
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Unde Vin 

Toate 

Lucrurile? 

Cine Sunt? 

OBIECTIVELE LECŢIEI:  

    Copiii vor înţelege că: 
      1. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. 

 2.  El a creat toate lucrurile prin Cuvânt. 
   3. Toată creaţia lui Dumnezeu era perfectă la   
            început. 

   4. Ar trebui să fim mulţumitori pentru ceea ce a  

           creat Dumnezeu. 

 
Povestirea biblică:   Creaţia, cu excepţia omului 

    (Genesa 1:1-25) 

 
 
 Versetul de memorat:   “La început, Dumnezeu  

 a făcut cerurile şi pământul.”  

  (Genesa 1:1) 
 
 

  Cuvântul pentru îmbogăţirea vocabularului:   
  Nemuritor  
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 � INTRODUCEREA LEC ŢIEI PENTRU 
PROFESOR 

  
 Este important ca cei mici să înţeleagă că lumea aceasta cu tot ce 
este în ea este a lui Dumnezeu. El este singurul Creator. În primul 
capitol din Genesa, Dumnezeu îşi începe creaţia prin formarea unui 
mediu care poate susţine viaţa. Odată cu crearea acestui mediu, El a adus 
viaţă pe pământ. Mai întâi a adus viaţă prin plante. Apoi a creat animale 
vii iar la urmă a creat bărbatul şi femeia, cununa creaţiei Sale. Primul 
capitol din Genesa nu este menit să ne răspundă la toate întrebările 
specifice, ci este menit să stabilească faptul că Dumnezeu este unicul 
creator al lumii.  
 

 Putem să ne simţim în siguranţă când ne dăm seama de puterea 
pe care a folosit-o Dumnezeu pentru a ne crea un loc favorabil de trai. 
Chiar dacă efectele păcatului şi-au lăsat amprenta asupra creaţiei, încă 
mai putem vedea şi experimenta splendoarea a ceea ce a creat 
Dumnezeu. Dacă ne uităm în jur, putem vedea cu câtă plăcere ne-a 
pregătit Dumnezeu locul. Când privim la viitor şi credem cuvintele lui 
Isus: „Mă duc să vă pregătesc un loc,’’nici nu ne putem imagina 
minunăţiile care ne aşteptă în cer. Creaţia lui Dumnezeu de aici şi din cer 
nu dovedesc numai puterea lui Dumnezeu, ci şi dragostea lui imensă 
pentru creaţia Sa, după chipul şi asemănarea Sa. 

 � INTRODUCEREA LEC ŢIEI  
 

  Materiale: O cutie mică pe 
care o poate ţine profesorul. 
Cutia trebuie să aibă un capac 
care să se poată închide şi 
deschide. 

 

 
Obiectivul:  Această activitate le prezintă copiilor pământul înainte ca 
Dumnezeu să fi creat ceva pe el. 
 
Înainte de începerea programului: Perforează cutia pe una din laturi. 
Pune capacul pentru a închide cutia. 
  
Alege trei copii care să vină în faţă. Cere primului copil să se uite prin 
orificiul din cutie. Celui de-al doilea cere-i să pună urechea lăngă 
orificiu şi să asculte cu mare atenţie orice sunet care vine de acolo. 
Deschide cutia. (Ai grijă să nu vadă copiii ce este în interior). Cutia 
trebuie ţinută desupra capului celui de-al treilea copil. Acesta din urmă 
trebuie să introducă mâna în cutie şi să pipăie. După aceea cere-le celor 
trei să spună pe rând ce era în cutie. (Toţi ar trebui să răspundă: „În cutie 
nu era nimic.”) Acum poţi deschide cutia astfel ca toţi cei din clasă să 
poată vedea că nu este nimic în ea. Cei trei copiii vor merge la locurile 
lor. Spune: „ Nu este absolut nimic în această cutie. Nu au putut vedea, 
auzi sau simţi nimic în ea. Aşa era lumea înainte ca Dumnezeu să fi 
creat ceva. Nu exista nimic. Nu avea cu ce să lucreze sau de unde să 
înceapă. El a creat lumea din nimic. Genesa 1:2 spune aşa: 
,‚Pământul era pustiu şi gol’’. Dumnezeu a numit lucrurile şi ele au 
luat fiin ţă.”  
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  Materiale: bucăţi de 
material textil, foarfecă, ac şi aţă, 
o pungă mică şi o carte. 
 
