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 ASCULTAREA DEPLINĂ 1 

PREŞCOLARI  ŞI ŞCOLARI MICI 

SCOPUL LECŢIEI: 

Copiii să înveţe că trebuie să ne oprim şi să ne gândim dacă este bine să 

facem  un lucru sau nu, dacă îi place lui Dumnezeu, etc. 

TEXT BIBLIC: 

Cartea Daniel. 

VERSETUL BIBLIC: 

Psalmul 119: 14 
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Dr. Lupă intră în clasă foarte fericit cu un plic şi o sticlă de 1/2l 

COCA-COLA LIGHT sau ZERO (Atenţie, pentru ca experimen-

tul să iasă nu este voie să înlocuiţi cu Coca-Cola  normală sau cu 

Pepsi!).Pune plicul pe o masă şi îi salută pe copii spunându-le: 

,,Bun găsit, copii! Ce dor mi-a fost de voi! E mult de când nu ne-am 

văzut, nu? Da, e foarte mult. Dar eu să ştiţi că n-am stat nicio  

secundă în perioada în care nu v-am vizitat. Am lucrat la multe  

experimente. Şi am fost în multe locuri: şi la munte, şi la mare, şi  

în sate, şi în oraşe, şi în tabere, şi în săli de clasă… Da, m-am  

plimbat mult de când nu ne-am văzut. Aşa cum faceţi unii dintre voi  

în vacanţe. Numai că eu nu m-am dus să mă relaxez. Eu am fost  

mereu cu treabă. Iar copiii de pretutindeni sunt foarte fericiţi când  

mă întâlnesc. Voi sunteţi fericiţi că mă vedeţi? Desigur pentru că 

eu, Dr. Lupă, sunt mereu pregătit cu câte un experiment. Şi astăzi 

am pregătit unul pentru voi.’’ Dr. Lupă ia o gură de Coca-Cola 

Light sau Zero din sticlă, apoi spune:,, Aşa! Deci, ce spuneam? A, 

vă spuneam că urmează să facem un  experiment. Dar…, dar unde 

sunt ingredientele? Oh, nu! Sper că nu le-am lăsat în tren! Voi aţi 

fost atenţi când am intrat? (Lasă copiii să răspundă.) Aveam sau nu 

aveam ceva când am intrat? (Lasă copiii să răspundă.)   

EXPERIMENTUL: 

MATERIALE: 

 O sticlă de 1/2l de 

Coca-Cola 

Light sau Zero 

 Câteva cuburi 

de zahăr 

 O tavă pentru 

experiment,  

 Şerveţele, sau 

şervet 

 Un plic în care 

puneţi imaginile 

de la  pag.12 

IDEI PENTRU COSTUM 

Încercaţi să găsiţi ceva care poate 

fi folosit de fiecare dată când in-

terpretaţi personajul Dr. Lupă.  

Noi vă propunem o pereche de 

ochelari amuzanţi, un halat de 

doctor, sau o cămaşă albă mai 

lungă. De asemenea, Dr. Lupă 

poate avea un papion negru, sau 

o cravată intens colorată. Puteţi 

folosi o perucă, dacă aveţi. Ar fi 

foarte amuzantă, dar nu este nea-

părat necesară.  Folosiţi-vă de 

imaginaţia şi de materialele pe 

care le aveţi la îndemână. Cereţi 

sfatul unui prieten, 

dacă e nevoie de 

mai multă imagi-

naţie, sau mergeţi 

la un magazin sec-

ond hand. Dr. 

Lupă va veni la 

lecţii de câteva ori 

pe an.  
 

   OBIECTIVE: 

Dr. Lupă vine să introducă tema lecţiei printr-un experiment.  Astfel   

copiii vor putea înţelege încă de la început scopul, dar mai ales tema      

lecţiei.  

