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PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu ne-a 
creat şi pe noi, oamenii, şi că El ne iubeşte pe noi cel mai mult 
din tot ce a creat El.   

TEXT BIBLIC: Genesa 1:26-2:25 

 

VERSET BIBLIC: Genesa 1:27 

       C
reația  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

OBIECTIVE : Lecţia Introductivă introduce tema lecţiei prin care 
copiii vor învăţa că omul a fost creat de Dumnezeu.  

• Dacă nu aveţi hârtii colorate, puteţi face nişte pătrăţele mai mici de hârtie 
pe care să le coloraţi cu creioane colorate: unul—galben, altul—albastru, 
apoi verde, maron, negru, roz. 

• Faceţi dvs. înainte de oră câte un model pentru lucru manual la ceea ce 
veţi lucra cu copiii: un băieţel şi o fetiţă din şerveţel de hârtie. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI—LEC ŢIA INTRODUCTIV Ă: 

1. Arătaţi copiilor hârtia de culoare galbenă şi cereţi-le să vă spună câteva lucruri 
create de Dumnezeu care poartă acea culoare.  

2. Arătaţi copiilor hârtia de culoare albastră şi cereţi-le să vă spună alte câteva lucruri 
create de Dumnezeu care poartă culoarea albastră.  

3. Arătaţi hârtia de culoare verde şi cereţi copiilor să vă spună câteva lucruri create de 
Dumnezeu care poartă acea culoare.  

4. Faceţi la fel şi cu celelalte hârtii: maron, negru şi roz. 

5. Amintiţi-vă astfel cât de minunat a creat Dumnezeu totul şi de frumoasă prin multele 
culori pe care le-a pus în tot ceea ce a creat. 

MATERIALE: 

• 1 Coală colorată de 
hârtie: galbenă, 
albastră, verde, 
maron, negru, roz 

• Opţional, Creioane 
colorate 

• Şerveţele de hârtie—3 
de copil 

 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI—LUCRU MANUAL: 

1. Daţi fiecărui copil trei şerveţele. 

2. Răsuciţi un şerveţel lăsând un bulb deasupra pentru cap, imag 1. 

3. Răsuciţi un al doilea şerveţel pentru mâini, imag. 2, şi lipi ţi-l de 
corp, imag. 3.  

4. Luaţi al treilea şerveţel. 

5.  Băieţii îl vor răsuci ca pentru picioare, imag. 4, iar fetiţele vor 
face o fustiţă ca în imag.5.  

6. Lipiţi picioarele /fustiţa de corp, imag. 6.   

1. 
2. 

3. 4

5. 

6. 
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OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă că noi suntem  creaţi de Dumnezeu după 
asemănarea Lui, spune Biblia, şi fiin ţa umană este cea mai specială creaţie a Sa; 
mai specială decât orice altă fiinţă sau lucru creat de El.  
 

TEXTUL BIBLIC :  Genesa 1:26-2:25 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• În timp ce prezentaţi, folosiţi-vă de copii şi de plastilină, după intrucţiunile din prezentare.  
 

MATERIALE: 
• Biblie 

PREZENTAREA LEC ŢIEI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi o repetiţi de lucru cu plastilina, în aşa fel încât să lucraţi 
concomitent cu prezentarea. Nu trebuie să fie perfect ceea ce modelaţi, cât 
să lucraţi rapid şi în acelaşi timp cu prezentarea.  NU confecţionaţi 
plastilina înainte de oră! DOAR faceţi o repetiţie. Copiii vor fi mai atenţi 
dacă ei pot să vadă cum lucraţi plastilina.  

Vă amintiţi, copii, ce am învăţat lecţia trecută despre cum a creat Dumnezeu cerul şi ceea ce este pe 
cer (soarele, luna, stelele, norii cu ploaie, şi păsările cerului) sau pământul şi ceea ce este pe pământ  
precum pomi, plante, ape, vieţuitoarele apelor şi animalele. Dumnezeu a creat toate păsările, 
animalele şi târâtoarele două câte două, adică băiat şi fată. Aşa au apărut pe pământ două văcuţe. 
Ridicaţi doi copii, băiat şi fată, care să imite cum fac vacile. Apoi se aşează la locul lor. Tot aşa a 
creat Dumnezeu şi leii. Ridicaţi  alţi doi copii, băiat şi fată, care să imite cum fac leii. Apoi se 
aşează la locul lor. Apoi El a făcut şerpii, şopârlele şi toate târâtoarele pământului tot două 
câte două. Ridicaţi doi copii, băiat şi fată, care să imite cum fac şerpii. Apoi se aşează la locul 
lor. La fel şi păsările... Ridicaţi doi copii, băiat şi fată, care să imite cum fac păsările. Şi peştii... 
Ridicaţi doi copii, băiat şi fată, care să imite cum fac peştii. Apoi Dumnezeu a creat pe om aşa: 

