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PREZENTARE: 
Dr. Lupă intră la oră distrat, aşa cum este el de obicei, anunţându-şi                         
prezenţa, prin gălăgie, înainte de a apărea el ca persoană. 
 
Dr. LUPĂ: Bun găsit, copii! Ce mai faceţi? Lăsaţi copiii să răspundă.  
ÎNVĂŢĂTOR:        Dr. Lupă, ce bucurie să vă avem din nou cu noi! 
Dr. LUPĂ:       Da. Şi eu mă bucur, dar nu stau mult. Am un mesaj special pentru 
               voi, de aceea am venit.  
ÎNVĂŢĂTOR:       Un mesaj special? Ce drăguţ din partea ta! Să-l auzim.  
Dr. LUPĂ: Da, numai că am o problemă. Nu am ochelarii cei buni cu mine, iar cu ăştia nu văd 
  deloc. Ce scrie aici, pe hârtie? Oh! Nu găsesc mesajul! Şi e foarte special. Şi e  
  pentru voi. Dar... Oh! Caută, dar nu găseşte. Unde e? Am pus hârtia aici, în  
  buzunar! La final o găseşte în buzunar. Aici era! O scoate şi o arată unui copil  
  din sală, dar nu stând foarte aproape. Îi cere să-l ajute să citească. Acesta încearcă 
  să citească de la distanţă, dar nu reuşeşte pentru că hârtia pare să nu aibă nimic 
  scris pe ea. Hai, ce faci? De ce nu citeşti? Nici tu nu ai ochelarii la tine? Citeşte  
  mesajul, te rog! Se arată nemulţumit şi trece pe la alţi copii. Când vede că niciunul 
  nu reuşeşte să îl ajute, învăţătorul salvează situaţia.     

ÎNVĂŢĂTOR:      Dr. Lupă, ia să văd şi eu care este mesajul. Se preface că nu vede. Oh, dar nu înţeleg! 
  Nu văd ce scrie. 
Dr. LUPĂ: Sigur că nu vezi. Cum să vezi? E un mesaj ascuns. E foarte special, dar                   
  e ascuns.  
ÎNVĂŢĂTOR:      Ascuns?  
 Dr. LUPĂ,     căutând ceva ce iarăşi nu găseşte. Apoi găseşte într-un buzunar şi scoate o  
             lumânare: Asta o să v-ajute să citiţi mesajul special ascuns.  
ÎNVĂŢĂTOR:       O lumânare? 
DR. LUPĂ:      Da. Staţi să vedeţi. Aprinde lumânarea şi o dă copiilor să citească mesajul  
                          care acum se vede: Domnul ajută.   
ÎNVĂŢĂTOR:      A, ce drăguţ! Dr. Lupă, noi astăzi vom vorbi despre un personaj din Biblie  
                         care a fost stângaci, pentru că avea o problemă la mâna dreaptă. Dar  
                         Dumnezeu l-a ajutat. El l-a ademenit pe duşman cu un mesaj ascuns. Iar acum  
  mesajul tău ne ajută pe noi să începem lecţia astăzi. Îţi mulţumim!    

• Pregătiţi costumaţia lui Dr. Lupă şi vorbiţi cu cineva care să  
       interpreteze acest rol, citind scenariul de mai jos. Pentru a vedea cum este  
       personajul şi ce costumaţie are, vezi  site-ul nostru    
        www.kidzromania.com, secţiunea  Lecţii ,  Alte Materiale, Personaje. 
• Pe o hârtie albă scrieţi cu un beţişor de urechi înmuiat în suc de lămâie  mesajul: 

Domnul ajută. Ca să se usuce, este mai bine să pregătiţi asta cu o zi înaite.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
• Beţişoare pentru curăţat 

urechile 

• Suc de lămâie 

• Coală albă de hârtie 

• Lumânare sau lanternă 

•  Costum Dr. Lupă 

OBIECTIVE : Lecţia Introductivă are drept scop să                
introducă tema lecţiei. 
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Dr. LUPĂ: Cu plăcere. Din păcate eu trebuie să plec acum. O să mai vin pe la voi.   
  La revedere, tuturor. (Copiii răspund. Dr. Lupă pleacă.) 

TEXTE BIBLICE :  Judecători 3:12-30 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă prin exemplul lui Ehud că Dumnezeu poate 
folosi şi stângăcia unui om ca să îşi facă lucrarea prin el.  

