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 PERSOANE: 

• 1-2 Persoane  

 

• În acest set de lecții ,,Creșterea spirituală” vom învăța progresiv despre 
creșterea spirituală a unui om. În această lecție, copiii vor înțelege că odată 
cu naşterea din nou, după ce Dumnezeu ne-a dat o inimă nouă şi curată, noi 
trebuie să avem grijă de inima noastră şi să fim atenţi cu ce hrănim sufletul 
nostru.  

• 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: Acest moment introduce lecția biblică despre faptul că este  
important ce lăsăm să intre în inima noastră şi cu ce ne hrănim sufletul.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Pregătiţi materialele: ceva bun de mâncat (ex. fructe, pâine etc.) şi ceva 
necomestibil pentru om (ex. hrană pentru animale).  

• Puneţi toate materialele într-o cutie sau o pungă cadou. 
• Faceţi din hârtie/carton o inimă albă.  
• Faceţi o repetiţie înainte de oră, ca să ştiţi exact ce aveţi de spus şi de făcut. 

MATERIALE: 

• Ceva gustos de mâncat  

• Mâncare pentru câini 
sau pisici 

• Cutie/ Pungă cadou 

• O inimă albă din hârtie 
sau carton 

1. Scoateţi cutia cu materiale şi spuneţi: Ce credeţi că am adus azi aici pentru voi? Hm! Este 
ceva de mâncare.  

2. Scoateţi alimentul/mâncarea bună, arătaţi copiilor şi spuneţi: Yamiii! E tare bun, nu? Cine nu 
ar vrea să mănânce aşa ceva? Arată bine, miroase bine, are gust bun! Eu abia mă abţin. 
Ajută această hrană ca trupul nostru să crească şi să se întărească? Desigur că ajută!  

3. Puneţi acel aliment/fruct bun pe masă şi priviţi în cutie/pungă, apoi spuneţi: Oh, dar aici mai 
am ceva. Hm, e tot de mâncare! Ia să vedem! 

4. Scoateţi mâncarea pentru animale şi priviţi la ea ciudat. Spuneţi: Hm, ce o fi? Arată ok!  
5. Mirosiţi şi spuneţi: Ăăă, miroase ciudat! Nu prea îmi vine să gust asta, pentru că nu miroase 

prea îmbietor. Ce o fi?  
6. Citiţi cu voce tare ce scrie pe pachet (dacă acea mâncare nu este într-un pachet, ataşaţi dvs. un 

bilet  pe care aţi scris mâncare pentu câini/ pisici) ...  
7. Strâmbaţi-vă dezgustat şi spuneţi: Uuu! E mâncare pentru .... (numele animalului pentru care e 

făcută mâncarea aceea). Eu nu vreau să mănânc aşa ceva.  Oh, dar poate că cineva dintre voi 
doreşte să mănânce asta! 

8. Plimbaţi-vă prin clasă şi simulaţi că cereţi copiilor să se servească, dar repetaţi în mod constant 
că sunteți dezgustat pentru că este mâncare pentru animale. Desigur că nu veţi permite copiilor 
să mănânce sub nicio formă, dar exageraţi cu strâmbăturile, dezgustul şi insistenţa, când jucaţi 
acest rol, tocmai pentru a scoate în evidenţă că nu este ceva bun şi nici de dorit să fie mâncat.  

9. Spuneţi: Vă cred că nu vreţi să mâncaţi. Uuu! Cine ar vrea să mănânce aşa ceva? Un 
animal da, dar nicidecum un om! Este dezgustător şi nu ne ajută deloc la creşterea trupului 
nostru,  la întărirea lui şi la sănătatea noastră.  Nu, nu! Nu mă interesează să mănânc asta. 