EXPLICAŢIE 

Dr. Lupă este un personaj pe care noi îl folosim adesea în lecţiile noastre. El poate fi  

cineva care apare  la lecţie timp de câteva minute. Dr. Lupă poate fi interpretat de un 

bărbat, de o femeie,  sau de un adolescent. Puteţi solicita ajutorul unei persoane  din 

biserică pentru a fi Dr. Lupă. Ştim lideri, diaconi, femei din biserică ce s-au oferit  

voluntar să interpreteze acest rol.  Dacă nu aveţi pe cineva care să fie Dr. Lupă,  puteţi 

interpreta   chiar dvs. acest rol. Anunţaţi că urmează Dr. Lupă,  

întoarceţi-vă cu spatele la copii, puneţi-vă îmbrăcămintea specifică acestui personaj )

(sacoul şi ochelarii ), apoi întoarceţi-vă cu faţa la copii şi spuneţi: ,,Bună, copii! Acum 

sunt Dr. Lupă! ’’ Copiii se vor amuza la vederea dvs. şi vor fi receptivi. Nu contează dacă 

copiii ştiu sau nu cine este Dr. Lupă. Ei oricum vor încerca să descopere  acest personaj. 

Fie că interpretaţi dvs. sau altcineva acest personaj, caracterul Dr. Lupă va fi oricum 

amuzant şi-o bună modalitate de-a începe lecţia. 
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,,A, da, mi-am amintit!’’ 

 Se duce la plicul cu care a intrat, îl ia şi îl ridică. Da aveam asta când am intrat, dar nu aces-

ta e ingredientul pentru experimentul meu.  Dr. Lupă mai bea o gură de Coca-Cola Light sau 

Zero şi spune: 

,,A! Acesta este unul din ingredientele pentru experimentul meu.’’ 

Dr. Lupă ridică sticla de Coca-Cola Light sau Zero şi o arată copiilor, apoi îi întreabă: 

 ,,Vă place să beţi asta? (Lasă copiii să răspundă.) E bun  sau nu? (Lasă copiii să răspundă.) 

Da, e gustos, dar e adevărat că nu e foarte sănătos, dar e foarte bun pentru experimentul 

meu. Oh, iar am pierdut ceva. Mai aveam ceva pentru experiment. Dar unde e?’’ 

 Se scotoceşte în buzunare, dar nu găseşte. Se uită prin lupă încă o dată prin buzunare, dar 

nu găseşte:   

,,Mă puteţi ajuta voi, copii? Ce ingredient voi mai folosi pentru experimentul meu? L-aţi 

văzut, voi? Sau poate l-aţi luat voi! (Lasă copiii să răspundă.) Sigur nu ştiţi? (Lasă copiii să 

răspundă.) A! A, mi-am amintit!’’ Sigur că da! Cum am putut să uit asta?’’ 

Dr Lupă se uită într-un buzunar pe care a omis înadins să-l verifice adineauri şi scoate de 

acolo un şerveţel mototolit, apoi zice: 

,,Sigur! Asta era. Eram convins că nu l-am uitat în tren.’’ 

Dr. Lupă desface şerveţelul şi scoate de acolo un cub zahăr, apoi îi întreabă pe copii: 

,,Aţi mâncat vreodată aşa ceva? (Lasă copiii să răspundă.) Ce e acesta? (Lasă copiii să  

răspundă.)  

Dr. Lupă ia un cub de zahăr şi-l ronţăie în faţa copiilor:  

,,Hm, cum credeţi că e acest zahăr: e bun sau nu?’’ E… dulce, şi e bun. Mai ales dacă îl 

mâncăm în prăjituri, sau în compot, etc. E gustos şi când îl ronţăim între dinţi, dar nu e 

 recomandat pentru dinţi.’’  Am văzut copii, că fiecare din ingredientele experimentului meu 

de azi, luat separat e Ok şi nu face rău. Dar ce ziceţi dacă vom pune cele două ingrediente 

laolaltă? Ce credeţi că se va întâmpla?’’ Oare e de bine sau de rău? Aveţi curajul să încer-

căm?’’ (Lasă copiii să răspundă.) Sunteţi siguri? (Lasă copiii să răspundă.) Sunteţi absolut 

convinşi? (Lasă copiii să răspundă.) Bine, dacă voi spuneţi asta, atunci să încercăm! 

Dar… sigur nu vă e frică de ce s-ar putea întâmpla? (Lasă copiii să răspundă.) Vă mai  

întreb o singură dată: Sunteţi foarte, foarte convinşi că vreţi să facem asta? Bine. Atunci 

o să punem această tavă aici.’’ 