MATERIALE: 

• O tablă 
• Marker 
• O sabie de jucărie/

confecţionată 
(carton, lipici, folie 
de aluminiu) 

POVESTIREA BIBLIC Ă: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

Dragi copii,  vreau să vă povestesc astăzi despre un om din Biblie, desenaţi o Biblie, pe care 
Dumnezeu l-a folosit într-un mod special, într-o luptă, deşi nu părea să fie cel mai potrivit 
om pentru a se lupta, desenaţi pe Ehud. Ştiţi de ce? Pentru că el avea o mare problemă. Nu 
putea să îşi folosească mâna dreaptă, desenaţi o mână. Adică se folosea doar de mâna stângă în 
tot ce făcea. Ia să vedem care este mâna stângă? Ridicaţi mâna stângă! Dar mâna dreaptă? 
Ridicaţi mâna dreaptă. Acum, credeţi că a fost uşor pentu el să lucreze totul doar cu mâna 
stângă? Poate da, poate nu. Nu ştim asta. Dar ştim că Dumnezeu l-a folosit într-un mod măreţ. 
Pentru că, aşa stângaci cum era, Dumnezeu l-a ajutat să îşi elibereze poporul de duşmani. 
  
Poporul său l-a supărat rău pe Dumnezeu, prin neascultare, desenaţi o faţă tristă. De aceea 
Dumnezeu a permis duşmanilor să le facă multe necazuri, desenaţi lacrimi. Dar poporului 
i-a părut rău şi s-a rugat lui Dumnezeu, desenaţi mâini în rugăciune. Şi ştiţi ce s-a 
întâmplat? Dumnezeu i-a ajutat.  
 
Dumnezeu l-a chemat pe Ehud, căci aşa se numeşte omul cel stângaci, ca să elibereze poporul, 
desenaţi pe Ehud. El şi-a făcut singur o sabie specială, o sabie scurtă, cu două tăişuri. Arătaţi 
sabia făcută de dvs. înainte de oră. A ascuns-o bine sub îmbrăcăminte, aşa încât nimeni nu o 
putea vedea. Apoi a plecat la regele duşman, desenaţi o coroană, căci el trebuia să plătească 
nişte bani regelui din partea poporului său, desenaţi bani. Dar când a ajuns la rege, i-a spus că 
are şi un mesaj secret special pentru el. Regele a poruncit ca toţi ceilalţi să iasă afară şi a rămas 
singur cu Ehud. Atunci Ehud a scos sabia sa cu mâna stângă, arătaţi sabia. Şi tot cu mâna 
stângă l-a pedepsit pe regele cel rău. Apoi s-a întors repede la armata sa şi împreună au 
luptat împotriva unui popor care nu mai avea rege. Şi aşa Ehud şi armata sa au învins, 
desenaţi feţe fericite. Da, Dumnezeu i-a ajutat.  
   
CONCLUZIE: 
Ce putem învăţa de la Ehud? Că Dumnezeu se poate folosi de orice om, oricât de mic, slab sau 
neputincios ar fi el, când are un plan, indiferent la ce lucrare îl cheamă.  
 

• Puteţi face o sabie înainte de oră ca în imaginea alăturată. 

• Faceţi o repetiţie înainte de oră, ca să ştiţi cum să 

desenaţi repede, nu perfect, în timp ce povestiţi.  

În timp ce povestiţi, faceţi desene pe o tablă/coli de hârtie lipite între ele cu 
scotch ca pe o tablă, vezi desenele de mai jos.  
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1. 
2

3

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul care spune că 
Dumnezeu este ajutorul nostru.  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 
• Faceţi copii xerox pag. 13-14 pentru învăţarea versetului şi 

pag. 12 pentru joc. 
• Tăiaţi imaginile pentru joc şi aveţi grijă să aveţi o 

imagine pentru fiecare copil de la clasă.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

    MATERIALE: 
• Copie Xerox pag. 12-14 
 

  Dumnezeu este             
ajutorul meu... 
              

1. Daţi fiecărui copil o imagine, pag. 12. 

2. Copiii nu au voie să arate imaginea lor altora şi nici să se uite la imaginea primită de ceilalţi.  

3. Când puneţi start, toţi copiii din sală caută celelalte două imagini la ceilalţi copii.  

4. Când trei copii cu imagini diferite se găsesc, ei formează un grup şi spun tare versetul biblic 
împreună.   

5. Se aşteaptă până ce toţi copiii au făcut la fel, în grupe de câte trei.  

6. Jucaţi din nou. Dar nu este voie să fie de două ori aceiaşi copii într-un grup, ci copii 
diferiţi. Şi tot aşa până ce grupurile se schimbă de câteva ori.  

