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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. 

 

 

             NR.  4/2017 

 TAT Ă L  N O S T R U   

 

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 

Janet Cunningham  

Tamara Henkes 

Florentina Pali-Gheorghiaş 

Simona şi Florian Kifor 

Marcela şi Efren  Portillo 

Nane Breha  

Aaron Horne 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă mai bine rugăciunea ,,Tatăl 
nostru” și importanța atitudinii noastre.  
 
TEXTE BIBLICE: Matei 6:7-13 și Luca 18:10-13 
 
VERSET BIBLIC: Matei 6:5 

Acest material a fost realizat exclusiv de 

către KIDZ ROMÂNIA în anul 2017. 

 

AUTORI & TEHNOREDACTARE:  

Janet Cunningham, Marcela Portillo  &Florentina Pali-Gheorghiaş 

KIDZ ROMÂNIA 

 
  

Lecţia Introductivă  2 

Lecţia Biblică 2 

Versetul Biblic 3 

  

Joc Recapitulativ 5 

Lucru Manual 5 

Pagină de Colorat  6 

Vizuale 7 

Instrucţiuni pentru 

Învăţători 
2 

Aplicaţie Practică 4 

 1. Când ne rugăm... 

PREŞCOLARI ȘI ȘCOLARI MICI 



  TATĂL NOSTRU 1  Preșcolari    2  

www.KIDZROMANIA.com 

 PERSOANE: 

 Persoane 1-2 

 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică care ne învață despre 
cum trebuie să fie atitudinea noastră când ne rugăm și cum trebuie să ne 
rugăm. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 În această lecţie copiii vor învăța despre rugăciunea ,,Tatăl nostru” și 
importanța atitudinii noastre în rugăciune.  

 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 este rugăciunea și cum trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. 

TEXTE BIBLICE: Matei 6:7-13 și Luca 18:10-13 

Vine animăluțul de pluș, dă buzna fără să salute, e obraznic și cu o atitudine nepotrivită. Dvs. îl 
priviți nedumerit și-l întrebați ce se întâmplă: 
ÎNVĂȚĂTOR:   Scuze, pot să te ajut cu ceva?  
ANIMĂLUȚ PLUȘ:   Da. Mi-e foame! Vreau să mănânc ceva! Dă-mi ceva să   
    mănânc! 
ÎNVĂȚĂTOR:    Îmi pare rău, dar nu am de mâncare aici! 
ANIMĂLUȚ PLUȘ:  Dă-mi să beau ceva atunci că mi-e sete!  
Dați-i un pahar cu apă. 
ANIMĂLUȚ PLUȘ privește în pahar și spune:   
    Ce-i asta, apă? Nu vreau apă! Vreau suc! 
ÎNVĂȚĂTOR:    Îmi pare rău, dar nu am suc.  
ANIMĂLUȚ PLUȘ:  Cum nu ai suc? Trebuie să ai! Dă-mi suc! Face pe plângăciosul. 
ÎNVĂȚĂTOR:    Nu trebuie să îți dau nimic. Iar atitudinea ta, modul în care ne  
    vorbești, nu este deloc bun.  
Jucăria de pluș se retrage supărată. 
ÎNVĂȚĂTOR:    Ce atitudine este asta? E frumos, copii, cum s-a purtat cu noi? 
Copiii răspund.  
ÎNVĂȚĂTOR:    Oh, asta îmi amintește de lecția noastră de azi, căci vorbim despre 
    cum este bine și frumos să ne rugăm lui Dumnezeu.  

 

 Luați o jucărie din pluș, un animăluț.  
 Rugați pe cineva să vină să interpreteze rolul acestui personaj.  
 Faceți o repetiție cu ceea ce are de făcut, vezi scenariul de mai jos.  

MATERIALE: 

 3 Pahare de unică folosință 

 Scotch/Lipici 

 Hârtie creponată/ șervețele 
de masă 

 Paie de băut 

 Faceți trei păpuși din 3 pahare de unică folosință: una va fi Isus, celelalte două 
vor fi ucenicii. 

