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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă prin rugăciunea Tatăl nostru 
          ce înseamnă puterea și slava lui Dumnezeu.  
 
TEXTE BIBLICE: Matei 6:13b; Apocalipsa cap.1:9-20;                   
      cap.7:9-17; cap.14:6-7 și 13-14; cap.19-22. 
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 PERSOANE: 

 Persoane 4 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției despre ce înseamnă slava 
și puterea lui Dumnezeu. 

 În această lecție vom vorbi tot despre rugăciunea Tatăl nostru, iar copiii 
vor înțelege din această lecție ce înseamnă puterea și slava lui Dumnezeu. 

  Această lecție este creată special pentru copiii preșcolari de 5-6 ani și 
școlari mici de clasa I. 

 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. 

 Căutați cântecul CE MARE E DUMNEZEU pe youtube. Pentru a învăța 
semnele, accesați piesa cu același nume cântată de Clubul Copiilor Chisoda 
(Alina și Andrei). Pentru a învăța cuvintele, vizionați tot pe youtube același 
cântec, dar Mix-Ce mare ești Dumnezeu. 

 Învățați bine cântecul, ca să îl puteți cânta pe de rost în fața copiilor.  

1. Cântați de câteva ori cântecul CE MARE E DUMNEZEU, împreună cu copiii și cu semne.  
2. Stați în fața copiilor și învățați-i semnele. 

INTRODUCERE TEMĂ ÎNVĂȚĂTOR: 
Spuneți: ,,Dragi copii, ce spune acest cântec? Că Dumnezeu e mare și puternic, că El ține în mâna Sa 
totul. El este foarte cunoscut de toți oamenii. El este Dumnezeu. Astăzi vom continua să vorbim 
despre rugăciunea Tatăl nostru. Haideți să spunem împreună rugăciunea Tatăl nostru! Astăzi vom 
învăța despre puterea și slava lui Dumnezeu, adică despre cât de cunoscut este El, și cum este în 
Cerul Lui, acolo unde este Casa Lui. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă ce înseamnă putere și slava lui Dumnezeu în cer și pe pământ.  

MATERIALE: 

 Copii Xerox imagini, 
pag. 6-9 

 

 Pregătiți toate materialele, imagini pag. 6-9,  și faceți o repetiție înainte de oră.  

TEXTE BIBLICE: Apocalipsa cap.1:9-20; cap.7:9-17; cap.14:6-7 și 13-14;    
cap 19-22. 

1. Spuneți lecția de mai jos, folosindu-vă de imagini. 
2. Spuneți prezentarea biblică foarte scurt și pe înțelesul copiilor, ținând cont că la această vârstă 

copiii nu înțeleg concepte grele. Chiar și cuvântul putere sau slavă este destul de greu pentru ei 
să înțeleagă, de aceea ne vom folosi de imagini care să îi ajute să vizualizeze totul.  

MATERIALE: 

 Cântec CE MARE 
E DUMNEZEU 
youtube. 
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INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Desenați pe 6 coli A4 cele 6 imagini pentru 
cuvintele versetului biblic, astfel: 

  
 ,,Căci a Ta 
   
 

    
 

  și puterea 
 
   

  în veci. Amin!” 
 

                                                                         Matei 6:13b 

POVESTIREA BIBLICĂ: 
Astăzi vom vorbi despre unul dintre prietenii Domnului Isus pe nume Ioan, imag. 1. 
După ce Domnul Isus a plecat la Tatăl Său, în Cer, Ioan a avut un vis. Vă amintiți că 
după înviere, Domnul Isus S-a întors în Cer?  Unde este Cerul? Cerul este locul unde 
locuiește Dumnezeu, Împărăția Lui. Vă amintiți că noi am mai învățat despre ce 
înseamnă împărăție? Și am spus că este acolo unde un rege are control asupra 
poporului său. Să ne imaginăm că ne punem și noi o coroană pe cap. (Mimați că puneți o  
coroană pe cap împreună cu copiii.) Cum arătăm noi că avem putere? (Mimați cu copiii că 
încordați mușchii.) Astăzi vorbim despre Împărăția lui Dumnezeu în Cer.  
 

Ioan ne povestește în Biblie (arătați o Biblie)  despre visul său în care a văzut Cerul, 
imag.2. Voi ați avut vreodată un vis?  Ioan a avut un vis foarte frumos. L-a văzut pe 
Domnul Isus stând pe un tron, imag. 3, deoarece El este Împăratul. 
 

