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  Ce fac eu cu…  

  TALENTUL MEU? 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că  Dumnezeu le-a dat fiecăruia 

un talent pe care, dacă-l exersează, acesta se dezvoltă frumos.  

TEXT BIBLIC: Matei 25:14-30 

VERSETUL BIBLIC: 1 Petru 4:10b 

 

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI 
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INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

 Faceţi două-trei lucrări din care poate să reiasă talentul dvs.  Poate 

fi orice: un desen, un colaj,  lucrare pe care o veţi arăta 

       copiilor la oră.  

 Puneţi pe masă tot felul de materiale (precum cele enumerate la 

MATERIALE dar şi altele precum: seminţe, boabe de fasole, bucăţi 

de lemn, polistiren, bucăţi de material, vată, etc)  din care copiii vor  

realiza o lucrare frumoasă.  

 .  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Spuneţi: 

 Astăzi vă provoc să realizăm aici un atelier de creaţie. V-am adus  

câteva lucrări făcute de mine şi vreau să vi le arăt. Vi se par frumoase?Credeţi că sunt 

talentat/-ă? (Lăsaţi copiii să răspundă.)  Acum, sunteţi invitaţi să faceţi şi voi o lucrare  

frumoasă. Pentru asta, luaţi fiecare de pe masă tot ceea ce aveţi nevoie pentru a realiza lucrarea 

voastră. Unii veţi dori să desenaţi ceva, aşa că aveţi aici creioane colorate pentru asta. Alţii veţi 

dori să faceţi un obiect din hârtie, ş.a.m.d.  De aceea, vă rog să treceţi fiecare pe la masa cu  

obiecte şi să luaţi de pe ea cele necesare pentru a realiza ceva frumos. Folosiţi-vă imaginaţia, 

apoi am vrea să ne şi explicaţi ce aţi creat. (De exemplu: Dacă vă place să desenaţi, faceţi un 

desen drăguţ.)  

 

2. Lăsaţi copiii să lucreze cam 10-15 minute. După ce s-a scurs timpul, puneţi pe fiecare copil  

să-şi descrie lucrarea, spunând astfel fiecare ceva despre despre sine, apoi  întrebaţi: 

 

  Ce a fost distractiv la aceasta lucrare de creaţie?  

  Cum ar fi fost dacă toţi aţi fi folosit aceleaşi lucruri şi aţi fi făcut lucrări identice?  

  Cum ar fi fost dacă toţi oamenii din lume ar avea aceleaşi talente? 

3. Spuneţi: 

 De ce credeţi că am cerut să faceţi fiecare o lucrare? Deoarece astăzi vom vorbi despre  

talent.  Voi toţi aţi făcut nişte lucrări foarte frumoase. Lucrările acestea arată ce talentaţi sunteţi voi. 

Voi nu aţi făcut aceeaşi lucrare, ci fiecare lucrare este diferită. Noi toţi suntem talentaţi, dar diferiţi. 

Dumnezeu ne-a dat talente pentru a ne bucura noi de ele, cei de lângă noi, şi chiar El. De aceea  

trebuie să folosim talentele date de El.  

 Dumnezeu ne-a creat pentru a face lucruri bune. Haideţi să mai aflam câte ceva despre  

darurile speciale pe care ni le-a dat Dumnezeu, şi mai ales ce putem face cu ele. 

   OBIECTIVE: 

 Copiii să înţeleagă că şi ei au primit un talent de la Dumnezeu, 

 talent pe care au ocazia să-l pună în practică acum. 

MATERIALE: 

 Hârtie colorată 

 Hârtie creponată sau şer-

veţele  

 Carton 

 Nasturi 

 Vederi 

 Aţă  

 Bucăţi de plastic 

 Foarfece 

 Lipici 

 Creioane colorate 

 Hârtie albă 

 Altele 
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Copiii vor înţelege din Pilda Talanţilor că  Dumnezeu ne-a dat fiecăruia 

un talent pe care noi trebuie să-l folosim corect. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

 Tăiaţi un dreptunghi din hârtie creponată sau 

chiar hârtie glasată de 15 cm lăţime/50cm lungime. 

 Tăiaţi din dreptunghiul de hârtie creponată/

glasată trei bucăţi a câte 5 cm, imag. 1. 

 Uniţi cele două capete de la fâşia A, lipiţi şi 

obţineţi astfel cercul A. 

 Uniţi cele două capete de la fâşia B, lipiţi şi 

obţineţi astfel cercul B. 

 Răsuciţi o dată la mijloc fâşia C - ca în 

imaginea C, lipiţi şi obţineţi astfel cercul 

C. 