Dr. Lupă ia tava şi o pune undeva la vedere. Deschide sticla de Coca-Cola Light sau Zero 

şi pune în ea două cuburi de zahăr lipite unul de altul cu super glue sau lipici. Îndată 

Coca-Cola Light sau Zero va ţâşni din sticlă ca o fântână arteziană. De aceea vă reco-

mandăm să folosiţi o sticlă de 1/2 de Coca-Cola Light sau Zero şi nu una mai mare, 

dacă sunteţi într-o încăpere, pentru a evita neplăcerile de a face mizerie. Dacă sunteţi în 

spaţiu liber, cu cât e mai mare sticla de Coca-Cola Light sau Zero, cu atât e mai intere-

sant. 

,,Oau! Iată ce au făcut cele două ingrediente când le-am pus împreună. Aţi văzut ce bune au 

fost când au stat departe unul de altul? Când am băut Coca-Cola, apoi separat am mâncat 

zahăr,  a fost OK. Dar  dacă le-am pus împreună, iată ce au făcut! Era mai bine să ne 

oprim la timp! Aşa s-a creat o mare mizerie, un mare rău. Aşa se întâmplă cu multe lucruri  
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 OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe că asemenea lui Daniel care a putut să refuze ceea ce ştia            

că nu are voie să facă, la fel şi noi azi trebuie să refuzăm lucrurile care ne pot     

face rău, îndepărtându-ne de Dumnezeu. 

TEXT BIBLIC: Cartea Daniel. 

dacă nu le folosim corect!’’ 

Dr. Lupă ia plicul şi i-l dă învăţătoarei, apoi spune: 

,,Acest plic este pentru voi. Mai târziu vă va fi foarte folositor.’’  

(Imaginile din plic vor fi folosite doar la Aplicaţia Practică) 

Dr. Lupă se retrage, salutându-i pe copii: 

,,Acum, LA REVEDERE, copii! Şi-o să mai vin pe la voi cu alte şi alte experimente! 

Vă recomandăm să 

prezentaţi lecţia într-o 

formă cât mai atracti-

vă, spunând-o ca pe o 

poveste captivantă şi 

plină de aventuri. În-

curajaţi pe copii să-şi 

spună şi ei părerea din 

când în când. Toate 

părerile copiilor sunt 

bune şi demne de as-

cultat.  

MATERIALE: 

 Imaginile pentru 

lecţia biblică, 

pag. 13-15 

 

2. 

curtea împărătească. Ce credeţi că a făcut Daniel? El putea să spună oricând: ,,Acum că sunt 

departe de casă, pot face ce vreau. Nu mă văd mama şi nici tata ce fac. Şi oricum sunt    

obligat să ascult de noul rege, deoarece eu nu mai aparţin acum poporului meu, ci fac parte 

din alt popor.’’ Voi ce aţi face  în locul lui Daniel, într-o asemenea situaţie? Aţi alege să  

ascultaţi de Dumnezeu şi de părinţi, chiar dacă sunteţi departe de casă şi părinţii nu vă văd, 

sau de regele cel străin care era pe deasupra şi păgân? (Lăsaţi copiii să răspundă.)  

INSTRUCŢIUNI: Luaţi imaginile de la pag. 13-15, tăiaţi pe linia întreruptă şi 

folosiţi-le doar la lecţie. Luaţi toate imaginile în mână, aşa încât să fie văzută de 

copii doar imaginea care reprezintă cele despre care se vorbeşte în povestire.  

După ce aceasta a fost folosită, puneţi-o în spatele celorlalte.  

 

POVESTE  

           Astăzi vom vorbi despre un tânăr evreu, despre care Biblia ne povesteşte, 

pe nume Daniel. Pe când era un copil drăguţ, aşa ca voi, el a învăţat 

la fel ca voi, care sunt poruncile şi lucrurile plăcute lui Dumnezeu şi 

cum să Îl asculte pe El, imag. 1. 

 După ce a crescut şi a devenit un tinerel voinic, a fost luat de lângă  

familie şi dus departe  într-o lume păgână (adică nu se închina lui Dumnezeu). 