 Pași pentru confecționarea păpușilor din pahare de plastic îi găsiți la secțiunea 
Lucru Manual, pag. 5. 

 ATENȚIE:  Confecționați încă două păpuși pentru Aplicaţia Practică. Folosiți 
servețele de diferite culori pentru hainele păpușilor. Veți avea cici păpuși.   

MATERIALE: 

 Animăluț din plus 

 Pahar 

 Apă 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Faceți o scenetă foarte scurtă, folosindu-vă de cele 3 păpuși din pahare de unică 
folosință, păpuși confecționate înainte de oră. 

 
      SCENETĂ: 
 
      Păpușa ucenic 1 către păpușa Isus:       Învățătorule, învață-ne să ne rugăm! 
 
      Păpușa ucenic 2 către păpușa Isus:      Da, vrem să știm cum trebuie să ne rugăm! 
 
      Păpușa Isus către păpușile ucenici:      Voi când vă rugați, să intrați în cămăruța voastră să 

          aveți o inimă bună,  și să vorbiți cu Dumnezeu ca și 
          cu un tată bun.  

       
2.    Păpușa Isus va spune astfel celor două păpuși toată rugăciunea ,,Tatăl nostru”. 
3. Întrebați copiii dacă știu rugăciunea ,,Tatăl nostru” și invitați-i să o spuneți împreună cu păpușa 

Isus. 
4.     Faceți o discuție cu copiii, folosindu-vă de câteva întebări simple: 

Știți voi ce este rugăciunea? 
Când și unde trebuie să ne rugăm? 
Cui ne rugăm noi? 
Cum trebuie să ne rugăm noi? 
Cum ne-a învățat Domnul Isus să îl numim noi pe Dumenzeu? 

CONCLUZIE:  Rugăciunea este o stare de vorbă cu Dumnezeu. Ea trebuie făcută în cuvinte 
personale, așa cum vorbim cu părinții sau cu prietenii noștri. Domnul Isus ne învață că atunci când 
ne rugăm, noi trebuie să îi spunem lui Dumnezeu ,,Tată”, deoarece El este ca un tată bun. Noi ne 
putem ruga oricând și oriunde lui Dumnezeu, nu trebuie să fim doar în biserică pentru asta. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBI.ECTIVE:  Copiii să învețe ideea unui alt verset din Biblie 
care vorbește despre cum trebuie să fie atitudinea noastră atunci 
când ne rugăm. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 
 
 5 Pahare de unică folosință din 

spumă/carton/plastic 
 Copii xerox imagini, pag. 7 
 Scotch/lipici 

1. Spuneți copiilor că astăzi veți învăța ideea versetului biblic cu ajutorul 
unor pahare.  

2. Arătați paharul 1 cu imaginea ,,mâini” și spuneți:,,Când vă rugați”... 
3. Spuneți împreună cu copiii: ,,Când vă rugați”... 
4. Arătați paharul 2, copii în rugăciune, și spuneți: ,,să vă rugați”... 
5. Spuneți împreună cu copiii: ,,Când vă rugați, să vă rugați”... 
6. Arătați paharul 3, inimă, și spuneți: ,,cu inimă bună” și repetați cu copiii. 
7. Arătați paharul 4, Biblia, și spuneți: ,,Matei”. Repetați cu copiii tot ce ați 

învățat până acum. 
8. Arătați paharul 5, cifrele 6:5, și spuneți: ,,6 cu 5”. Repetați cu copiii tot ce 

ați învățat până acum. 
9. Spuneți împreună cu copiii de 2-3 ori ideea versetului biblic. 
10. Scoateți aleator câte unu-două parare  și spuneți cu toții versetul, inclusiv 

partea/părțile lipsă. 
11. Procedați la fel până ce veți fi scos toate paharele iar copiii vor fi în stare 

să spună pe dinafară ceea ce au învățat din versetul biblic.  