 FOARTE IMPORTANT este ca cele trei 

cercuri, prezentate mai sus, să fie făcute 

cu câteva ore, sau chiar cu o zi, înainte de 

lecţie, pentru a fi bine lipite la capete. 

 

 ATENŢIE! Vă sugerăm să repetaţi acest mic experiment o dată -de 

două ori înainte de oră, păstrând indicaţiile oferite mai jos, pe  

      parcursul povestirii, pentru a evita eşecul sau alte surprize   

      neplăcute, în timpul orei. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei, POVESTEA BIBLICĂ. 

 

Pe când se afla pe pământ, Domnul Isus a mai spus o pildă, numită Pilda 

Talanţilor,  din care avem şi noi azi multe de învăţat (ridicaţi Biblia ca 

fiind o autoritate în ceea ce spuneţi).  

 OBIECTIVE: 

TEXT BIBLIC: Matei 25:14-30 

MATERIALE: 

 Hârtie crepo-

nată/glasată 

 Foarfece 

 Un creion 

 Lipici 

 Biblia 

 

A. 

1. 

B. 

C. 

IMPORTANT 

 Vă recomandăm  să  citiţi 

povestirea de mai multe 

ori înainte de oră, apoi s-o 

spuneţi pe dinafară în 

timpul orei.  

 În timp ce povestiţi, faceţi  

şi iluzia cu hârtia crepo-

nată/glasată, aceasta 

ajutându-i pe copii să în-

ţeleagă mai bine cele spu-

se în povestire, dar şi ide-

ea /învăţătura care reiese 

din ea. 

 Ţineţi Biblia mereu lângă 

dvs. arătând spre ea, sau 

arătând-o copiilor, atunci 

când pomeniţi de ea în 

timpul povestirii. Asta 

dovedeşte că tot ceea ce 

spuneţi este relatat din 

Biblie. 

Isus a vorbit atunci despre un stăpân care a plecat departe, într-o altă ţară. Atunci  a chemat la el pe 

robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa.  (Acum scoateţi şi arătaţi copiilor cele trei cercuri pregătite de 

dvs. înainte de oră. ) Unuia i-a dat cinci monede, altuia două, şi altuia una, fiecăruia după puterea 

lui, apoi stăpânul a plecat. 

 După multă vreme, însă, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala.  Atunci, 

robul care primise doar o monedă a venit  la  stăpânul său  

şi i-a spus: „Doamne, am ştiut că eşti om aspru. De aceea mi-a fost teamă să nu pierd ceea ce mi-ai 

încredinţat. Aşa că, după plecarea ta, m-am dus de am făcut o groapă în pământ şi am ascuns acolo 

ceea ce mi-ai dat. (Luaţi cercul A, mototoliţi-l, apoi băgaţi-l în buzunar.) Aşa că, iată acum aici ceea  
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ce este al tău! (Scoateţi cercul A din buzunar şi  arătaţi-l copiilor.)  Stăpânul nu s-a bucurat deloc la 

cele văzute şi auzite. Aşa că i-a spus: „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că sunt un stăpân aspru, prin 

urmare se cădea ca tu să fii harnic şi să faci ce trebuie cu ceea ce ţi-am dat, ca să mă bucur de tine!’’  

 Cel de-al doilea rob, cel care primise două monede, a venit şi el la stăpânul  

său şi i-a spus:  

 ,,Stăpâne, mie mi-ai dat două monede. (Luaţi cercul B.) Am fost cu ele la piaţă, am cumpărat 

şi am vândut, aşa că am reuşit să obţin alte două monede. (Tăiaţi cercul B pe la mijloc, 

ca în imag. 2. Aşa veţi  obţine  două cercuri dintr-unul, pe care le veţi arăta copiilor.) 

 Stăpânul l-a privit pe acest rob cu admiraţie şi i-a răspuns: „Bine, rob bun şi 

credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în 

bucuria stăpânului tău! 

 Iată că a venit şi rândul robului care a primit cinci monede, să se înfăţişeze îna-

intea stăpânului. El a spus: ,,Stăpâne, mie mi-ai dat cinci monede. (Luaţi cercul C, cel  

răsucit la mijloc.) Eu am investit tot ceea ce mi-ai încredinţat într-o afacere prosperă. 

(Tăiaţi cercul C pe la mijloc cum aţi procedat cu cercul B şi... SURPRIZĂ! Veţi obţine un 

singur cerc, dar mult mai mare, imag. 3. Asta va fi uimitor pentru copiii care nu vor şti 

cum aţi făcut acest lucru.) Oau! Ce mare e!  