Dumnezeu a luat pământ şi a început să modeleze omul din pământ. Luaţi o bucată de 
plastilină şi faceţi cu ea cam ce vă imaginaţi că a făcut Dumnezeu cu lutul. Modelaţi mai 
întâi capul: Dumnezeu a făcut omului un cap minunat cu care să gândească, să vorbească, să 
iubească. Modelaţi apoi corpul: Dumnezeu a modelat apoi din lut corpul omului într-un mod 
atât de frumos: cu muşchi şi oase... Lipiţi trupul de cap. Apoi Dumnezeu a modelat mâinile 
omului ca să poată munci cu ele. Lipiţi mâinile de corp. Apoi Dumnezeu a creat omului 
picioare ca să poată merge sau alerga. Faceţi picioarele din plastilină şi lipi ţi-le de corp. Nu-i 
aşa că Dumnezeu a creat pe om frumos? Dar omul creat de mine cum vi se pare? Lăsaţi copiii 
să răspundă. Ei, dar Dumnezeu nu a făcut pe om din pământ doar ca să îl lase acolo jos. Ci 
Dumnezeu a suflat peste el  -suflaţi peste păpuşa dvs. din plastilină- şi omul a prins viaţă. Apoi 
a început să se mişte şi să vorbească cu Dumnezeu. A început să descopere lumea şi tot ce a 
creat Dumnezeu înainte de el. Omul a fost fericit să vadă atât de multe culori. El era prietenul lui 
Dumnezeu. Ei, dar să nu uităm că pe toate celelalte fiinţe Dumnezeu le-a creat două câte două. Doar 
omul era singur. Şi cred că din acest motiv el nu a fost foarte fericit.  Iar Dumnezeu a văzut asta, 
pentru că El a făcut ca omul să cadă într-un somn adânc. Şi, pe când dormea, Dumnezeu a luat o  
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CONCLUZIE: 

 Dumnezeu a creat bărbatul şi femeia. El ne-a creat pe noi. El ne iubeşte atât de mult încât ne
-a oferit tot ce a făcut El în cer şi pe pământ, ca să ne bucurăm de tot ce a creat. Ce bun şi minunat 
este Dumnezeu! 

JOC: 
1. Pe o masă puneţi două seturi de imagini la o distanţă oarecare un set de altul, DAR cu faţa în jos.  
2. Chemaţi un copil în faţă care să ia o imagine din ambele grupuri de imagini. Copilul arată clasei 

cele două imagini extrase. Dacă imaginile sunt identice, toţi vor spune versetul împreună. Dacă 
imaginile nu sunt identice, le va pune la loc pe masă şi va merge la locul său. Dacă imaginile 
coincid, vor fi luate de pe masă.  

3. Se joacă astfel jocul până ce toate imaginile au fost luate perechi, perechi.  
4. Continuaţi jocul până ce fiecare copil a avut şansa să întoarcă imaginile cel puţin o dată. 

bucată din carnea lui şi a făcut-o pe femeie. Când s-a trezit omul şi a văzut-o pe femeie, s-a bucurat 
atât de mult că a zis: Iată în sfârşit pe cea care este la fel ca mine!  Ea se va numi femeie. Şi aşa a 
creat Dumnezeu pe bărbat, apoi pe femeie cu numele Adam şi Eva. 

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul biblic care vorbeşte 
despre creaţia lui Dumnezeu. 

    MATERIALE: 
• Imagini pag. 6-7 două seturi 

• 10 Jumătăţi de coli A4 de 

hârtie. 

• Lipici 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Faceţi copii xerox pag. 6-7, două seturi. 
• Decupaţi imaginile şi lipi ţi-le pe fiecare 

pe câte o jumătate de coală A4.  
• Lăsaţi să se usuce bine.  

La început, Dumnezeu a făcut  
cerurile şi pământul.  
 Genesa 1:1  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 
• Spuneţi versetul de câteva ori împreună cu toţi copiii, astfel: 

1.În timp ce sar ca o minge. 
2.În timp ce vor face masaj la umeri colegului din dreapta. 
3.În timp ce se vor apleca ca să atingă vârful picioarelor. 
4.În timp ce vor bate piciorul pe loc ca şi cum ar mărşălui soldaţii.  

• Spuneţi copiilor că Dumnezeu a creat tot ce există, dar că El a creat şi pe om. El ne-a creat pe noi. 

 

OBIECTIVE :  Copiii să înţeleagă că noi suntem creaţi de Dumnezeu ca să 
putem avea o relaţie cu El, de aceea pentru El fiinţa umană este cea mai specială 
şi cea mai iubită din toată creaţia Sa.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Copii xerox imagini pentru poveste, pag. 8-9. 

 

MATERIALE: 
• Imagini, pag. 8-9 

• Biblia 

Dumnezeu 
1

Dumnezeu 
1
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POVESTE: 
George stătea gânditor, privind la televizor, imag. 1. Tocmai vedea un desen animat 
despre un om de ştiintă care susţinea că lumea nu a fost creată de Dumnezeu, ci că 
omul a fost cândva o maimuţă, imag. 2,  care a evoluat şi s-a tot schimbat până ce a 
devenit om.  
 