 
 

 

 

 „a crea”  înseamnă a face 
ca ceva să ia fiinţă, a face ceva 
unic. 
 
 

  În ebraică cuvântul 
folosit în Genesa 1:1 înseamnă „a 
începe” sau „a da naştere unei 
secvenţe de evenimente”. 
 

� INTRODUCEREA VERSETULUI 
BIBLIC  
 
“La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”   
(Genesa 1:1). 

 
Pregătirea: 
Pune toate materialele în pungă. Aşează punga pe masă în faţa copiilor. 
Împarte versetul în patru părţi. Cea de-a patra trebuie să fie referinţa 
biblică.  
 
   Spune: ”Versetul de astăzi este din Genesa 1:1. Scrie prima parte a 
versetului pe tablă. Copiii o vor repeta împreună cu tine. Scrie cea de-a 
doua parte a versetului pe tablă. Din nou, copiii o vor repeta cu tine. La 
fel vei face şi cu cea de-a treia şi de-a patra parte. După aceea vor spune 
tot versetul.  
 
   Spune: Am o întrebare legată de acest cuvânt (indică primul cuvânt 
’’la început’’). Am nevoie de un voluntar care să mă ajute să înţeleg 
semnificaţia acestui cuvânt.(Cere-i unui copil să vină în faţă. Dă-i 
cartea.) Spune: „Vrei te rog să deschizi această carte la început? Eşti 
sigur că acesta este începutul?  Ia cartea şi deschide-o la mijloc, şi arat-
o copiilor. Este acesta începutul? (Permite-le să răspundă.) Sigur că nu, 
este mijlocul. Deschide la sfârşitul cărţii. Este acesta începutul? 
(Perminte-le să răspundă.) Aveţi dreptate. Este sfârşitul. Cere-i celui 
care este în faţă să-ţi mai arate odată începutul. Prima pagină din carte 
este începutul. Este locul unde unde începe povestea.  

 
     Care sunt primele trei cuvinte din versetul nostru de astăzi?„La 
început Dumnezeu” … Deci Biblia ne spune ce s-a întâmplat la 
începutul lumii. Acum haideţi să ne uităm la acest cuvînt. (Arată-le 
cuvântul ’’a făcut’’) . Ce credeţi voi că înseamnă acest cuvânt? 
(Perminte-le să răspundă.) 
 
    Haideţi să presupunem că doresc să fac un tricou (sau să plantez ori 
să pictez etc). De ce am nevoie? (Perminte-le copiilor să-ţi dea idei. 
Scoate acele lucruri din pungă.) Sunt gata să fac un tricou. Pentru asta 
va trebui să tai materialul dorit în diferite forme pe care va trebui să le 
cos.  
 
    Mai devreme v-am întrebat de unde au venit toate lucrurile. Avea 
Dumnezeu o pungă cu tot felul de lucruri pe care le-a folosit pentru a 
crea lumea nostră? Vom vedea dacă a fost aşa sau nu, mai târziu în 
lecţie.” 

 � Activitatea pentru versetul de memorat 
  

    Împarte copiii în patru grupe. Fiecare grupă va primi o parte din 
verset. Fiecare grupă va spune partea lui de verset astfel ca versetul să 

Dacă sunt 

materiale pe care 

nu le aveţi, le 

puteţi înlocui cu: 

1) un ghiveci 

pentru plante, 

pământ şi seminţe 

sau  

2) hârtie şi 

creioane colorate 
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fie spus corect. După ce au repetat versetul, în felul acesta de două-trei 
ori, vei redistribui părţile între grupe. Vei repeta versetul din nou. 

