesante! Unii aţi ales ceva bun, alţii, din păcate, nu. 
7. Copiii vor merge şi se vor aşeza la locul lor.  
8. Întrebaţi pe copiii care au ales bomboana dacă sunt fericiţi de alegerea făcută. La fel 

întrebaţi-i şi pe cei ce au ales pietricica în loc de bomboană.  
9. Spuneţi: Vedeţi, copii? Cei patru colegi au avut libertatea să aleagă ce pungă îşi doresc. Şi 

aşa au făcut: au ales. Însă alegerea unora a fost bună, a altora, din păcate, nu a fost bună.  
De ce am făcut acest lucru? Pentru că astăzi vom povesti şi vom învăţa despre primii 
oameni de pe pământ care au avut şi ei de ales ceva.  

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă din lecţia biblică cum că alegerea primilor 
oameni de a nu asculta de Dumnezeu a făcut mult rău pe pământ.  
 

TEXTUL BIBLIC :  Genesa 2: 8-17 şi 3:1-24 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Repetaţi înainte de oră ca să ştiţi exact ce aveţi de făcut şi cum să vă 
sincronizaţi desenele cu prezentarea. Desenele nu trebuie să fie complicate, ci terbuie să fie 
făcute repede şi în acelaşi timp în care povestiţi. 

MATERIALE: 

• 4 Pungi de cadou 
• 4 Bomboane învelite 

în hârtie 
• 2 Pietricele de 

mărimea unei 
bomboane 

 

MATERIALE: 
• Biblie 

• Tablă sau coli de 

hârtie 

• Marker/Cretă 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Desenaţi pe o tablă sau pe coli albe de hârtie imagini simple, vezi instrucţiunile de pe parcursul 
prezentării , dar în aşa fel încât imaginile să fie făcute în momentul în care vorbiţi despre ele. 

PREZENTAREA LEC ŢIEI: 

Vă amintiţi despre ce am învăţat data trecută, copii? Dumnezeu a creat totul: şi cerul, şi 
pământul, imag. 1. Dumnezeu l-a creat şi pe om imag. 2. El a creat totul atât de frumos! 
Dumnezeu l-a creat pe om diferit de animale, păsări, gâze, şerpi... El ne-a dat ceva special ce 
nicio altă fiinţă nu are: putem gândi, putem vorbi, putem iubi, putem alege ce vrem şi ce nu 
vrem.  
 
După ce a fost creat, Dumnezeu l-a pus pe om într-o grădină frumoasă, numită Eden. Şi acolo 
Adam şi Eva s-au bucurat de tot ceea ce a creat Dumnezeu pentru ei, imag. 3:  flori, animale, 
păsări, pomi, roadele pomilor etc. Dumnezeu i-a lăsat pe cei doi să facă tot ce doresc şi să 
mănânce în voie din toate cele pe care le găsesc în grădină, cu excepţia unui singur pom.   

 
Dar, într-o zi, pe când Eva se plimba prin grădină singură, un şarpe s-a apropiat de ea şi a 
început să vorbească, imag. 4: „Este adevărat că Dumnezeu nu vă lasă să mâncaţi din pomii 
din grădină?” Dar Eva a răspuns: ,,Ba, putem să mâncăm din orice pom, cu excepţia pomului 
din mijlocul grădinii. Din acela nu avem voie să mâncăm. Dacă mâncăm, vom muri.’’ Atunci 
şarpele a zis: „Ba, sigur nu veţi muri. Doar Dumnezeu ştie că, dacă o să mâncaţi din el, o să 
fi ţi ca El şi o să puteţi cunoaşte şi voi ce e bine şi ce e rău.’’Oau! Ce interesant! Femeia a 
văzut că pomul arăta bine şi a dorit să fie şi ea ca Dumnezeu. Aşa că a luat şi a mâncat, imag. 
5. Apoi s-a dus şi i-a dat şi lui Adam să mănânce.  Atunci, amândoi au văzut că sunt goi. Şi de 
ruşine, şi-au confecţionat haine din frunze. Dar Dumnezeu care ştia tot ce au făcut ei, l-a 
strigat pe Adam. Şi când au auzit glasul lui Dumnezeu, Adam şi Eva s-au speriat şi s-au 
ascuns. Dumnezeu a descoperit că nu L-au ascultat, şi de frică fiecare a dat vina pe celălalt: 
Adam pe Eva, Eva pe şarpe. Atunci Dumnezeu a trebuit să îi scoată afară din grădină. Aşa au 
fost pedepsiţi primii oameni din cauza neascultării lor de Dumnezeu imag. 6. Ce trist! Şi de-
atunci pe pământ a apărut durerea şi suferinţa, şi moartea, imag. 7.  Neascultarea de 
Dumnezeu înseamnă păcat. Aşa a intrat păcatul în lume, imag. 8.  Şi aşa păcatul a început să 
distrugă lumea şi pământul, imag. 9.  