10. Puneţi totul în cutie/ pungă şi spuneţi: Vă amintiţi că în ultima perioadă am tot vorbit despre 
creşterea noastră spirituală. Şi am spus că aşa cum trupul are nevoie de hrană, ca să 
crească de la bebeluş la adult, tot aşa şi sufletul nostru are nevoie de hrană bună, ca să 
putem creşte spiritual. La ultima lecţie am vorbit cum că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne ajută la 
creşterea noastră spirituală, deoarece ea este cea mai bună hrană pentru sufletul, inima şi 
mintea noastră. De asemenea, noi am mai învăţat că odată cu naşterea din nou, Domnul 
Isus pune în noi o inimă nouă, curată (arătaţi inima albă confecţionată înainte de lecţie), ca 
această inimă albă de hârtie. Dar oare această inimă va rămâne la fel mereu, după naşterea noastră din 
nou? Despre acest lucru vom învăţa în această lecţie care ne atrage atenţia astfel: Ai grijă ce pui în inima 
ta! 
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OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă că Domnul Isus ne-a dat o inimă nouă şi curată, pe care noi trebuie 
să o păstrăm curată.  

PREZENTARE BIBLICĂ: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

TEXTE BIBLICE:  Judecători 13, 14, 15, 16 (Samson) 

• Faceţi copie xerox cu imaginea de la pag. 10 şi pregătiţi toate                                                    
materialele recomandate.  

• Faceți o inimă albă de hârtie. 
• Puneţi obiectele (imaginea, foarfece, cutia de bere, inima de hârtie, 

păpușile, o sabie, cârpă de șters praful) ascunse toate într-o pungă cadou 
ca să nu fie văzute de copii. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Aduceţi în faţă punga cadou cu lucrurile pregătite înainte de oră.  
2. Scoateţi pe rând câte un obiect şi povestiţi despre personajul biblic Samson.  
3. Când folosiți plastilina, cereți ajutorul mai multor copii (care stau la loc și vor 

confecționa acolo). Chiar dacă sunt mulți copii, dați fiecăruia ceva de făcut, dar 
să stea la locurile lor. 

4. Spuneți fiecărui copil ce anume să facă. (Ex. Tu vei face o bilă etc.)  
5. După 2-3 minute de lucru, veți strânge totul de la copii. 

Scoateţi foarfeca şi întrebaţi:  La ce personaj biblic vă duce cu gândul acest obiect? Copiii 

răspund, apoi continuaţi: Da, la Samson. Haideţi să povestim împreună ceea ce ştim din Biblie 

despre Samson. Arătaţi acum imaginea înger şi spuneţi: Ce caută un înger în povestea vieţii lui 

Samson? Copiii răspund, apoi continuaţi: Da, un înger a anunţat naşterea lui şi a spus mamei 

că Samson va fi un copil deosebit, pus de-o parte de Dumnezeu înainte de a se naşte. Apoi 

Samson s-a născut. Ce nu avea voie să facă Samson în toată viaţa lui, ca să rămână cu o 

inimă curată lui Dumnezeu şi să crească frumos înaintea Lui? Arătaţi din nou foarfeca şi 

spuneţi: Foarfeca nu avea voie să taie niciodată părul lui. Simbolul puterii lui era părul său.  

Ce nu mai avea el voie să facă? Arătaţi cutia de bere şi spuneţi: Nu avea voie să bea băuturi 

ameţitoare, deci cu alcool.  A ascultat el de Dumnezeu? Copiii răspund, apoi continuaţi: Nu a 

ascultat, deoarece el s-a împrietenit cu băieţi răi de vârsta lui, din poporul duşman poporului 

său. Dumnezeu l-a trimis pe el, ca să elibereze  poporul de acei duşmani, filistenii, iar el se 

împrietenește cu ei. El nu a ascultat de Dumnezeu, ci a stat la masă, a mâncat şi a băut cu ei.  

Ce credeți, este bine ce a făcut Samson? De ce credeți asta?  Confecționați în fața copiilor un 

leu mort din plastilina. Important e să lucrați repede, nu să fie perfect. 

 

Arătaţi leul mort și spuneţi: Oau, Samson a omorât într-o zi un leu. Dumnezeu i-a dat putere 

să omoare leul. Într-o altă zi, el a trecut pe lângă acel leu și a văzut un roi de albine şi miere 

în el. El nu avea voie să atingă o mortăciune, pentru că era necurată. Dumnezeu i-a dat 

ordine speciale. Mierea era acum și ea necurată. Dar Samson a luat şi a mâncat din miere. 

Nu a ascultat de Dumnezeu. De cine depindea păstrarea curăţiei inimii lui înaintea lui 

Dumnezeu? De el sau de Dumnezeu? Arătați inima de hârtie. Copiii răspund, apoi continuaţi: 

Desigur că de el depindea să îşi păzească inima şi să aibă grijă de ea.  