 
 

� POVESTIREA BIBLIC Ă/SCENETĂ 
 

Versetul biblic: 
               Genesa 1:1-25 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Crea ţia” 
 
Notă: Pentru a prezenta lecţia, profesorul va fi naratorul şi va citi tot 
ceea ce este scris cu caractere îngroşate în timp ce copiii vor interpreta 
rolurile. Este nevoie ca profesorul să citească totul pentru ca cei mici să 
ştie ce anume să facă. Chiar dacă nu este indicat să le citeşti copiilor 
povestea, aceasta este o excepţie, deoarece ei nu vor fi atenţi la tine, ci la 
cei care interpretează rolurile.  
 
    Pregătirea: Alege copii care să te ajute cu povestirea. Ei vor sta fie 
afară, fie într-un colţ al camerei. Profesorul sau unul din cei care te ajută 
vor spune copiilor ce trebuie să facă.  
 
    Doi copii vor fi prezentatorii. Aceştia vor anunţa fiecare zi după ce 
profesorul şi copiii şi-au făcut partea. Vor spune ceva de genul: „Aceasta 
a fost prima zi’’ sau ’’Aceasta a fost ziua a doua”. Aceşti copii trebuie să 
stea lângă profesor tot timpul povestirii.  
 
   Spune: (Genesa 1:1, 2) „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi 
pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era 
întuneric şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.’’ 
 
 
      PRIMA ZI - Alege doi copii. Unul va reprezenta ziua, iar celălalt 
noaptea. Copiii trebuie să stea unul în faţa celuilalt.  
 ’’Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Copilul care este ‚,ziua’’ îşi 
va ridica mâinile deasupra capului pentru a forma un cerc. Şi a fost 
lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a 
despărţit lumina de întuneric. Copilul care este ‚,noaptea’’ îşi va 
acoperi ochii cu mâinile. Dumnezeu a numit lumina ‚,zi’’, iar 
întunericul l-a numit ,‚noapte’’. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o 
dimineaţă.’’   
Prezentatorul va spune: „Aceasta a fost prima zi.” (Copiii se vor aşeza 
într-o margine.) 
 
    A DOUA ZI - Alege doi copii. Unul va fi apa de deasupra întinderii 
de ape, iar celălalt va fi apa de dedesubtul întinderii de ape. ’’Dumnezeu 
a zis: „Să fie o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape.” Şi 
exact asta s-a întâmplat. Copilul care reprezintă apa de deasupra va 
imita mişcările picăturilor de ploaie cu mâinile. Dumnezeu a făcut un 
spaţiu imens între ape. El a separat apele care erau dedesubtul apelor 
de cele care erau desupra. Cel de-al doilea copil va sta pe podea şi va 
imita mişcările valurilor cu mâinile. Dumnezeu a numit acel spaţiu 
,‚cer’’. ’’Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă.’’ Prezentatorul 

  Notă pentru profesor: 
În timp ce spui 

povestea, schimbă-ţi 
vocea atunci când spui 
ceva din ce a poruncit 

Dumnezeu. 



 5

va spune: ’’Aceasta a fost ce-a de-a doua zi.” 
(Copiii vor merge şi se vor aşeza lângă cei din Prima zi.) 
 
   ZIUA A TREIA - Alege trei copii. ’’Dumnezeu a spus: ’’Să se 
strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate 
uscatul!’’ Şi exact aşa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar 
grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta 
era bun. Apoi Dumnezeu a spus: ‚,Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu 
sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă 
în ei sămânţa lor pe pământ.’’ Şi aşa a fost. Pământul a dat verdeaţă, 
iarbă cu sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi au 
sămânţa în ei, după soiul lor.’’ Doi copii vor sta în picioare ca nişte 
copaci. Cel de-al treilea se va ghemui ca un covrig pe podea în faţa 
,‚pomilor’’. Acesta reprezintă o sămânţă.’’Astfel, a fost o seară şi apoi a 
fost o dimineaţă.’’ 
Prezentatorul va spune: „Aceasta a fost ziua a treia.”  
(Copii care au ajutat vor merge şi se vor aşeza lângă cei din ziua întâi şi 
ziua a doua.) 
 