    Când vă rugați, să           
vă  rugați cu inimă bună  

 Matei 6:5 

 Faceți copii xerox imaginile de la pag. 7. 
 Lipiți cu lipici/scotch pe pahare câte o imagine, vezi imaginile de la 

pag. 7. 
6 

6 cu 5 
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6 cu 5 

 

 

 Luați cele două păpuși făcute din pahare de unică folosință, vezi lecția biblică, dar NU Isus sau 
ucenicii.  

 Spuneți că la acest moment veți vorbi despre o istorisire spusă de Domnul Isus când era pe 
pământ, despre doi oameni care s-au dus la templu, biserică, să se roage.  

 Faceți o scurtă prezentare, spunând astfel: ,,Isus a spus celor ce erau cu El o povestire despre 
cum trebuie să fie inima și purtarea nostră atunci când ne rugăm. Și El a povestit despre  doi 
oameni (arătați cele două păpuși din pahare) care s-au dus la templu să se roage. (Înclinați 
ușor păpușile în față ca și cum s-ar ruga.) Primul om, un om mândru și foarte admirat de toți 
ceilalți (ridicați păpușa care preprezintă primul om, și mișcați)  a început să se roage stând în 
picioare și cu o atitudine de om încrezut. El se uita de sus în jos la celălalt de lângă el,  
(păpușa se mișcă) un om care nu era iubit de ceilalți, deoarece meseria lui îl obliga să ia bani 
de la oameni. Acesta stătea în genunchi și plângea când se ruga. Dar omul cel mândru a spus în 
timp ce se ruga: ,,Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca omul ăsta rău de lângă mine.  (Păpușa 2 
mișcă capul în jos.) Eu nu sunt rău, nu vorbesc urât, nu mă port urât cu ceilalți, eu ascult de Tine, 
dau bani la biserică și fac doar lucruri bune.” Celălalt om, însă, se ruga cu mare durere și 
fără măcar să își ridice privirea de jos: ,,Doamne, ai milă de mine că am făcut atât de multe 
rele!”  

 Întrebați copiii: Care credeți că a avut o inimă bună când s-a rugat? Care atitudine credeți că 
a plăcut mai mult lui Dumnezeu? Da, așa a spus și Domnul Isus, că omul cu acela a fost pe 
placul lui Dumnezeu.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii să reţină și să aplice practic cele învățate  despre               
rugăciune.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Luați textrul biblic din Luca 18:10-14 și citiți-l. 

 Faceți o repetiție a scurtei scenete cu păpuși ca să știți ce să prezentați  în fața copiilor.  

1. Amestecați paharele cu imagini. 
 
2. Alegeți  doi copii care să vină și să pună paharele cu imagini în ordinea pe care o  
      cere ideea versetului biblic.  
 
3. Opțional, cereți copiilor să construiască o piramidă din pahare, însă important este 
       ca paharele să fie puse în ordine. 
 
4 După ce cei doi copii au reușit să așeze paharele în ordine (linie sau piramidă),  
      toți ceilalți vor spune împreună ideea versetului biblic. 
 
5.   Faceți la fel cu toți copiii, în așa fel încât fiecare copil să participe la joc.  

JOC: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

CONCLUZIE: 

Astăzi am învățat multe lucruri importante despre cum trebuie să ne rugăm și ce atitudine trebuie să 
avem când ne rugăm lui Dumnezeu. Da, noi trebuie să avem o atitudine bună când ne rugăm și să ne 
gândim la El ca la un Tată bun, așa cum ne-a învățat Domnul Isus în rugăciunea ,,Tatăl nostru”.  

RUGĂCIUNE:  
 
 Aduceți copiii într-o rugăciune de final înaintea lui Dumnezeu. Mulțumiți pentru posibilitatea 
aceasta de a ne ruga Domnului ca unui Tată bun ce este El pentru noi. 