 

Arătaţi prima păpuşă Barbi şi spuneţi: Ce vă aminteşte această păpuşă despre viaţa lui 

Samson? Copiii răspund, apoi continuaţi: Da, el a iubit pe una dintre fetele filistenilor, poporul 

duşman. Nu uitaţi că menirea lui era îşi elibereze poporul de aceşti duşmani. Şi a dorit-o cu 

tot dinadinsul pe acea fată ca soţie. Şi s-a căsătorit cu ea. Credeţi că filistenii au fost fericiţi 

de această căsătorie? Nu. Ei  au încercat să se folosească de el, apoi au provocat o ceartă cu 

el. Aşa că el a rămas şi fără soţie. Şi au pornit o luptă cu el. Arătaţi sabia de jucărie /cuţitul.  

MATERIALE: 

• Copie Xerox pag. 10 

• 2Păpuşi Barbi diferite 

• Cutie de bere/sticlă de 
băutură 

• Frânghie 

• Cuţit /sabie de jucărie 

• Foarfecă 

• Cârpă de şters praful 

• Plastilină 

• 1Inimă de hârtie 

• O cutie sau punga 
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Dar Samson i-a biruit, pentru că Domnul era cu el şi i-a dat o mare putere.  Ce a lăsat 

Samson să intre în inima lui, lucruri bune sau rele? Copiii răspund, apoi continuaţi:  Da, 

lucruri rele şi neascultare de Dumnezeu. Credeţi că a învăţat lecţia? Oare s-a potolit? Arătați 

păpuşa Barbi 2. Despre ce vă aminteşte această păpuşă? Copiii răspund, apoi continuaţi: Da, 

Samson nu s-a potolit. El a continuat să permită lucrurilor rele să intre în inima lui. Arătați 

inima. El a îndrăgit o altă fată din poporul duşman, pe nume Dalila. Dalila era o femeie 

uşoară şi imorală. Ea nu îl iubea pe Samson, dar îl minţea că îl iubeşte. Confecționați în fața 

copiilor pe  Samson dintr-o bilă rotundă de plastilina, cu ochi, gură. Important e să lucrați repede, 

nu să fie perfect. Cereți ajutorul mai multor copii să facă părul din benzi subțiri din plastilină.  

Adunați-le și puneți-le pe capul lui Samson și spuneți: Oau, ce tare e Samson al nostru! 

 

 Dalila s-a înţeles cu prietenii săi filisteni să descopere de unde îi vine lui Samson puterea. 

Dorea astfel să îi fure puterea lui Samson, căci ştia că, atâta vreme cât Samson avea această 

putere neobişnuită, poporul său va fi în pericol. Şi l-a amăgit cu tot felul de gesturi, şi l-a 

rugat, şi a plâns în faţa lui... Dar Samson râdea de ea şi se juca cu ea. El nu ştia că ea vrea să 

îl trădeze. Vă amintiţi care era simbolul puterii lui? Copiii răspund, apoi continuaţi:  Da, părul. 

Arătaţi foarfeca şi spuneţi: Care este rolul acestui obiect? Copiii răspund, apoi continuaţi:  

Da, să taie. Şi de ce am adus o foarfecă pentru povestea vieţii lui Samson? Copiii răspund, apoi 

continuaţi:  Da, Samson a cedat insistenţelor Dalilei şi i-a spus adevărul. Ce a făcut ea? I-a 

tăiat părul în somn. Cine vrea să mă ajute să taiem părul lui Samson?  Mergeți printre copii cu 

Samson (palstilina) și foarfecă. Lasați copiii să taie câte o bandă din plastilină, în loc de păr.  Şi 

odată cu părul său a dispărut şi puterea lui. Dumnezeu nu mai era cu el. Arătaţi frânghia şi 

întrebaţi: Ce au făcut duşmanii cu el? Copiii răspund, apoi continuaţi:  Da, l-au prins, şi-au 

bătut joc de el, i-au scos ochii, l-au aruncat în temniţă şi l-au supus la munci grele. Arătaţi o 

cârpă de şters praful şi întrebaţi: Cum arăta el acum în mâinile filistenilor? Da, ca o cârpă de 

şers praful. Credeţi că a învăţat ceva Samson din toate acestea? Da, dar era prea târziu. El s-

a rugat atunci lui Dumnezeu pentru iertare. 