Alături de el au fost luaţi şi alţi tineri frumoşi la trup şi la chip, şi aşa cu toţii au 

ajuns în Babilon la curtea regelui Nebucadneţar. Cum credeţi că s-a simţit? 

 Acolo, departe de casă, Daniel a fost oarecum obligat să facă  

anumite lucruri despre care învăţase de la mama şi de la tata că sunt interzise de  

Dumnezeu. Mai precis regele acelei ţări păgâne îi obliga să mănânce anumite 

mâncăruri şi să bea anumite băuturi nesănătoase, pe care Dumnezeu le interzisese 

poporului său să le consume, imag. 2. Regele dorea să-i crească pe toţi acei tineri - 

printre care şi Daniel - şi să-i instruiască pentru a deveni oameni de nădejde la  

1. 
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 Haideţi să auzim acum ce a ales Daniel să facă. Daniel a spus: ,,Trebuie să mă gân-

desc înainte să fac asta!’’ Spuneţi şi voi împreună cu mine: ,,Trebuie să mă gândesc 

înainte să fac asta!’’ (ATENŢIE: Cu aceste cuvinte copiii se vor întâlni mai târziu, la joc.) 

Apoi el a hotărât să nu mănânce şi să nu bea cele oferite de împăratul cel păgân. El a ales să 

asculte de Dumnezeu şi de părinţi cu orice preţ, chiar dacă era departe de casă, deoarece ştia 

că chiar şi acolo Dumnezeu îl vede. El l-a rugat respectuos pe îngrijitor să-i aducă în 

loc de mâncare nesănătoasă şi vin, legume de mâncat şi apă de băut, imag. 3.  

 Dumnezeu a apreciat dorinţa lui Daniel de a nu se spurca şi a făcut ca Daniel 

să primească cele cerute.  

 După un timp, când regele ceruse să-i vadă pe toţi tinerii evrei, Daniel era parcă mai 

frumos şi mai inteligent decât ceilalţi care mâncaseră din bucatele alese ale împăratului.  

 Daniel avea o prietenie frumoasă cu Dumnezeu. El se ruga zilnic lui  

Dumnezeu, chiar acolo în mijlocul unui popor păgân, imag. 4. Şi noi trebuie să ne 

rugăm în fiecare zi. Apoi Daniel a continuat să spună: ,,Trebuie să mă gândesc îna-

inte să fac asta!’’ El în fiecare zi s-a gândit: ,,Oare ce vrea Dumnezeu?’’ Cu timpul 

Dumnezeu l-a binecuvântat atât de mult pe Daniel, încât acesta a devenit un mare om 

în Babilon. Însuşi regele îl aprecia şi Îl iubea, imag. 5. Dumnezeu a făcut ca prin Da-

niel regele şi poporul cel păgân să-l cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Asta doar 

pentru că un băiat s-a gândit la ce vrea Dumnezeu.  .  

 Şi noi astăzi trebuie sa spunem mereu: ,,Trebuie să mă gândesc înainte să 

fac asta!’’ Noi  avem multe lucruri pe care nu trebuie să le acceptăm în mintea noas-

tră, în vorbirea noastră, la care nu trebuie să plecăm urechea, etc., imag. 6. Haideţi să 

ne gândim şi să ne oprim înanite să facem  vreun lucru care nu-i place lui Dumnezeu. 

(Lăsaţi copiii să răspundă şi lămuriţi de ce acele lucruri menţionate de copii sunt 

rele.)  

 Vreau să vă dau şi eu câteva exemple. Nu e păcat a asculta muzică, dar depin-

de ce muzică ascultăm. Dacă ea nu îl slăveşte pe Dumnezeu şi ne îndeamnă la lucruri 

rele, ruşinoase, păcătoase împotriva a ceea ce ne porunceşte Dumnezeu şi ne învaţă 

Biblia, atunci da, este rău pentru noi s-o ascultă, chiar dacă acea muzică este la modă 

şi colegii ar putea râde de noi că nu o ascultăm. La fel se întâmplă şi cu televizorul, 

computerul, ş.a.m.d. A privi la un desen animat educativ din care învăţăm cum să ne 

purtăm frumos unii cu alţii (Exemplu: Cartea Cărţilor, Autobuzul magic, Căpşunica, 

etc.) nu este un lucru rău. Dar dacă privim la desene cu bătăi şi o vorbire urâtă şi jig-

nitoare, cu vrăjitori şi vrăjitoare, etc., aceste lucruri ne pot afecta şi desigur nu îi plac 

lui Dumnezeu. El ne cere să ne iubim unii pe alţii, să ne respectăm şi să ne încredem 