    ZIUA A PATRA - Alege patru copii. Pe cel mai mic dintre ei aşează-l 
pe un scaun. ’’Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să 
despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, 
zilele şi anii şi să slujească ca luminători în întinderea cerului, ca să 
lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari 
luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească 
ziua, soarele. Alege un copil mai înalt şi spune-i să stea pe un scaun. 
Spune-i să-şi ridice mâinile deasupra capului ca să formeze un cerc. 
Acest copil va reprezenta soarele. Cât şi luminătorul cel mai mic ca să 
stăpânească noaptea. Alege un alt copil şi spune-i să ridice mâinile 
deasupra capului şi să formeze un cerc mai mic (şi el trebuie să stea pe 
un scaun). Acest copil va reprezenta luna. Lasă destul spaţiu între cele 
două scaune pentru a încăpea doi copii între ele. A făcut şi stelele. Alege 
un alt copil şi spune-i să imite mişcările unei stele cu mâinile. 
Dumnezeu le-a aşezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, 
să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric (este 
vorba despre soare, lună şi stele). Dumnezeu a văzut că lucrul acesta 
era bun. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă. Prezentatorul 
va spune: ’’Aceasta a fost ziua a patra’’. 
(Cei patru copii vor merge lângă ceilalţi care au ajutat cu zilele 
anterioare.) 
 
    ZIUA A CINCEA - Alege doi copii. Unul dintre ei va fi o pasăre, iar 
cel de-al doilea va fi un peşte.Trebuie să stea unul lângă altul.’’ 
Dumnezeu a zis: ‚,Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări 
deasupra pământului pe întinderea cerului.’’ Primul copil va da din 
aripi ca o pasăre. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele 
care se mişcă şi care mişună prin ape. Cel de-la doilea copil se va 
mişca precum un peşte. A făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. 
Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: 
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„Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi 
păsările pe pământ”. Astfel a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă.’’ 
Prezentatorul va spune: ’’Aceasta a fost ziua a cincea.’’ 
(Şi aceştia se vor duce lângă ceilalţi.) 
 
   ZIUA A ŞASEA  - Alege trei copii. Unul dintre ei va fi imita un leu, 
cel de-al doilea un elefant, iar cel de-al treilea va fi un câine sau o pisică. 
Aceştia trebuie să rămână împreună.  
’’Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare 
pământeşti, după soiul lor.”  
Primul copil va imita răgnetul leului, al doilea va forma o trompă cu 
braţele şi va imita sunetul unui elefant, iar cel de-al treilea se va aşeza în 
genunchi şi va lătra sau va mieuna. „Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut 
fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate 
târâtoarele pământului după soiul lor.” 
(Şi aceştia vor merge şi vor sta lângă cei care au ajutat înainte.)  
Prezentatorul va spune: „Şi aceasta a fost ziua a şasea.” 
 
    Îndreaptă-te către grupurile de copii care te-au ajutat. În timp ce te 
îndrepţi către ei le vei cere să facă mişcările lor. În timp ce ei fac acest 
lucru, profesorul va spune pe scurt ce a creat Dumnezeu în acea zi. (Vezi 
exemplul de mai jos.) 
1. Ziua şi noaptea  4. Soarele, luna şi stelele 
2. Cerul    5. Păsările şi peştii  
3. Pământul şi plantele 6. Animalele 
    După ce profesorul a recapitulat ce s-a întâmplat în fiecare zi, copiii 
pot face acelaşi lucru. Profesorul va merge către unul din grupuri, iar 
copiii vor spune ce a făcut Dumnezeu în acea zi sau vor face mişcarea. 
La început le vei lua în ordine, apoi le poţi lua la întâmplare.  
 
   Spune: Nu am terminat cu povestirea creaţiei. Cea mai măreaţă 
dintre creaţiile lui Dumnezeu a fost făcută abia în a doua jumătate a 
zilei a şasea. Despre acest lucu vom discuta săptămâna viitoare.  
 
 

 
 
 

  Materiale: unul dintre 
următoarele fructele – un măr, 
o pară (sau orice fruct care are 
seminţe), un cuţit mic. 