 

 Dumnezeu l-a iertat şi i-a curăţat iarăşi inima. Acum Samson a ascultat de Dumnezeu şi a 

făcut ce trebuie. Menirea lui era să îşi salveze poporul de duşmani. El s-a distrat înainte cu 

duşmanii şi nu a ascultat de Dumnezeu. Dar acum a învăţat lecţia, s-a căit şi a început să 

asculte de Dumnezeu. A cerut lui Dumnezeu putere să facă ceea ce trebuie. Cereți câtorva 

copii să facă bile din plastilină. Adunați-le și faceți din ele un templu, vezi imag. de alături,  şi 

întrebaţi: Ce s-a întâmplat? Zdrobiți plastilina! După ce copiii răspund, continuaţi:  Da, el a 

împlinit voia lui Dumnezeu. Când filistenii erau cu toţii adunaţi în templul lor la o mare 

sărbătoare, l-au scos pe Samson să îşi bată joc de el. Dar Samson s-a rugat lui Dumnezeu, 

Dumnezeu i-a dat păutere şi Samson, cu puterea sa, a dărâmat templul. Toți filistenii adunaţi 

acolo au murit. Dumnezeu a salvat poporul lui de filisteni. Ce a pus Samson în inima sa? 

Copiii răspund, apoi continuaţi:  Da, lucruri rele prin neascultarea de Dumnezeu. I-a fost bine? 

Nicidecum. Dar când s-a căit, ce a făcut Dumnezeu cu el? Copiii răspund, apoi continuaţi:  Da, 

l-a iertat, i-a curăţat inima şi i-a dat din nou putere. Fără iubirea lui Dumnezeu, noi nu 

putem să creștem.   

CONCLUZIE: Trebuie să avem mare grijă ce lăsăm să intre în inima noastră. (Aratați inima.) 

Dacă lăsăm să intre lucruri rele, care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, inima noastră se va murdări. 

Sufletul nostru nu va putea creşte spiritual. Prin lucruri rele este ca şi cum am mânca acea mâncare 

de animale care poate că arată bine, dar nici nu miroase bine, nici nu este bună pentru trupul nostru. 

La fel se întâmplă şi cu sufletul nostru. O inimă curată/un suflet curat se hrăneşte doar cu hrană 

curată: Cuvântul lui Dumnezeu, iubirea Lui şi ascultarea de El.  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic că de noi depinde ce lăsăm să  
intre în inima noastră, însă dacă ne căim şi ne cerem iertare, Dumnezeu 
şterge păcatele noastre şi curăţeşte iarăşi inima noastră.  

• Pregătiţi acest moment astfel: 
 Luați două coli A4 de hârtie, suprapuneți-le și îndoiți-le în două. 
 Decupați două inimi, vezi imag. 2, liniile întrerupte. 
 Deschideți inimile.  
 O inimă o veți lăsa așa cum este, întreagă. A doua inimă o veți împacheta și o veți 

lipi pe spatele inimii întregi, într-o margine, imag. 3. 
 Acoperiți bine, când țineți cu degetele, locul cu inima pliată din spate. 
 Puneți totul undeva de-o parte până la momentul potrivit. 
• Faceți o repetiție înainte de lecție ca să știți exact cum să mânuiți repede, ușor,  ca să nu vadă 

copiii ce faceți și să evitați anumite neplăceri care pot să apară în timpul lecției. 
• Țineți cont și de instrucțiunile din timpul prezentarii în timp ce faceți repetiția și apoi 

prezentați în fața copiilor. 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care ne cere să ne 
păzim inima mai mult decât orice. 

MATERIALE: 

• 2Coșuri/cutii de pantofi 

• Tablă și marker 

• Folie de aluminiu 

• Sau: 2 ciorapi, fasole /
sare/orez etc. 

 

 

Păzește-ți 

inima mai mult                   

decât orice, 

căci din ea ies 

izvoarele vieții.  

  Proverbe 4:23 

Păzește-ți inima mai mult                   

decât orice, căci din ea ies 

izvoarele vieții.  