în El.  La fel şi când ne jucăm pe computer, sau accesăm un site  pe internet, sau ci-

tim o carte. Domnul a pus în noi conştiinţa despre bine şi rău. Dacă nu ştii ce e bine şi 

ce e rău, mama şi tata te pot ajuta, dar cel mai mult ne ajută însuşi Dumnezeu. Dacă îi 

cerem prin rugăciune să ne dea înţelepciune să alegem binele atunci când privim, vor-

bim sau gândim, El ne va ajuta, imag 4. 

3. 

4. 

5. 

???6. 
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MATERIALE: 

Această activitate 

nu are nevoie de 

niciun material, ci 

doar de imaginaţie 

şi de participarea 

copiilor. 

OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe versetul  biblic cât mai uşor şi eficient, prin semne.   

SPUNEŢI: 

Când urmez ...  

 

 

învăţăturile … 

 

 

Tale,  

 

FACEŢI: 

 Bateţi doi paşi pe loc,  imitând astfel 

mersul. 

 

Ridicaţi degetul arătător, arătând cu el spre cap.  

 

Ridicaţi degetul arătător spre cer. 

 

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

mă bucur  

 

 

 

de parcă aş  avea  

 

 

toate comorile. 

 

 

Psalmul 119: 14 

 

 

ATENŢIE: 

Spuneţi versetul împreună de  5-6 ori, apoi chemaţi în faţă 2 sau 3 copii ca să conducă 

în spunerea versetului cu semne de încă câteva ori.   

Trasaţi cu degetele arătătoare ale ambelor mâini un zâmbet în  

jurul gurii. Zâmbiţi larg  în tot acest timp. 

 

 

Ţineţi ambele mâini  cu palmele căuş, ca şi cum aţi dori să luaţi 

apă în ele. 

 

Trasaţi cu ambele mâini forma unui pătrat sau a unui dreptunghi. 

 

 

Aduceţi palmele în faţă sub forma unui cărţi. 

INSTRUCŢIUNI: În timp ce dvs. veţi menţiona  cuvintele 

 versetului biblic, copiii vor face anumite semne, ghidaţi fiind  

de dvs. ca în modelul prezentat de noi mai jos. Când urmez  învăţăturile 

Tale, mă bucur de parcă 

aş  avea toate comorile. 

              Psalmul 119: 14 
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JOCUL pentru a repeta versetul biblic.  

JOCUL ,,SIMON SPUNE!’’: 

  Faceţi un grup cu toţi copiii  şi jucaţi pe rând cu fiecare grup acest joc. Iată care sunt 

 regulile jocului: 

1.  Luaţi toţi copiii. Dacă sunt prea mulţi copii, faceţi două echipe. De preferat este să 

 fie jucat acest joc afară, în curte, unde este mai mult spaţiu.  

2.  Trasaţi un teren de cel  puţin 5 m distanţă. Faceţi o linie vizibilă la locul de pornire şi 

 o altă linie la fel de vizibilă la locul de sosire.   

3.  Toţi copiii stau în spatele liniei de pornire.  

4.  La aproximativ 5 metri distanţă se află linia de sosire, acolo unde stă învăţătorul care 

 rosteşte formula ,,Simon spune...!’’  

5.  După ce spune această formulă, învăţătorul dă diverse porunci pe care toţi copiii  

 trebuie să le execute. De exemplu, învăţătorul spune: ,,Simon spune un pas 

  înainte.’’ Atunci toţi copiii trebuie să facă un pas înainte. Apoi învăţătorul poate să 

 ceară: ,,Simon spune trei paşi la dreapta…’’, iar copiii vor executa. Şi tot aşa. Dacă  

 învăţătorul a spus doar : ,,Trei paşi la dreapta’’, fără să spună şi  formula ,,Simon  

 spune’’,  iar copiii nu sunt atenţi şi execută, acei copii trebuie să se întoarcă la  

 capătul liniei, acolo de unde au pornit, însă înainte vor spune clar şi răspicat: 

 ,,TREBUIE SĂ MĂ GÂNDESC ÎNAINTE SĂ MERG!’’)  