CONCLUZIE:  

Dumnezeu l-a creat pe om curat şi frumos şi l-a pus într-o lume frumoasă. Dar el nu a ascultat 
de Dumnezeu, ci de şarpe. De-atunci întregul pământ suferă din pricina păcatului, pentru că  
păcatul nu face altceva decât să distrugă şi să atragă moartea după sine. Neascultarea de 
Dumnezeu aduce nefericire. 

     MATERIALE: 
• Puzzle, pag. 8 

• Pungi mici pentru sandviş 

• Foarfecă 

• 2 Mingi sau mere 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe ideea că neascultarea de 
Dumenzeu aduce nefericirea. AZI, în loc de un verset biblic, 
copiii vor învăţa o idee biblică. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Faceţi copii xerox puzzle, unu puzzle de copil, pag. 8. 
• Tăiaţi piesele de la fiecare puzzle, vezi liniile întrerupte                        

roşii, şi puneţi în câteva punguţe fiecare puzzle pentru fiecare        
     copil. 

      Idee de învăţat: 
Neascultarea de Dumnezeu 
ne face nefericiţi, 

spune Biblia. 

1

2

3

4

5

6

7

  PĂCAT 

8 

  PĂCAT 
9 
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1. Împărţiţi copiii în două grupe a câte cinci-şase copii.  
2. Aliniaţi cele două grupe de câte şase copii într-un şir indian (vezi 

imaginea alăturată).   
3. Explicaţi copiilor cum să dea o minge (sau un măr) de la unul la altul 

“sus şi jos” din mână în mână.  
4. Primul copil va da mingea/mărul colegului din spate pe deasupra 

capului pe sus.  
5. Al doilea copil va da mingea/mărul pe jos, printre picioarele depărtate, copilului din spatele său. 

Mingea va fi pasată mai departe pe sus, pe deasupra capului, la următorul copil, apoi din nou pe 
jos, printre picioarele depărtate la următorul copil. Jocul continuă astfel: SUS ... JOS…SUS ... 
JOS…   

6. Când se ajunge la capătul şirului, ultimul copil va pasa mingea pe deasupra propriului cap apoi o 
va trece pe jos, iar mingea va merge înapoi către primul copil, vezi ilustraţia de mai jos. Când 
ajunge din nou la primul jucător, întreaga echipă (reprezentată de cei şase copii, aflaţi în faţă) va 
spune ideea. 

7. Repetaţi jocul cu alte două grupe a câte şase copii.  
8. Grupele nu vor fi în competiţie. Ele sunt doar dacă este nevoie, în caz că sunt prea mulţi copii în 

clasă. 

JOC: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
ÎNVĂŢAREA IDEE DE ÎNV ĂŢAT: 
1. Daţi fiecărui copil o pungă cu piesele puzzle. 
2. Copiii vor compune puzzle-ul împreună cu dvs. în timp ce veţi explica ce înseamnă 

fiecare imagine. Exemplu, arătaţi imagine 1 şi spuneţi că ea înseamnă 
NEASCULTAREA. Repetaţi cu copiii. Arătaţi imagine 2 şi spuneţi că ea înseamnă  DE 
DUMNEZEU. Repetaţi împreună cu copiii aceste cuvinte, apoi spuneţi cu copiii: 

NEASCULTAREA DE DUMNEZEU... Arătaţi imagine 3 şi spuneţi că ea înseamnă 
cuvântul NEFERICIŢI. Spuneţi împreună cu copiii acest cuvânt, apoi spuneţi: 
NEASCULTAREA DE DUMNEZEU NE FACE NEFERICIŢI... Arătaţi imagine 4 şi 
spuneţi că ea înseamnă cuvintele SPUNE BIBLIA. Spuneţi împreună cu copiii aceste 
cuvinte, apoi spuneţi: NEASCULTAREA DE DUMNEZEU NE FACE  NEFERICIŢI, 
SPUNE BIBLIA.  

3. Repetaţi de câteva ori ideea, ridicând pe rând câte o imagine. Copiii vor spune ideea până 
la cuvintele reprezentate de acea imagine.  

4. La final mai repetaţi de două ori ideea pe dinafară. 

 

 

 

    

BIBLIA 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

OBIECTIVE :  Copiii să înţeleagă cât de mult rău face neascultarea de 
Dumnezeu.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Faceţi o repetiţie înainte de oră ca să ştiţi exact ce aveţi de făcut şi ca să vă 

iasă bine desenul.  

MATERIALE: 
• Tablă/ 4 Coli A4 de 

hârtie 

• Marker 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
• În timp ce recapitulaţi cu copiii, faceţi câteva desene pe o tablă, vezi  
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PREZENTARE: 
Spuneţi: 
Haideţi, copii, să ne reamintim: Care este numele primului om creat de Dumnezeu? Dar al 
primei femei? Unde locuiau ei?  
Spuneţi:  
Ştiţi, copii, Grădina Eden era un loc perfect. Vă puteţi imagina cum e să mângâi un tigru sau 
să te cocoţi pe spinarea unui leu? Sau să stai pe spatele unui crocodil ca să pluteşti pe râu  
alături de un crocodil? În Grădina Eden nici ţânţarii, nici albinele nu înţepau. Nu erau spini 
cu care să te poţi răni şi nici şerpii nu erau veninoşi. V-ar plăcea să trăiţi într-un asemenea 
loc? Să nu uităm că Adam şi Eva trăiau într-un astfel de loc.  
 