  Proverbe 4:23 

• Descoperiți versetul biblic şi explicaţi-l.  

• Copiii trebuie să înveţe bine versetul şi să-l înţeleagă înainte de joc. Pentru asta, puteți șterge 

din când în când unul-două cuvinte și să spuneți apoi versetul, inclusiv partea care a fost 

ștearsă. 

• Procedați la fel până ce tot versetul a dispărut de pe tablă. 

• Spuneți o dată tot versetul pe dinafară. 

JOC -  INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Împărţiţi copiii în două grupe. Grupele vor sta separat în clasă. 
3. Puneți cele două coșuri separat și copiii din fiecare grupă vor sta în șir indian. 
4. Fiecare grupă va primi un cocoloș din folie de aluminiu/săculeț din ciorap (pe care                  

le-ați făcut înainte de oră). 
5. Copiii vor sta la o distanță de un metru și jumătate de coș. 
6. Când spuneți start, copiii din fiecare echipă trebuie să arunce pe rând  în coș                 

cocoloșul/săculețul. 
7. Dacă cocoloșul/săculețul a intrat în coș, toată grupa spune versetul pe dinafară. 
8. Apoi vine următorul copil din grupă și face la fel.  
9. Versetul va fi spus doar dacă cocoloșul/săculețul a intrat în coș. Dacă nu intră, nu spun 

versetul.  
10. Fiecare echipă numără de câte ori spune versetul. 
11. Când spuneți stop, echipa care a spus de cele mai multe ori versetul biblic pe dinafară 

câștigă.  
12. Puteți repeta jocul de câte ori doriți. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți doi cocoloși din folie de aluminiu. Sau faceți doi săculeți din 
ciorapi în care puneți orez/fasole/sare (etc.) și pe care îi legați foarte 
bine la capăt. 

• Pregătiți două coșuri sau două cutii de pantofi.  
• Scrieți versetul biblic pe o tablă și acoperiți-l până la momentul 

potrivit. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI—INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

• Coli A4 de hârtie albe sau 
roșii 

• Foarfece 

• Lipici 

1.  
2. 

3. 

    a doua inimă 

prima inimă  
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1. Împărțiți copiii în două echipe.  
2. Aşezaţi cele 6 sticle undeva în mijlocul clasei.  
3. Desemnaţi câte un copil, reprezentant din fiecare echipă, să vină în faţă şi să arunce cu 

mingea spre sticle, ca la popice.  
4. Sticla care s-a răsturnat va fi luată şi se va scoate din ea biletul cu o întrebare.   
5. De fiecare dată sticla va fi pusă la loc, chiar dacă nu va mai avea nicio întrebare în ea.  
6. Copilul care a aruncat cu mingea, dacă a găsit o întrebare,  va răspunde la întrebare pentru 100 

de puncte. Dacă nu ştie să răspundă, se poate consulta cu echipa pentru 50 de puncte.  
7. Vine reprezentantul celei de a doua echipe şi procedează la fel ca mai înainte.  
8. Dacă prin lovirea cu mingea cad mai multe sticle odată, copilul care a aruncat va alege doar o 

sticlă, iar pe celelalte le va aranja la loc.  
9. La sfârşit, se numără punctele acumulate de fiecare echipă, după ce a fost ţinută periodic 

evidenţa pe o hârtie fie de învăţător, fie de un reprezentant desemnat chiar dintre copii. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecţie despre 
importanţa de a-şi păstra inima curată. 

• Luați 6 sticle goale din plastic de diferite mărimi.  
• Scrieți pe 12 bucățele de hârtie câte o întrebare, vezi pag. 11. 
• Introduceți în fiecare sticlă câte 2 întrebări. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