6.  Toţi copiii, care ajung  la linia de sosire, sunt declaraţi câştigători. 

 OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă şi prin această activitate cât este de important să      

aleagă ce este bine, curat şi frumos, şi mai ales plăcut lui Dumnezeu.  

INSTRUCŢIUNI: vezi pag. 16. 

 

POVESTE 

 Mihai era un băiat drăguţ, crescut, ca mulţi copii din România,  

într-o familie creştină. Numai că, spre deosebire de alţi copii, el mergea în fiecare săptămână 

la biserică, se ruga şi cânta lui Dumnezeu, precum  părinţii lui.  

 

MATERIALE: 

 Imaginile pentru 

poveste, pag. 16 

 Plicul adus de 

Dr. Lupă -  cel cu 

imaginile 

 2Coli de hârtie  

 Biblia 
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Mihai - deşi învăţase încă de mic, de la părinţii lui, cât este de important  pentru un om să 

citească zilnic din Biblie (ridicaţi Biblia) şi cum să se ferească de lucrurile rele -  avea totuşi 

o problemă. Aproape în fiecare zi, după ce venea de la grădiniţă, mergea la prietenul şi cole-

gul său Robert, spunând că se joacă împreună, însă, în realitate, ei stăteau ore în şir fie pe 

computer cu diverse jocuri, imag. 1, fie la desene animate. Lui Mihai cel mai mult îi 

plăceau desenele animate de la Cartoon Network şi cele de la Jetix, deoarece sunt pline 

de violenţă, de bătăi şi alte lucruri care, spunea el, sunt tari.  Şi cele mai tari desene, care

-i plăceau şi foarte mult, zicea el că sunt Scooby Doo, Robot Boy, Ben 10, Gemenii 

Cramp, Powerpaff girls, Pokemon, Dexter, Omul Păianjen, Spioanele, etc.  Acasă nu avea 

aceste canale Tv pentru că părinţii lui erau destul de atenţi, dar el le privea pe as-

cuns la Robert, imag. 2. 

 Mama şi tatăl lui Mihai  aveau mare încredere în băiat, însă el nu era prea cuminte. 

La grădiniţă  a început să se poarte urât cu colegii lui, să se înfurie din nimic, să-i ia la băta-

ie, să vorbească urât, exact aşa cum văzuse el la personajele din desene.  Chiar şi acasă înce-

puse să se poarte urât, să fie obraznic cu părinţii, să fie urâcios cu surioara lui, ş.a.m.d.  

 Mai mult decât atât, Mihai începuse să aibă vise foarte urâte: că făpturi hidoase îl 

atacă, că se luptă cu monştri, că este bântuit de fantome, etc. Tot ce privea ziua la televizor, 

visa noaptea, imag. 3.  

 Nopţile au ajuns să fie un coşmar pentru el. Lui Mihai îi era foarte frică şi ade-

sea se trezea din vise urlând de groază, imag. 4. Părinţii lui Mihai erau foarte îngrijo-

raţi. Abia mai târziu au descoperit motivul pentru care Mihai avea acele vise urâte. 

Atunci părinţii au vorbit cu Mihai şi i-au explicat cât de rele sunt acele desene anima-

te, deoarece ele sunt  diavoleşti. De ce? Deoarece ele ne arată şi ne învaţă exact inversul la 

ceea ce ne învaţă Dumnezeu. Biblia ne spune să nu îi jignim pe semenii noştri nici măcar 

zicând ,,prostule!’’ sau ,,nebunule!’’. Aceste desene, în schimb ne învaţă să spunem lucruri 

mult mai urâte, mai rele la adresa semenilor noştri. Dumnezeu ne cere să ne iubim unii pe 

alţii şi să ne facem bine unii altora. Aceste desene ne învaţă însă cum să îi atacăm pe seme-

nii noştri, să-i distrugem. Biblia spune că vrăjitoria este o urâciune înaintea lui Dumnezeu şi 

că vrăjitorii ajung în iad. Aceste desene ne învaţă şi ne introduce în vrăjitorie fără să ne dăm 

seama.  