7. De fiecare dată trebuie spus versetul biblic de fiecare grup format.  

8. La final, mai spuneţi o dată versetul pe dinafară cu toţii.   

1. Arătaţi copiilor prima imagine şi spuneţi că ea reprezintă cuvântul: 
Dumnezeu.  

2. Repetaţi cu copiii acest cuvânt, Dumnezeu. 

3. Arătaţi copiilor a doua imagine şi spuneţi că ea reprezintă cuvintele: este ajutorul.  

4. Repetaţi cu copiii: Dumnezeu este ajutorul.  

5. Arătaţi copiilor a treia imagine şi spuneţi că ea reprezintă cuvântul: meu.  

6. Repetaţi cu copiii: Dumnezeu este ajutorul meu.  

1. 

2. 

3. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE :  Copiii să înţeleagă în mod practic cum Domnul ajută ca oricine, 
indiferent de neputinţă sau slăbiciunea pe care o are, să poată face ceva bun în 
această lume.  

MATERIALE: 
• Imagini pag. 7-10 
 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi copii xerox pag. 7-10. 
• Tăiaţi imaginile, ca să aveţi doar câte una, şi aşezaţi-le una în spatele celeilalte să nu fie 

la vedere până la momentul potrivit.  

1. 
2

3
1. 

2
3

1. 
2

3

1. 
2

3

2 3
1

JOC: 
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 POVESTE: 
 Vreau să vă povestesc astăzi, copii, despre o fetiţă veselă pe nume Anya, imagine 1, 
care avea probleme serioase de sănătate: nu putea să meargă, imagine 2.-. Dar ea iubea mult 
natura. Şi nu îi plăcea să stea toată ziua în casă, aşa că o găseai aproape mereu, plimbându-se 
singură prin parc, căci nu dorea să aştepte mereu ajutorul cuiva.  
 Anya era de asemenea foarte credincioasă, căci îl iubea pe Domnul Isus. Într-o zi ea s
-a rugat Domnului să-i dea ajutor să facă ceva bun pentru cei din jurul său. Dar cum putea să 
facă asta? Era neputincioasă. Nu putea să facă tot ce-şi dorea, deoarece nu se putea mişca. Ea 
depindea doar de acel scaun cu rotile, deci cum să facă ea ceva bun pentru oamenii din jurul 
ei?  
 Dar Domnul a ajutat-o. Căci la ziua sa de naştere Anya a primit în dar o cutie de 
bomboane, imagine 3.  Oau, o cutie plină cu bomboane? Doar pentru ea? Hm, ce gustos!  
 Dar un gând i-a venit chiar în acel moment. Era un gând de la Dumnezeu: să ia cutia 
de bomboane, să meargă în parc şi să ofere o bomboană tuturor oamenilor pe care îi vedea că 
sunt trişti. Şi exact aşa a făcut. Mai întâi s-a apropiat de un domn în vârstă,  imagine 4. Stătea 
trist, privind în zare. Se vede că ceva rău i se întâmplase. Era foarte trist. Sau poate singur?  
 Anya a rotit cu greu roţile mari ale căruciorului până ce a ajuns la domnul cel bătrân. 
După ce i-a oferit o bomboană, acesta a zâmbit, impresionat de gestul ei, şi i-a spus: 
-  Mulţumesc. Eşti foarte drăguţă. Pot să te ajut cu ceva? 
- O, nu, a răspuns Anya. Puteţi doar să oferiţi şi dumneavoastră un zâmbet altora care au 
nevoie de el.  
 Bătrânul a fost şi mai impresionat. Tocmai învăţase o lecţie: oricât de mic, slab şi 
neputincios ai fi, dacă vrei, poţi primi ajutor de la Dumnezeu să faci ceva bun în lume. Şi aşa 
a făcut şi el: a oferit zâmbete tutror celorlalţi, imagine 5.  
 Anya era mulţumită şi fericită. Cei mai mulţi copii râdeau de ea, spunând că e 
handicapată, că nu poate face nimic. Mereu credea că ea nu e capabilă să facă ceva bun 
pentru Domnul. Dar Dumnezeu tocmai o chemase să facă multe pentru El, printr-o cutie de 
bomboane prin care să aducă zâmbete pe chipul semenilor ei.  
 Apoi Anya a făcut acelaşi lucru pentru alţi şi alţi oameni, toţi dintre cei mai trişti şi 
mai fără speranţă. Oamenii au fost atât de mişcaţi de gestul acestei fetiţe bolnave, dar cu atâta 
speranţă, că şi-au dat seama ce mult au ei în comparaţie cu ea. Şi totuşi, cât de trişti erau ei în 
comparaţie cu ea. Aşa că au fost motivaţi să-şi împartă şi ei zâmbete unii altora, imagine 6.  
Acum Anya nu mai era cunoscută după numele ei, ci după un alt nume: Creatoarea de 
zâmbete. Căci aşa îi spuneau toţi.  
 Anya a ştiut că prin slăbiciunea din trupul ei nu poate face prea multe. Dar i-a 
cerut ajutor lui Dumnezeu şi El a ajutat-o să facă mult mai mult decât putea face singură 
din scaunul acela cu rotile. Da, ea a devenit creatoarea de zâmbete din oraşul ei. Şi 
Dumnezeu a lucrat, căci întreg oraşul a fost schimbat prin gest simplu: un zâmbet, imagine 
7. Şi printr-o cutie de bomboane... , imagine 3. 