 
 

Versete de referinţă: 
1Cronici 16:9, Psalmul 75:1, Isaia 
12:4. 
 

� ILUSTRA ŢIE CU OBIECT  
 

     Ţine în mână un fruct. Spune: Ce este asta? (Permite copiilor să 
răspundă. Apoi taie fructul şi ţine-l astfel ca toţi din clasă să-l poată 
vedea.) Nu–i aşa că este gustos? Hm! Miroase bine. (Miroase fructul. 
Muşcă din el.) Este foarte bun. Este bun pentru mine. Dar ce vedem 
noi în interiorul acetui fruct? (Permite copiilor să răspundă.) De ce 
avem nevoie de seminţe? (Permite-le să răspundă.) Avem nevoie de 
seminţe pentru a avea plante. Scoate una din semninţele fructului pe 
care-l ai în mână. Ce fel de sămânţă este aceasta? (Perminte-le să 
răspundă.) Dacă plantăm aceste seminţe vom obţine (fă în aşa fel încât 
să pară că te gândeşti intens la varianta de răspuns) o grămadă de 
banane?  (Permite-le să răspundă.) Aveţi dreptate, vom obţine mai 
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multe ___  (numele fructului pe care-l ai în mână). Avem nevoie de 
seminţe pentru a avea plante. A avut Dumnezeu o geantă mare cu 
seminţe în ziua Creaţiei? (Permite-le să răspundă.) Dumnezeu a creat 
primele plante şi primii copaci. El le-a creat pentru ca noi să avem 
hrană.    
 
    Dumnezeu nu a creat numai un fel de fructe sau legume. El a 
dorit ca noi să avem multe tipuri de fructe şi legume care să ne 
întărească şi să ne facă sănătoşi. Haideţi să numim câteva dintre ele. 
(Permite-le să răspundă.) 
 
    Dumnezeu nu a creat numai un singur tip de animale. El a creat 
animale de mai multe feluri. Numiţi patru tipuri de animale cu 
patru picioare. (Permite-le să răspundă.) 
 
   Privind în jurul nostru, putem vedea că lui Dumnezeu îi place 
diversitatea. El a creat multe tipuri de animale, de plante, de care 
noi să ne bucurăm. Trebuie să fim mul ţumitori pentru generozitatea 
lui Dumnezeu în ceea ce priveşte creaţia.  

 
  Psalmul 107:8,9 spune: „O, de ar lăuda oamenii pe Domnul 

pentru bunătatea Lui, şi pentru minunile Lui fa ţă de fiii oamenilor! 
Căci El a potolit setea sufletului însetat, şi a umplut de bunătăţi 
sufletul flămând.’’ Haideţi să numim 10 lucruri pe care le-a cret 
Dumnezeu pentru ca noi să ne bucurăm de ele. (Permite-le să 
răspundă.) După ce copiii numesc câte un lucru, veţi spune cu toţii: 
„Mul ţumesc Doamne pentru …!”    

                                                                                                      
 

� POVESTIRE APLICATIV Ă 
 
 

 
 
 
 

 
“Pictura lui Dan” 
 
  Spune: „Astăzi este o zi specială pentru Dan. Va merge acasă la 
unchiul Remus după  şcoală. Unchiul Remus este artist. El pictează 
tablouri minunate cu flori, lacuri şi munţi. Mama lui Dan avea şi ea 
un  tablou de-al unchiului Remus, în sufragerie.  
     „Grăbeşte-te Dan, vei întârzia la şcoală,’’ spuse mama lui Dan. 
Dan a intrat pe uşă ca fulgerul.  

„Pa mami. Ne vedem diseară.” Şi a ieşit repede pe uşă. La 
şcoală Dan nu avea astâmpăr. Abia aştepta să meargă la casa 
unchiului Remus.În final, orele care păreau că durează o veşnicie au 
luat sfârşit. Unchiul Remus locuia la două străzi de şcoala lui Dan. 
Era foarte simplu să meargă pe jos până acolo. A alergat prin curtea 
şcolii, apoi a trecut strada şi a intrat pe uşă în grabă.    