Dumnezeu i-a descoperit multe lucruri frumoase despre Împărăția Lui, un loc minunat 
cu mulți îngeri, imag. 4, și foarte mulți oameni care Îi cântau, adică Îl slăveau, Îl lăudau 
pe El, imag. 5. Ce înseamnă laudă?  Laudă este atunci când se spune ceva frumos despre 
cineva. Slava și lauda sunt asemănătoare. Haideți să Îi spunem lui Dumnezeu ceva frumos! 
Spuneți cu mine lui Dumnezeu: ,,Tu ești puternic! Te iubesc!” Aceasta înseamnă să aduci 
slavă sau laudă lui Dumnezeu.  
 

Ioan spune că a văzut pe oamenii care strigau și Îl lăudau în Cer pe Dumnezeu o veșnicie 
întreagă.  Oh, alt cuvânt greu! Ce înseamnă veșnicie, copii? Oau, ceva care nu se termină 
niciodată, imag. 6. Am o idee.  Haideți să facem și noi cu degețelele semnul veșniciei.    
Faceți așa! (Trasați în aer cu degetul arătător, ca și cum ați desena, semnul veșniciei de mai 
multe ori și arătați că nu se termină.) Vă dați seama cum este să stai o veșnicie - adică 
mereu, mereu, mereu-  lângă Domnul Isus, în Casa Lui? Cine vrea să fie cu Domnul Isus o 
veșnicie în Casa Lui? Eu, da!  
 

Apoi Ioan a văzut ce multă bucurie este în Împărăția lui Dumnezeu. Acolo nu ne va fi 
foame, nici sete, imag.7, nici cald, căci Domnul Isus va avea grijă de noi. Nu vom plânge, 
nu va fi suferință, nici lucruri rele nu vor fi.  Acolo ne va fi bine și îi vom cânta mereu lui 
Dumnezeu, imag. 5.  Ce frumos va fi să fim o veșnicie în Cer cu Dumnezeu și să Îl slăvim!  
 

CONCLUZIE:  
 Domnul Isus încheie rugăciunea Tatăl nostru astfel: ,,Căci a Ta este Împărăția și 

puterea și slava în veci, Amin.”  Imag. 2.  
 Ce înseamnă că a Lui este puterea? Dumnezeu poate face orice vrea. Nimic nu poate să 

Îi stea în cale, El poate face totul.  (Faceți cu copiii semnul puterii.) Cine este cel mai 
puternic?  Dumnezeu!!! 

 Ce înseamnă că a Lui este slava? Adică toți îl cunosc și recunosc ce bun și mare este  
Dumnezeu. Și Îl laudă. Haideți să spunem împreună: Te iubesc! 

1. 

7.  

2. 

5. 

4. 

5. 

3. 

2. 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe versetul biblic din Tatăl nostru care 
vorbește despre puterea și slava lui Dumnezeu.  

MATERIALE: 
 Lipici 
 Marker 
 Foarfecă 
 Pungă 
 6 Coli A4 de hârtie 
 

,,Căci a Ta este împărăția, 
și puterea și slava în veci. 
Amin!” 
      Matei 6:13b 

6. 

este împărăția 

și slava 
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JOC: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneți copiilor că astăzi veți învăța sau veți repeta parte dintr-un verset din rugăciunea Tatăl 
nostru pe care, posibil, toți îl cunosc.  

2. Explicați încă o dată ce înseamnă cuvintele în veci și slava lui Dumnezeu și ce cuvinte din 
verset reprezintă fiecare imagine de pe banner. 

3. Repetați cu copiii de trei ori versetul biblic în imagini.  
4. Începeți să tăiați pe rând imagini de pe banner, iar bucățile tăiate punteți-le într-o pungă.  
5. Spuneți de fiecare dată versetul biblic. 
6. La final, spuneți versetul biblic pe dinafară de trei ori, în diferite moduri: tare, în șoaptă, cu voce 

normală.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luați trei copii din clasă.  
2. Spuneți ,,start!”, iar copiii vor scoate hârtiile cu părți din versetul biblic și vor recompune 

versetul, așezând imaginile în ordinea corectă.   
3. Toți copiii spun versetul.  
4. Amestecați bine părțile din verset și puneți-le iarăși în pungă.  
5. Chemați alți trei copii care vor face la fel.  
6. Se repetă jocul tot cu alți trei copii, până ce toți copiii vor fi jucat cel puțin o dată. 
7. La final, mai spuneți versetul o dată pe dinafară.  
 