• 6Sticle de plastic de diferite 
mărimi 

• Hârtie 

• 1Minge mică 

• Pix 

• Întrebări pag. 11 

PREZENTARE:   
Spuneți: Atunci când noi Îl primim pe Domnul Isus în inima noastră, înseamnă că noi ne     
naştem  din nou.  Odată cu naşterea din nou, Domnul Isus pune în noi o inimă nouă şi curată, 
pentru că El locuieşte în ea. Scoateți ceea ce ați pregătit înainte de lecție, inimă, și țineți bine cu 
degetele locul în care este pliată inima din spate. Dumnezeu ne-a creat cu o inimă curată. Dar    
ştiţi? Şi noi facem de multe ori ca  Samson. Lăsăm să intre în inima noastră lucruri care nu       
ne                       ajută să creştem spiritual, ci lucruri  care ne fac rău. Rupeți o bucată din inima 
desfăcută, pe      care tocmai ați arătat-o copiilor, și  puneți  acea bucată  în față. Țineți-o bine cu mâna 
ca să nu cadă și spuneți: Adesea ne    hrănim cu lucruri care nu sunt bune. Rupeți încă o  bucată din 
inima desfăcută și puneți-o peste cealaltă bucată ruptă mai înainte. Țineți bine cu mâna să nu fie văzută 
nici inima lipită  în spate. Spuneți:  Haideţi să spunem  împreună ce lucruri rele putem noi face. Să 
ne uităm la programe TV urâte şi imorale? Să accesăm site-uri păcătoase? Să nu ascultăm de 
părinți? Să mințim? Să consumăm alcool, țigări, droguri? De fiecare dată mai rupeți câte o 
bucată și  procedați ca mai înainte. Spuneți: Oh! Ce s-a întâmplat? Inima noastră, dată de 
Dumnezeu        ca să fie curată, a fost distrusă. Mai este vreo șansă de reabilitare pentru    
inima noastră     atinsă de lucrurile necurate luate dintr-o hrană rea precum: telefonul,    
strada şi lumea, televizorul, revistele murdare, prietenii nepotriviți, site-uri imorale etc.?   
Da. La Dumnezeu întotdeauna există o  șansă de reabilitare.  Dar ce trebuie să facem noi 
pentru asta? Să ne cerem iertare  lui Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu? Ne dă o inimă nouă. 
Întoarceți cu grijă inima îndoită din spatele primei inimi. În tot acest timp vorbiți ca să nu observe 
copiii ce faceți. Uitați-vă la copii în tot acest timp, nu la degete. Acest lucru va împiedica pe copii 
să urmărească ceea ce faceți. Acum hârtiile rupte vor fi în spate  iar inima nouă va fi în față. 
Desfaceți     cu grijă, arătați copiilor inima restaurată și spuneți: Asta face Dumnezeu cu inima 
noastră: o înnoiește. Dar atunci noi nu mai repetăm acel lucru rău niciodată. Sufletul nostru 
are nevoie să fie hrănit cu hrană bună, Cuvântul lui Dumnezeu. Da. Aşa ne vom hrăni 
sănătos sufletul, iar noi vom creşte spiritual.  
ATENȚIE! Dacă doriți să vedeți ce vor vedea copiii când veți face această prezentare și cum trebuie 
să iasă, accesați Torn & Restored Heart de la Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=xA_5WcQ59Ws   (Este în limba engleză, dar merită să urmăriți 
acțiunile.) 
CONCLUZIE:    Este important cu ce ne hrănim sufletul ca să creștem spiritual. Dacă noi ne hrănim 
sufletul cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu iubirea Lui, asta înseamnă că avem grijă de inima noastră și 
vom avea o creștere frumoasă din punct de vedere spiritual. Doriți voi asta? 
RUGĂCIUNE:   Aduceți copiii într-o rugăciune prin care să ceară putere de la Domnul să își păzească 
inima de rele. 

Piesele rupte 
sunt acum aici, 
ținute de      
degetele celei-
lalte mâini. 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească 
despre faptul că noi trebuie să avem grijă de inima noastră şi să fim 
atenţi cu ce hrănim sufletul nostru. 

 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dați fiecărui copil o pagină xerox (alb-negru sau color).  
2. Dacă ați făcut copii xerox în alb și negru, copiii trebuie 

să coloreze imaginile.  
3. Copiii vor decupa toate piesele pentru inimă și toate  

piesele pentru coșul de gunoi. 
4. Copiii vor pune lipici pe locul indicat de linia roșie între-

ruptă, vezi imaginile alăturate (inima și coșul de gunoi), 
dar nu vor pune lipici acolo unde este linia neagră punc-
tată, la inimă, ca să rămână un buzunar.  