 Robul a spus: ,,Stăpâne, eu în loc de cinci, iată că îţi aduc acum zece monede!’’ 

  Ce credeţi că a zis stăpânul când a văzut asta? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Sigur, s-

a bucurat foarte mult pentru că robul său a fost harnic şi a folosit cu înţelepciune ceea ce i-a fost în-

credinţat. Stăpânul a fost atât de încântat, încât a luat şi moneda de la cel ce primise una şi i-a dat-o 

tot lui, apoi l-a felicitat. Iar pe robul acela leneş, stăpânul l-a pedepsit.  

 Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi un talent. Unii ştiu să deseneze frumos, alţii cântă gro-

zav, alţii aleargă foarte tare, alţii sunt foarte talentaţi la scris şi tot aşa. Aşa cum stăpânul a dat sluji-

torilor săi câteva monede, şi fiecare a făcut ce a vrut cu ele, tot aşa   Dumnezeu ne-a dat şi nouă da-

ruri/talente diferite. Toţi avem talente, dar diferite.  

 Unii ţin ascunse talentele lor. Alţii însă îi bucură şi pe alţii cu talentele lor. Iar alţii, Îl slăvesc 

pe Dumnezeu cu talentele lor. Da, Dumnezeu ne-a dat toate aceste talente ca să le folosim spre slava 

Lui.  

 Tu ai descoperit ce dar/ talent ai primit de la Dumnezeu?  

 

 

ATENŢIE!  Pentru a vedea mai bine cum se face iluzia cu hârtia creponată, vezi http://

www.youtube.com/watch?v=qUZplCpx024 

2. 

3. 

http://www.youtube.com/watch?v=qUZplCpx024
http://www.youtube.com/watch?v=qUZplCpx024


  Ce fac eu cu… TALENTUL MEU? - Preşcolari  5 

www.KIDZROMANIA.com 

  Imagine 1—… fiecare din voi    

 Imagine 2—… să slujească altora...   

 Imagine 3— ... după darul…  

 Imagine 4— ... pe care l-a primit...  

 Imagine 5— 1Petru  4:10  

 Decupaţi imaginile, pag.8-9, şi lipiţi fiecare imagine pe  

      câte o jumătate de coală albă de hârtie A4.  

 Ascundeţi cele cinci imagini sub cinci scaune din clasă alese de dvs. la întâmplare. Puteţi să le 

lipiţi sub scaun, partea de şezut, dar aşa încât copiii să nu le găsească  sau să le vadă înainte de 

acest moment.   

JOCUL pentru a repeta versetul biblic: APĂ –FOC 

1.  Alegeţi un copil care să iasă afară din clasă, preţ de câteva secunde.  

2.  Alegeţi una din cele cinci imagini cu părţi din versetul biblic. 

3. Ascundeţi hârtia într-un loc unde poate fi văzut de toţi copiii din clasă.  

4. Chemaţi copilul de afară să intre. Acesta va fi ghidat de colegii lui pe unde să 

 caute hârtia cu  imaginile versetului biblic, folosindu-se doar de cuvintele APĂ 

 (când se îndepărtează de locul unde este ascunsă hârtia) şi FOC (când se apropie de locul 

 unde este ascunsă hârtia).  

5.  Când copilul va găsi hârtia cu parte din versetul biblic, amintiţi copiilor ce cuvinte din 

 versetul biblic reprezintă acea imagine.  

6.  Toţi copiii din clasă vor spune versetul  până la locul indicat de imaginea de pe hârtia găsită. 

7.  Scoateţi un alt copil afară şi repetaţi procedura.  

8. După ce toate cele cinci hârtii cu imagini au fost găsite, copiii vor mai spune o dată versetul 

 biblic în întregime.  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Când spuneţi ,,START!’’,  toţi copiii vor  căuta foile cu imaginile versetului biblic sub scaune.  

2. Copiii, care le vor fi găsit sub scaunul lor, vor veni în faţă cu foile.  

3. Explicaţi ce cuvinte reprezintă fiecare imagine şi repetaţi-le  de câteva ori.  

4. Copiii care au venit cu hârtiile în faţă, se vor aşeza în ordinea cerută de cuvintele versetului bi-

blic. 

5. După ce a fost spus de câteva ori versetul biblic de către toţi copiii, câte un copil va întoarce o 

foaie până când nu va mai rămâne niciun cuvânt la vedere. La sfârşit toţi copiii vor şti deja pe de 

rost versetul biblic.   

Copiii să înveţe şi să reţină prin metoda joc ideea că noi toţi am 
primit un talent de la Dumnezeu ca să ne slujim unii altora. 