MATERIALE: 

 2 Păpuși din pahare de 
uncă folosință, făcute la 
lecția biblică, dar                          
nu Isus și ucenicii.  

6 
6 cu 5 
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OBIECTIVE: Copiii  să îşi  reamintească tema şi aplicaţiile practice 

din lecţie, despre atitudinea în rugăciune. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Luați o cutie de carton și faceți ca un cap cu o față de om.  Important 
este să fie un carton dur, tare. 

  Faceți două găuri suficient de mari pentru ochi și una chiar mai 
mare pentru gură.  

 Din folie de aluminiu sau folie de plastic faceți un cocoloș suficient 
de mare cât să treacă prin găurile făcute în cutie. Dacă nu aveți folie 
de aluminiu sau pentru alimente, puteți face cocoloș de hârtie. 

 Probați jocul înainte de oră să vedeți dacă funcționează bine. 

1. Chemați în față un copil care să vină să arunce prin găurile din cutie mingea 
făcută din folie sau hârtie. 

2. Dacă mingea reușește să treacă printr-o gaură, copilul trebuie să răspundă la o 
întrebare.  

3. Dacă nu reușește, copilul pleacă la locul său.  
4. Faceți așa încât toți copiii să aibă posibilitatea să se joace.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească de 

cele învățate la lecție despre atitudinea în rugăciune. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Pe fundul fiecărui pahar, prin exterior, faceți la mijloc o gaură cu 
ajutorul unui cuțit, foarte ascuțit, printr-o  rotire ușoară. 
(imag. 1)  

 Aveți nevoie de un pahar pentru fiecare copil, 3 pahare 
pentru lecția biblică și 2 pentru aplicația practică.  

 Faceți înainte de lecție 5 păpuși.  
. 
 

MATERIALE: 

 5 Pahare de unică folosință 
PLUS 1 la fiecare copil 

 Scotch/Lipici 

 Hârtie creponată/ șervețele 
de masă 

 Paie de 
băut 

 
 

MATERIALE: 

 Cutie sau carton gros 

 Foarfece 

 Folie din aluminiu/de 
plastic pentru alimente/
hârtie 

 

1. Întoarceți paharul cu gura în jos și îmbrăcați-l cu un șervețel colorat,         
hârtie creponată, etc., lipindu-l cu scotch, vezi imaginea 2. 

2. Luați un pai de băut și tăiați-l în trei, în așa fel încât pentru o păpușă să                         
aveți două ,,mâini” de 4 cm și o bucată mai lungă pentru gât și cap, vezi                                 
imaginea 3. 

3. Introduceți paiul de băut în orificiul creat anterior, adică partea mai                     
lungă, imaginea 4. 

4. Lăsați în exterior 3-4 cm din pai. 
5. Desenați o față de om, decupați-o și lipiți-o cu scotch de paiul de băut ieșit în 

exterior, imaginea 5. 
6. Atașați în lateral ,,mâinile”,  lipind cu scotch cele două bucăți de paie de băut, 

iamginea 6.  
7. Mânuiți păpușa, imaginea alăturată. 
  

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să înțeleagă mai bine rugăciunea ,,Tatăl nostru” și importanța atitudinii 
noastre. Textul biblic este din Matei 6:7-13 și Luca 18:10-13. De asemenea, ideea versetului biblic este: ,,Când vă rugați, 
să vă  rugați cu inimă bună.” Matei 6:5 

Matei 6 cu 5 
INSTRUCȚIUNI: 

 Decupați fiecare imagine, pag. 7.  

 Dați copiilor câte 5 astfel de imagini.  

 Copiii vor lipi imaginile colorate, pag. 7,  peste imaginile în alb și negru. 
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Matei 6 cu 5 

Matei 6 cu 5 

Matei 6 cu 5 

Matei 6 cu 5 

Matei 6 cu 5 

Matei 6 cu 5 

 