 Mihai a înţeles ce greşeală mare a făcut şi că aceste desene i-au luat 

liniştea somnului. Din acel moment Mihai a hotărât să privească doar la 

desene animate frumoase, neviolente, iar frica şi coşmarurile au dispărut. 

1. 

3. 

2. 

4. 

Puteţi desena chiar 

dvs. imaginle, dacă 

doriţi. 

IMAGINILE ADUSE DE DR. LUPĂ, pag. 12 

Luaţi plicul cu imaginile aduse de Dr. Lupă şi: 

1. Scoateţi imaginea 1, OCHII. Spuneţi copiilor că Dumnezeu ne-a dat ochi cu care să  

     privim, dar noi trebuie să avem grijă la ce privim. Dacă privim la lucruri                     

     bune  (niciodată la desene animate urâte, etc.) atunci noi vom fi ca Daniel        

     care a spus ,,nu!’’ păcatului. 



  Ascultarea Deplină (1) Preşcolari  9 

www.KIDZROMANIA.com 

 2. Scoateţi imaginea 2, URECHILE. Spuneţi copiilor că Dumnezeu ne-a   binecuvântat 

cu urechi ca să putem auzi cu ele. Dar trebuie să fim atenţi la ce ascultăm. Dacă as-

cultăm muzică care nu îl glorifică pe Dumnezeu ci ne îndeamnă la lucruri urâte şi 

păcătoase, încet—încet ajungem să facem ceea ce auzim, iar acest lucru e un păcat.   

3. Scoateţi imaginea 3, GURA. Spuneţi copiilor că Dumnezeu ne-a dăruit şi o gură cu ca-

re să putem vorbi. De aceea trebuie să avem grijă ce lucruri lăsăm să iasă din  gura 

noastră. Biblia spune că, cu gura noastră, putem face mult bine, sau dimpotrivă     

putem  face mult rău. Putem încuraja pe cineva şi să spunem vorbe frumoase, sau pu-

tem răni pe cineva cu vorbe urâte.   

4. Scoateţi imaginea 4, COPIL. Dumnezeu ne-a dat un cap frumos şi o minte cu care să 

gândim. De aceea trebuie să avem grijă la tot ce facem, la fel ca  Daniel,  deoarece 

Dumnezeu ne vede peste tot. 

 Puteţi învăţa cu copiii cântecul ,,Ai grijă gură mică’’ ale cărui cuvinte vi le oferim 

noi. Pentru a învăţa melodia, http://www.youtube.com/watch?v=rF4u1Xa-_QU  

 

Ai grijă gură mică ce vorbeşti, 

Căci Părintele de sus 

Te priveşte ne-ncetat 

Ai grijă gură mică ce vorbeşti. 

 

Ai grijă ochişori unde priveşti, 

Căci Părintele de sus 

Te priveşte ne-ncetat 

Ai grijă ochişori unde priveşti. 

 

Ai grijă urechiuşă ce asculţi, 

Căci Părintele de sus 

Te priveşte ne-ncetat 

Ai grijă urechiuşă ce asculţi. 

 

Ai grijă inimioară ce iubeşti, 

Căci Părintele de sus 

Te priveşte ne-ncetat 

Ai grijă inimioară ce iubeşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai grijă mână mică ce lucrezi, 

Căci Părintele de sus 

Te priveşte ne-ncetat 

Ai grijă mână mică ce lucrezi. 

 

Ai grijă picioruş unde păşeşti, 

Căci Părintele de sus 

Te priveşte ne-ncetat 

Ai grijă picioruş unde păşeşti. 

http://www.youtube.com/watch?v=rF4u1Xa-_QU
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Ca joc recapitulativ, vă propunem un joc foarte cunoscut, DOMINO. Piese-

le de joc se găsesc la pag. 17.  Lipiţi toată pagina pe un carton iar când s-a 

uscat tăiaţi cu grijă piesele, doar pe linia îngroşată. Faceţi pagini xerox aşa 

încât să vă ajungă pentru toţi copiii (cu o pagină pot juca 4-5 copii), sau pu-

teţi juca alternativ cu copiii şi nu cu toţi în acelaşi timp. 