5. Dați fiecărui copil 10 bucăți mici de hârtie albă și un pix.  
6. Pe acele 10 bucăți mici de hârtie fiecare copil trebuie să 

scrie 5 lucruri bune și 5 rele.  
7. După ce toți copiii au scris, copiii citesc ceea ce au scris. 

Dacă cineva a scris ceva ce nu a mai scris altcineva, ace-
la va primi 100 de puncte pentru fiecare cuvânt scris pe 
care nu l-a mai spus altcineva. Dacă cuvintele coincid, 
nimeni nu primește niciun punct.   

8. Adunați toate bucățile de la toți copiii și amestecați-le.  
9. Dați fiecărui copil câte 10 bucăți.  
10. Copiii trebuie să pună biletele cu lucrurile bune în inimă 

și biletele cu lucrurile rele  la gunoi.  
11. Fiecare copil alege două bilete cu lucruri bune, dintre 

cele puse în inimă, și două bilete cu lucruri rele, dintre 
cele puse la gunoi, apoi vor explica de ce sunt bune sau 
rele.  

 

MATERIALE: 

• Copii xerox pag. 8 sau 9 
(o pagină de copil) 

• Foarfece, una la doi copii 

• Coli A4 de hârtie 

• Lipici 

RĂSPUNSURI PUZZLE 

REZOLVAT PENTRU  

ÎNVĂȚĂTORI (pag. 12-13): 

• Primul răspuns este pentru  

varianta mai ușoară, al   

doilea răspuns e pentru 

varianta mai grea.  

• Faceți copii xerox, pag. 8– în alb și negru, 
sau pag. 9, care  este colorată. Alegeți             
varianta dorită (alb și negru sau color) și 
faceți o astfel de pagină pentru fiecare copil. 

• Din coli A4 de hârtie tăiați bucăți mici, așa 
încât fiecare copil să aibă câte 10 bucăți.  

• Faceți un model înainte de lecție, păstrând 
pașii de mai jos. 

VIZUALE: 

Piesa 1 

Piesa 2 

Nu lipi pe 
linia 
neagră 
punctată! 

Pune lipici pe 
linia roșie 
punctată! 

INIMA 

COȘ DE 

GUNOI 

Piesa 1 

Piesa 2 

Pag. 8 

P

A

Pag. 9 
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Puneți 
lipici 
Pe linia 
neagră 
punctată. 

Puneți această 
piesă peste 
lipici. Dar nu 
lipiți la mijloc 
sus ca să aveți 
un buzunar. 

Piesa 2. 

 

Piesa 1. 
INIMA 

COȘ DE GUNOI 

Piesa 1. 

Aruncați lucruri rele în coșul de gunoi, 
puneți lucruri bune în inimă. 

Puneți lipici pe 
linia punctă 
neagră. 

Piesa 2. 
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Puneți 
lipici 
Pe linia 
neagră 
punctată. 

Puneți această 
piesă peste 
lipici. Dar nu 
lipiți la mijloc 
sus ca să aveți 
un buzunar. 

Piesa 2. 

 

Piesa 1. 
INIMA 

COȘ DE GUNOI 

Piesa 1. 

Aruncați lucruri rele în coșul de gunoi, 
puneți lucruri bune în inimă. 

Puneți lipici pe 
linia punctă 
neagră. 

Piesa 2. 
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ÎNTREBĂRI JOC RECAPITULATIV: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ce i-a cerut Dumnezeu lui Samson să facă? 

2. Ce trebuia Samson să facă ca să își păzească inima?  

3. Ce l-a făcut pe Samson să ajungă pe mâna filistenilor? 

4. Cine au fost filistenii? A fost Samson un filistean? 

5. Cum şi-a pierdut Samson puterea?  

6. Cine l-a ţinut prizonier pe Samson? De ce? 

7. De ce erau filistenii adunaţi la templu? 

8. Ce a făcut Samson templului filistean?  

9. Ce a făcut Samson înainte de a dărâma templul? De ce? 

10. Ce trebuie să facem noi pentru a ne fi curățită inima de păcate? De ce? 

11. Ce crezi tu că înseamnă să ne căim?  

12. Spune versetul biblic! 

13. Spune referința versetului biblic! 
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PUZZLE MAI GREU 
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