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I. Jocul de început 

Pentru jocul de astăzi trebuie să aveți pregătite atâtea teme/domenii câți copii aveți în grupă. Spuneți-le 

copiilor că jocul este cronometrat. Apoi, numiți un copil și spuneți-i o temă/domeniu. Copilul are la 

dispoziție 15 secunde în care să spună cât mai multe cuvinte legate de tema/domeniul respectiv. 

Exemple: bucătărie, școală, familie, biserică etc. Asigurați-vă că fiecare copil are ocazia să joace acest 

joc. Copilul care a spus cele mai multe cuvinte câștigă o rundă de aplauze din partea celorlalți copii. 

II. După lecția biblică despre Estera 

Întrebarea 1: Puneți întrebarea și spuneți-le copiilor că vor trebui să răspundă scurt și cu 

propriile cuvinte. Întrebarea este: „Ce a făcut Estera pentru poporul ei și ce a făcut poporul 

față de ea?” Asigurați-vă că toți copiii înțeleg că poporul a fost recunoscător lui Dumnezeu 

pentru Estera și pentru ceea ce a făcut pentru ei, că și-a pus propria viață în pericol pentru a-

i salva.  

Întrebarea 2: Puneți a doua întrebare și spuneți-le copiilor că trebuie să scrie sau să 

deseneze răspunsul pe o coală de hârtie pe care o vor arăta toți odată spre cameră. 

Întrebarea este: „Care sunt personajele din această povestire?”  

III. După aplicația prezentată de Florentina și Estera. 

Întrebarea 1: Spuneți-le copiilor că le veți pune o întrebare la care trebuie să scrie răspunsul 

pe o coală de hârtie pe care o vor arăta spre cameră toți în același timp. Întrebarea este: 

„Despre ce am învățat azi de la Estera?” Asigurați-vă că printre răspunsurile date de copii se 

regăsește și recunoștința. 

Întrebarea 2: Puneți a doua întrebare, dar de data aceasta spuneți-le copiilor că trebuie să 

răspundă folosind propriile lor cuvinte. Întrebarea este: „Față de cine vă puteți arăta 

recunoștința sau mulțumirea în săptămâna care urmează? Asigurați-vă că toți copiii 

răspund. 

Rugați-vă împreună cu copiii ca Dumnezeu să îi ajute să fie întotdeauna mulțumitori și să-și arate 

recunoștința față de El și față de cei care fac lucruri pentru ei. 

 