Cine l-a creat pe om? Copiii răspund. Desigur, Adam şi Eva au fost creaţi de Dumnezeu şi 
erau perfecţi. Desenaţi un măr, imag. 1. Acesta este un măr. Vă rog să desenaţi şi voi 
împreună cu mine un măr. Ce a poruncit Dumnezeu lui Adam şi Evei să nu facă? Copiii 
răspund. Ce au făcut ei, însă? Copiii răspund. Da, au ales să nu asculte de Dumnezeu. 
Acum mărul nostru nu mai este perfect. Desenează  al doilea desen, iamg. 2. Este lovit şi nu 
mai arată aşa de frumos.  
 
Odată ce păcatul a intrat în lume, omul nu-I mai putea ţine companie lui Dumnezeu. Nu 
mai putea să aibă aceeaşi relaţie frumoasă de prietenie cu Dumnezeu pentru că El e sfânt, iar 
omul e păcătos. Deci, ce a făcut Dumnezeu cu ei? Copiii răspund. Desigur. I-a alungat din 
Grădina Eden. De atunci păcatul a afectat şi mai mult lumea. Mărul nostru este şi mai urâţit, 
imag. 3. Şi de-atunci păcatul şi urâtul a afectat şi mai mult, şi mai mult pământul. Uuu! Ce 
măr urât şi rău afectat imag. 4! Ce a spus Dumnezeu lui Adam că se va întâmpla dacă va 
mânca din pomul interzis? Desigur că va muri. Asta înseamnă că neascultarea de Dumnezeu, 
păcatul, aduce moartea, imag. 5. Biblia spune că de-atunci, de la Adam, noi toţi am păcătuit 
şi merităm moartea. Dar Dumnezeu ne-a dat iertarea prin Fiul Său, Isus Hristos. El nu a 
păcătuit niciodată. Dar a fost pedepsit cu moartea pentru toate păcatele noastre—minciuna, 
răutatea, ura etc.- ca noi să putem fi iertaţi de Dumnezeu şi astfel să primim viaţa. Nu este 
asta minunat? 
 

RUGĂCIUNE:  
Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu pentru ceea ce făcut El prin 
Domnul Isus pentru noi: ne-a oferit în dar iertarea,dacă îi cerem iertare, pentru păcatele 
noastre.  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

imaginile de pe parcursul prezentării.  

OBIECTIVE : Copiii să confecţioneze un obiect care să le amintească 
de cele învăţate la oră despre faptul păcatul aduce nefericirea. 

 
MATERIALE: 
• Copie Xerox pag. 7—

una de copil 

• Foarfece 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Decupaţi dvs. pentru fiecare copil, dacă ei nu pot face asta la oră, şi pregătiţi felicitarea 

după instrucţiunile de mai jos.  

 
as-
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1. Faceţi copii xerox pag. 7, una de copil.  

2. Îndoiţi pagina, imag. 1. 

3. Decupaţi ovalul pe linia neagră, imag. 2, ţinând ambele părţi una 
peste alta. Nu decupaţi pe linia roşie, imag. 3. 

 

 

4. În bucata netăiată, imag. 3, faceţi o tăietură , imag. 4, şi veţi obţine 
o fâşie, imag. 5.  

 

 

5. Deschideţi felicitarea şi trageţi fâşia în interiorul felicitării, imag. 5. 

 

 

6.   Pe fâşia interioară scrieţi PĂCAT, imag. 6. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi fiecărui copil o felicitare.  

2. Copiii vor desena pe primul oval -faţă- o faţă veselă, imag. 7,  şi vor 
lipi mesajul, imag. 8,  acoperind partea lipsă de hârtie şi introdusă 
în interior.  

3. Copiii vor deschide felicitarea şi vor desena pe al doilea oval -
interior- o faţă tristă, imag. 9.  

1. 

Decupaţi pe 
linia neagră. 

2. 

Nu tăiaţi  
unde este 
linia roşie. 

3. 

4. 
5. 

  PĂCAT 
6. 

 
ascult 

7. 

 

Lipiţi 

8. 

9. 

PĂCAT 
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LUCRU MANUAL 

NU se taie pe linia 
roşie întreruptă. 

 

ASCULTARE 

Decupaţi şi 
lipi ţi, vezi 
instrucţiunile. 

Se taie pe toate 
liniile negre     
continuă sau 
întrerupt ă.  
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    BIBLIA 

 

 

 

VERSETUL BIBLIC 

    BIBLIA 
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Idee de învăţat: 
Neascultarea de Dumnezeu 

ne face nefericiţi,          
spune Biblia. 

Idee de învăţat: 
Neascultarea de Dumnezeu 

ne face nefericiţi,          
spune Biblia. 