George învăţase, însă, la biserică altceva. Chiar şi mama lui îi citise din 
Bibile, arătaţi Biblia,  cum a fost creat totul de Dumnezeu, şi că omul este 
cea mai frumoasă operă a Sa. Biblia  spune că Dumnezeu ne-a creat să fim prietenii 
Lui.  
 - Cum poate acest om atunci să spună că provenim din maimuţe?, se miră 
George nedumerit, imag. 3.  
 
Copilul a fugit repede la mama lui să o întrebe ce credea ea despre această teorie. Iar 
mama, imag. 4, i-a răspuns:  
 - George, această teorie este o minciună a diavolului pentru noi. Dumnezeu ne
-a creat pe noi ca să-I fim prieteni. Dar diavolul ne-a aruncat această minciună despre 
maimuţă ca să nu credem că Dumnezeu ne-a creat. Dacă ar fi adevărată această teorie, 
atunci de ce nu au devenit toate maimuţele om? Şi cum de astăzi mai există maimuţe? 
De ce nu a evoluat în ceva şi câinele, sau pisica, sau papagalul, sau rechinii dacă tot 
trăim într-o lume care evoluează mereu în ceva? De ce? Pentru că este o teorie falsă. Şi 
doar cei slabi mai pot crede în ea. Eu, însă, cred că Dumnezeu ne-a creat.  
 George şi-a amintit despre ce învăţase el din Biblie cum a creat Dumnezeu pe 
om. Şi a crezut ce spune Biblia. Atunci George a îngenunghiat şi I-a mulţumit lui 
Dumnezeu pentru modul minunat în care l-a creat şi pe el, imag. 5. 
 Dar voi, copii, ce credeţi: ce spune Biblia sau că noi ne tragem din maimuţă?  
Încă o dată: Biblia (arătaţi Biblia) sau maimuţa (arătaţi imaginea 2- maimuţa)?  
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
În timp ce povestiţi, arătaţi pe rând imaginile, dar în aşa fel încât acestea să nu fie văzute de copii 
decât în momentul în care vorbiţi despre ele.  

CONCLUZIE: 
 
Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a avea o relaţie cu El. El ne iubeşte aşa de mult, că a dorit să ne 
ierte de toate păcatele noastre prin Isus Hristos ca să putem avea în continuare o relaţie frumoasă de 
prietenie cu El. Vreţi şi voi, copii, să aveţi această relaţie de prietenie cu Creatorul nostru? Atunci să 
nu-l lăsăm pe diavolul să ne mintă cu teoria lui despre maimuţe, ci să Îl lăsăm pe Dumenezeu să ne 
descopere mai mult cât de minunat ne-a creat El pe noi.  
 

RUGĂCIUNE: Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu pentru că ne-a creat şi 
pe noi. 

2. 

1. 

 

 

3.

5. 

4. 
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OBIECTIVE : Copiii să recapituleze că Dumnezeu ne-a creat şi că noi 
suntem cele mai preţioase fiinţe pentru El cu care El doreşte să aibă o 
relaţie veşnică de prietenie. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Toţi copiii vor sta la locurile lor.  
2. Dvs. veţi face nişte afirmaţii care sunt adevărate sau false. Dacă aceste afirmaţii sunt adevărate, 

copiii se vor ridica în picioare. Dacă sunt false, copiii vor rămâne aşezaţi pe scaune. 
 

AFIRMA ŢII  JOC:  
• Dumnezeu a creat totul în şapte zile. 
• Dumnezeu a creat totul în şase zile.  
• Dumnezeu a creat animalele. 
• Lumea a apărut la întâmplare. 
• Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea. 
• Omul a apărut din maimuţă. 
• Dumnezeu a creat pe om. 
• Dumnezeu doreşte să fie prietenul omului. 
• Dumnezeu iubeşte pe om. 
• Soarele, luna şi stelele au apărut singure pe cer. 
• Dumnezeu a creat peştii şi apele. 
• Dumnezeu a creat pe femeie din bărbat. 
• Dumnezeu a creat pe bărbat din pământ. 
• Omul este cea mai minunată fiinţă din tot ce a creat Dumnezeu. 
• Dumnezeu a creat totul ca să se bucure omul.  
 
OPŢIONAL:  Daţi fiecărui copil o bucată de plastilină şi lăsaţi să facă unul din 
lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu: om, animal, floare etc.  

MATERIALE: 
•  Nu sunt 

 
 
 

DA 

Nu 

????? 

Genesa 1:1 

5. 

 VERSET BIBLIC –Joc  
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 APLICA ŢIE PRACTIC Ă 

4
. 

3. 
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La           
început, 
D

um
nezeu 

a făcut  

cerurile şi 
p
ăm

ântul.  

G
enesa 1:1

 
 