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

MATERIALE: 

 Imagini, pag. 8-9 

 Cariocă 

 Scotch 

 Biblie 

 5 jumătăţi de coală albă 

de hârtie A4. 

 Foarfece 

 Lipici 

OBIECTIVE: 

... fiecare din voi să slu-

jească altora după darul 

pe care l-a primit.  

1Petru 4:10  

 

 Faceţi copii Xerox pag. 8-9. 

       - Imaginile pentru versetul biblic împărţit astfel: 
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INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Daţi fiecărui copil un pahar şi cel mult 5 jeleuri.  

2. Formaţi câte grupe puteţi, a câte cinci copii. În fiecare grupă, copiii îşi 

vor da un număr de la unu la cinci. 

3 .  Toţi copiii cu numărul unu, din fiecare grupă, să-şi pună paharul la o 

distanţă de un metru de e i .   

4. Spuneţi: ,,Haideţi să ne jucăm un joc cu jeleurile. Încercaţi să  

      aruncaţi jeleurile în pahare. De fiecare dată când un jeleu intră în   

      pahar, faceţi un pas de furnică înainte.’’  

5. După ce copiii au aruncat toate jeleurile, puneţi-i să le adune şi să vină   

       la loc. 

6. Toţi copiii cu numărul doi, din fiecare grupă, vor face acelaşi lucru.   

        Apoi toţi copiii cu numărul trei, din fiecare grupă, apoi cu numărul  

        patru, apoi cu numărul cinci, vor arunca jeleurile în pahare. De fiecare   

        dată când un jeleu intră în pahar, vor face un pas de furnică înainte.   

        După ce au aruncat toate jeleurile,copiii le vor aduna şi vor veni la loc.   

7.  Întrebaţi: ,,A fost uşor sau greu să aruncaţi jeleurile în pahar? De   

        ce? A devenit mai uşor pe măsură ce aţi înaintat?’’ 

8.   Spuneţi: ,,Gândiţi-vă la momentul în care aţi mers pe bicicletă        

      pentru prima dată, sau v-aţi jucat un joc pe calculator. Ce s-a  

      întâmplat? Ce aţi făcut să fiţi mai buni?’’ Lăsaţi copiii să răspundă.        

    OBIECTIVE: 

Copiii să aplice practic cele învăţate din lecţia biblică, anume 

că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia un talent pe care noi trebuie să-l 

exersăm şi să-l folosim pentru slava Lui. 

MATERIALE: 

 Biblii, 

 Pahare   

 Jeleuri fructe, sau doar 

jeleuri 

 Pahare din plastic, unu 

de copil 

 

Întrebări/idei pentru discuţie:  

 Ce este un talent: doar să cânţi, să fii bun la sport... sau  sunt şi altele (ex. să ajuţi pe alţii, să  

       încurajezi pe alţii, etc.)? 

 Spuneţi unul din talentele voastre.  

 Cereţi câtorva copii să spună cum au folosit ei talentul lor.  

 Cum pot exersa eu talentul meu?  

 Cum pot să folosesc talentul meu pentru Dumnezeu? 

 Spuneţi un talent pe care l-aţi observat la colegul din stânga. Atenţie! Toţi copiii să fie  

      nominalizaţi cu un talent.   

 

 

9.   Spuneţi:   

      ,,Când aţi aruncat jeleurile, eu v-am dat voie să înaintaţi  

      cu fiecare jeleu care a ajuns în pahar, pentru a vă fi mai uşor de  

      folosit. Dumnezeu ne dă talentul şi dorinţa să facem ceva. Dacă noi                       

exersăm aceste abilităţi ale noastre, devenim profesionişti.  Am vorbit              

      deja despre cei doi slujitori care şi-au folosit abilităţile pentru stăpânul lor. Ei au ştiut      

      cum să-şi exerseze  talentul în afaceri.’’ 

 

IMPORTANT 

După joc închegaţi o dis-

cuţie cu copiii folosindu-

vă de întrebările de mai 

jos. Lăsaţi copiii să răs-

pundă. Nu le ţineţi dvs. o 

predică. Acum e timpul lor 

să tragă concluziile. Între-

bările vă ajută doar să îi 

duceţi pe copii către o con-

cluzie care să-i ajute mai 

apoi să înţeleagă şi să apli-

ce practic ceea ce au învă-

ţat.  
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RUGĂCIUNE: 

1. Cereţi copiilor să-şi ia acum lucrările pe care le-au făcut la început (vezi secţiunea Lecţia  

       Introductivă şi Lucru Manual).  