 
 Lipiți cu scotch în ordine cele 6 coli cu imagini, ca să faceți un banner. 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic ce înseamnă veșnicie. 

MATERIALE: 

 3 Desene făcute pentru 
versetul biblic și tăiate de 
pe banner.  

 Scotch 

 Scaune 

 Luați cele trei desene de la versetul biblic, vezi imaginile                        
alăturate.  

 Puneți în cerc atâtea scaune câți copii aveți. Scaunele să fie puse spate 
în spate. 

 Lipiți pe trei scaune cele trei imagini. 

 Puneți o melodie să cânte sau strigați ,,start!”. Copiii se învârt în jurul 

scaunelor. 

 Opriți melodia sau spuneți ,,stop!”. Copiii se vor așeza pe scaune. Cei 

care au desen lipit la scaun trebuie să spună ce reprezintă acel desen în 

legătură cu Dumnezeu.  

 JOC VERSET BIBLIC 
MATERIALE: 

 Desenele de pe banner 

de la versetul biblic. 

 

OBIECTIVE: Copiii să aibă posibilitatea să repete de mai multe ori              

versetul biblic și să meargă cu el învățat din clasă. 

Mai jos vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le folosiți la clasă în 

limita timpului disponibil și în funcție de ceea ce remarcați că place mai mult 

copiilor sau este nevoie. 
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MATERIALE: 

 Vizualele de la lecția 
biblică 

 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Arătați copiilor pe rând câte o imagine. 
2.  Lăsați copiii să povestească despre ceea ce văd și își amintesc ei în legătură cu acea 

imagine.  

 JOC RECAPITULATIV 

 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească 
de cele învățate la lecție din rugăciunea Tatăl nostru despre 
puterea, slava și veșnicia lui Dumnezeu. 
 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox pag. 10, una la fiecare copil și pag. 
11, una la 4 copii. 

 Decupați seturile de trei imagini, pag. 9 și 11, așa 
încât să aveți un set de copil. 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 9-11 

 Foarfecă 
 

1. Copiii colorează imaginea nor de la pagina 10, imag. 1. 

2.  Dați fiecărui copil un set de trei imagini de la pagina 9           

sau 11 pe care le vor colora, imag. 2. 

3. Copiii vor lipi cele trei imagini  colorate pe imaginea nor, 

acolo unde este X, imag. 3, apoi vor îndoi, imag. 4. 

4. Vorbiți despre cât de frumoasă este Împărăția lui Dumnezeu,  

Casa lui Dumnezeu.  

5. Repetați ce înseamnă ,,lauda” (slava) și spuneți cu copiii:  

       “TE IUBESC, DUMNEZEU!”  

6. Repetați ce înseamnă  “veșnicia”. 

7. Faceți semnul veșniciei cu copiii de mai multe ori.  

8. Insistați pe ideea că veșnicie înseamnă că nu se termină      

 niciodată, asemenea semnului.  

 

1.  

 

2.  

 

x 
x x 

3.  

x 

 

îndoiți 

x 

x 
x 

x 
x x 

4.  

  

 LUCRU MANUAL și PAGINĂ DE COLORAT 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze toate cele învățate la lecția 
despre puterea și salva lui Dumnezeu. 
 



  TATĂL NOSTRU ... 6  Preșcolari    6  

www.KIDZROMANIA.com 

 

 

 

1. 

2. 
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4. 

3
. 
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7.  

5. 

7. 
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Îndoiți și lipiți. 
Îndoiți și lipiți. 

Îndoiți și lipiți. 
Îndoiți și lipiți. 

Îndoiți și lipiți. 

Îndoiți și lipiți. 

6. 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să înțeleagă prin rugăciunea Tatăl nostru ce înseamnă puterea și 
slava lui Dumnezeu. Text biblic și verset biblic: ,,Căci a Ta este împărăția, și puterea și slava în veci. Amin!”               
Matei 6:13b 

X 

X X 

x 

x 
x 
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Îndoiți și lipiți. 

Îndoiți și lipiți. 

Îndoiți și lipiți. 

Îndoiți și lipiți. 

Îndoiți și lipiți. 

Îndoiți și lipiți. 

Îndoiți și lipiți. 

Îndoiți și lipiți. 