INSTRUCŢIUNI: 

1. Jucătorii primesc 5 piese iar pe masă se aşează la îndemână 

      rezerva de celelalte piese. 

2. Se ia la alegere o piesă din rezerva de piese şi se pune pe  

      masă, fig. 1.  

3. Pe rând jucătorii trebuie să aşeze o piesă, care are una din cele două imagini,   

      dar imaginile alăturate trebuie să fie identice, fig. 2 şi 3. Atenţie! Piesele trebuie  

      să fie în linie ( nu trebuie ca linia să fie neapărat dreaptă). 

4. Dacă un jucător nu are o imagine identică cu una din cele de pe masă, jucătorul  

      respectiv ia o piesă nouă din rezervă.  

5. Dacă o piesă de joc are aceeaşi imagine de două ori, jucătorul poate să   

      pună o piesă cu aceeaşi imagine în ce direcţie doreşte, fig. 4. 

MATERIALE: 

 Imaginile pentru 

jocul recapitula-

tiv, pag. 17 

 Carton 

 Lipici 

 Foarfece 

 OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească versetul biblic, dar şi tema acestei lecţii, printr-un 

joc recapitulativ.  

1. 2 

3 

4 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 

11 

 Coli albe A4, una 

la 4 copii. 

 Carton 

 Creioane sau pi-

xuri pentru copii 

 Hartie igienica gri 

sau hartie crepo-

nata pentru par 

 Lipici 

 Foarfece 

 Creioane colorate 

 OBIECTIVE: 

INSTRUCŢIUNI înaninte de oră : 

 Faceţi un ŞABLON pentru CAP (dimensiunea  

     cercului trebuie să fie  identică cu cea oferită de   

      noi,  pag. 11). 

  Aşezaţi cercul decupat de la pag. 11, pe o bucată de carton  şi daţi-l cu 

lipici. După ce s-a uscat, decupaţi.  

 Faceţi dvs. atâtea cercuri câţi copii aveţi la clasă.  

        

 

Vorbiţi despre scopul lecţiei în timp ce copiii lucrează. 

ATENŢIE! Ceea ce veţi lucra azi, reprezintă partea I dintr-un set de  

trei. Copiii nu vor duce acasă materialul lucrat până la sfârşitul lecţiei a 

treia din acest set de lecţii. 
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INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Copiii desenează ochii, gura şi nasul. 

2. Copiii colorează faţa. 

3. Fiecare copil va primi un dreptunghi de hâr-

tie igienică /creponată, pe care ei trebuie să 

o taie în bucăţi şi să o lipească în loc de păr, 

sau pot face mici cocoloaşe de  hârtie pe 

care le vor desface, apoi le vor lipi. 

 

  

ŞABLONUL pentru CAP 

LUCRU MANUAL, pag. 10 

LECŢIA  1 

LECŢIA  3 

LECŢIA  2 

hârtie igienică /creponată 
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Vizuale plic Dr. Lupă  

INSTRUCŢIUNI: 

 Decupaţi imaginile 

 Puneţi imaginile într-un plic 
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1.  

2. 

Vizuale  LECŢIA BIBLICĂ, pag.4  
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3. 

4. 

Vizuale  LECŢIA BIBLICĂ, pag.4  
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??????? 

6. 

5. 5. 

DANIEL 

NOI 

5

Vizuale  LECŢIA BIBLICĂ, pag.4  
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Vizuale  APLICAŢIA PRACTICĂ, pag. 7  

 

INSTRUCŢIUNI: 

Luaţi imaginile, decupaţi-le şi lipiţi fiecare 

imagine pe câte o jumătate de coală de 

hârtie A4. Luaţi toate imaginile în mână, 

aşa încât să fie văzută de copii doar  

imaginea care reprezintă cele despre care 

se vorbeşte în povestire. După ce aceasta a 

fost folosită, puneţi-o în  

spatele celorlalte.  
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Vizuale  JOC RECAPITULATIV, pag. 10 

O pagină este pentru 4 sau 5 copii. Tăiaţi doar pe linia neagră 

groasă. 



  Ascultarea Deplină (1) Preşcolari  18 

www.KIDZROMANIA.com 
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