2. Aşezaţi-vă cu toţii în cerc dacă se poate. Dacă nu puteţi să faceţi asta, fiecare copil va sta la  

       locul său pe scaun şi-şi va ţine lucrarea pe genunchi tot timpul de rugăciune.  

3. Fiecare copil va mulţumi Domnului pentru talentul primit de la El (şi îl va menţiona), apoi va 

cere Domnului ajutor şi putere să îşi pună talentul în slujba altora şi spre slava Lui.  

  OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească printr-un joc recapitulativ că  ei trebuie 

să-şi folosească talentul spre slava Domnului. 

Instrucţiuni înainte de oră: 

MATERIALE: 

 10 monede de 10 

bani 

 Marker 

 O cutie de pantofi 

 Nisip 

 Întrebări pag. 10-11 

  Faceţi o copie xerox, pag. 10-11. 

 Puneţi nisipul în cutia de pantofi şi umpleţi-o până la jumătate.  

 Scrieţi cu markerul pe fiecare monedă de 10 bani, un  număr de la 1 

la 10. 

 Ascundeţi bănuţii prin nisipul din cutie, dar răspândiţi diferit. 

 

Instrucţiuni în timpul orei: 

1. Daţi câte un număr fiecărui copil. Acest număr reprezintă ordinea în care copiii vor veni în faţă.  

2. Chemaţi copilul cu numărul unu şi cereţi-i să caute cu mâna un bănuţ în  cutia cu nisip.  

3. Copilul are voie să ia doar un bănuţ.  

4. Întrebaţi copilul ce număr scrie pe bănuţ. Acela va fi numărul întrebării pe care dvs. o veţi citi 

copilului, de pe foaia xeroxată - pag. 10-11. Dacă ştie să răspundă, îl veţi felicita. Dacă nu ştie să 

răspundă, încurajaţi-l ca data viitoare să fie mai atent. Dacă veţi folosi mai multe întrebări cu 

acelaşi număr, asiguraţi -vă că sunt diferite.  

5. Chemaţi copilul cu numărul doi şi procedaţi ca mai înainte. 

6. Repetaţi procedura până ce fiecare copil a avut şansa să găsească un bănuţ în cutia cu nisip şi a 

răspuns la o întrebare.  

ATENŢIE!  

         După ce un bănuţ a fost găsit, puneţi-l dvs. la loc în cutie, fără să vadă copiii unde l-aţi ascuns. 

 



  Ce fac eu cu… TALENTUL MEU? - Preşcolari  8 

www.KIDZROMANIA.com 

VERSETUL BIBLIC 
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pe care l-a primit. 

1Petru 4:10 
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Vizuale JOC RECAPITULATIV, ÎNTREBĂRI: 

1. Spune versetul biblic 

1. Cine a plecat departe, într-o ţară străină?  

2. Pe câţi slujitori a chemat stăpânul la el? 

2. De ce a chemat stăpânul pe slujitori la el? 

3. Ce a dat stăpânul robilor lui? 

3. Ce a făcut robul care a primit o monedă?  

4. Ce a făcut robul care a primit două monede?  

4. Ce a făcut robul care a primit cinci monede?  

5. Ce a făcut stăpânul slujitorului care a ascuns moneda în pământ?  

5. Cum a fost răsplătit robul care a primit două monede?  

6. Cum a fost răsplătit robul care a primit cinci monede? 
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Vizuale JOC RECAPITULATIV, ÎNTREBĂRI: 

 

9. Spune câteva talente pe care le pot avea oamenii.  

6. Cine ne-a dat nouă talentul? 

7. Cine trebuie lăudat pentru talentul tău şi de ce? 

7. Ce trebuie să faci cu talentul tău? 

8. Ce talent(e) ai primit tu de la Dumnezeu? 

8.  Spune un talent pe care l-ai observat la cea mai apropiată colegă din stânga ta.  

 
9. Care este talentul tău? 

10. Spune cel puţin un talent pe care l-ai observat la cel mai apropiat coleg din dreapta ta. 

10. Spune versetul biblic. 
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2. 

 

                         

 

                                                      

                             

 CÂNT 

AJUT PE BĂTRÂNI 

AJUT PE MAMA LA CURĂŢENIE 

 ARĂT ALTORA IUBIREA 

AJUT PE  ALŢII 

 AJUT CU ANIMALELE 

AJUT PE FRAŢII MAI MICI   

INSTRUCŢIUNI pentru ÎNVĂŢĂTORI: Înainte de a colora,  vorbiţi despre ce este în pungă şi mai jos. 

Spuneţi copiilor că  talent este tot ceea ce fac ei bun, bine şi cu bucurie: să ajute pe mama, să ajute pe 

bătrâni, etc. 