CONCLUZIE: 
Aşa cum Dumnezeu a lucrat prin Ehud sau Anya, deşi aveau slăbiciuni şi un oarecare handicap, El i-
a folosit pentru a face ceva bun şi măreţ. La fel poate să facă Dumnezeu şi cu tine. Domnul ajută!  

RUGĂCIUNE:  
Aduceţi copiii într-o rugăciune prin care să ceară şi ei ajutorul Domnului să Îi folosească spre slava 
Lui, oricât de limitaţi, slabi sau neputincioşi ar fi.  
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OBIECTIVE :  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecţie despre cât 
de important este să avem grijă ce vorbim.  

MATERIALE: 
• Coli A4 de hârtie de 
diferite culori: roşu, 
albastru, alb, verde, 
maro, negru etc. 

•Scotch 

•Opţional, creioane 
colorate 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Pregătiţi câte o coală A4 de hârtie de diferite culori. Dacă nu aveţi, coloraţi-le  
dvs. cu creioane colorate.  

• Lipi ţi colile de hârtie cu scotch pe pereţi, distribuite peste tot prin clasă. Sau 
puneţi-le oriunde - pe scaune etc - dar la vedere.  

• Să aveţi cât mai multe coli de culori diferite, ca să aibă copiii de unde alege. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi copii xerox pag. 11, una la doi copii.  
• Decupaţi piesele pentru confeţionarea sabiei, trei piese de copil. 
• Din coli A4 de hârtie colorată sau albă, pe care copiii le vor colora la 

oră, tăiaţi dreptunghiuri de 28x10 cm, unul de copil. 
• Tăiaţi bucăţi de aţă de tricotat, 60 cm de copil. 

1. Copiii se vor ridica în picioare.  

2. Când spuneţi start, copiii îşi vor alege o culoare, dar nu au voie să fie mai mult de patru copii la 
aceeaşi culoare şi mai puţin de trei.  

3. Strigaţi o culoare (exemplu: roşu) şi puneţi dvs. o întrebare uşoară despre 
lecţie copiilor de la acea culoare (exemplu: Ce a făcut fetiţa din căruciorul cu 
rotile?).  

4. Copiii de la acea culoare trebuie să răspundă. 

5. Reluaţi jocul strigând start. 

6. Se va proceda ca la punctele 1-4.  

7. Schimbaţi de fiecare dată culoarea care trebuie să răspundă la o întrebare, DAR aveţi grijă, dacă 
se poate, să fie tot alţi copii care să răspundă, nu aceiaşi de fiecare dată.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
• Copie xerox pag. 11 

• Foarfece 

• Lipici 

• Scotch 

• Coli A4 de hârtie 

colorată 

• Aţă de tricotat 

• OPŢIONAL,       
Creioane colorate 

OBIECTIVE :  Copiii să realizeze un obiect care să le amintească de     
cele învăţate la oră despre faptul că, dacă cerem ajutor Domnului, El ne dă 
curaj şi alungă orice frică. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

APLICA ŢIA PRACTIC Ă: 

1. 

1. Daţi fiecărui copil un dreptunghi mare de hârtie colorată de 28x10 cm şi cele 
trei piese decupate înainte de oră de dvs. Dacă copiii de la clasa dvs. pot 
decupa singuri cele trei piese, atunci lăsaţi-i pe ei să decupeze în timpul orei. 
Atenţie însă, cercul trebuie să fie dcupat şi în interiorul său.  

2. Daţi copiilor aţă de tricotat, 60 cm de copil.  

3. Copiii vor înfăşura în jurul cercului cu aţă şi lipesc cu o 
bucăţică de scotch ca să stea. Dacă ştiu să facă nod, pot face unul şi la 
început, şi la final - după ce au înfăşurat cercul cu aţă. 

4. Copiii vor lipi cele trei piese ale sabiei pe dreptunghiul mare de hârtie. 

Decupaţi şi 

în interiorul 

cercului.  

60 cm de 

copil. 
Lipiţi cu 

scotch pe 

spate 
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2
. 

3
. 
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4
. 

5
. 
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6. 

7. 
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VERSETUL BIBLIC 
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