„Am sosit unchiule Remus,’’ a strigat din uşă.   
„Tu eşti Dan? Vino aici în spate.’’ Unchiul Remus era în 

camera lui din spatele casei, unde avea toate tablourile şi ustensilele 
pentru pictat. În timp ce se apropia, Dan era plin de entuziasm. În 
spatele acelei uşi se crea mereu ceva nemaipomenit. A deschis uşa şi a 

În povestirea de 
săptămâna aceasta 

apar cinci 
personaje. 

Încercaţi pe cât 
posibil să vă 

schimbaţi vocea 
pentru fiecare 

dintre ele. Acest 
lucru va adăuga 

varietate povestirii. 
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Poza 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

simţit mirosul de vopsea proaspătă. Pe pereţi erau multe tablouri. Pe 
unul dintre pereţi era un dulap în care-şi ţinea unchiul Remus toate 
ustensilele. În mijlocul camerei era un stativ. Pe el era o bucată de 
pânză albă.  

„Dan! exclamă unchiul Remus. Nici nu a apucat să-l admire 
pe Dan prea mult că era cuprins în braţele lui. Remus a râs. Îi plăcea 
mult de tot să-l aibă pe nepotul său la el.  

„Dan, eşti gata să pictezi?’’ întrebă unchiul Remus. A scos 
pensule, un pahar mic  cu apă şi o paletă bogată de culori pe care Dan 
le putea folosi.    

„Sigur. Sunt gata. La şcoală va fi un concurs de desen 
săptămâna viitoare, iar profesoara de desen doreşte ca toţi să luăm 
parte’’, spune Dan.  

„Foarte bine, atunci trebuie să te apuci de treabă. Dan şi-a 
legat un şorţ la mijloc, şi-a luat pensulele şi, cu mişcările bine 
cunoscute, era gata de treabă.  

„Ce să pictez?’’ se întreba. Dorea ca acesta să fie cel mai 
frumos tablou pe care l-a pictat vreodată. S-a hotărât să deseneze o 
junglă. A pus vopsea verde pe pensulă, iar copacii au început să apară 
în timp ce, plin de măiestrie, Dan mişca pensula pe hârtie. A pus puţin 
albastru pentru cer, apoi a desenat câteva păsări colorate, un şarpe 
încolăcit pe creanga unui copac, iar în mijlocul paginii, ascuns după 
un tufiş, a desenat un tigru furios.  

„Dan, trebuie să merg să dau un telefon. Vin înapoi repede.’’ 
„Bine, unchiule Remus. Eu voi continua desenul,’’ spuse Dan 

în timp ce desena tigrul. După câteva minute Iulian, verişorul lui Dan 
intră pe uşă.   

„Bun ă,Dan. Unchiul Remus a spus că eşti aici şi pictezi. Să 
vedem ce ai făcut,” spuse Iulian în timp ce se aplecă peste umărul lui 
Dan. „Tu numeşti asta pictură? Acesta nu este un tablou. Zici că a fost 
desenat de un copil de doi ani. Nici nu înţeleg de ce mai încerci. 
Niciodată nu vei fi la fel de bun ca unchiul Remus. Ar trebui s-o laşi 
baltă.’’ Dan era tăcut în timp ce Iulian ieşi din cameră. S-a uitat la 
pictura lui, la verdele copacilor, la roşul păsărilor, la galbenul şarpelui 
încălocit, la portocaliul şi negrul tigrului la care tocmai lucra.    

„Iulian are dreptate,’’ gândi el. Niciodată nu voi fi la fel de bun 
ca unchiul Remus. ’’Ar trebui să renunţ. Oricum nu am cum să câştig 
concursul de pictură.’’ Dan a luat desenul de pe stativ, l-a mototolit şi 
l-a aruncat în coşul de gunoi. Apoi a ieşit pe uşă în fugă.  

„Niciodată nu voi mai picta” gândi el. Unchiul Remus s-a 
întors de la telefon şi a găsit camera goală. Pensula şi vopselele erau 
toate pe masă, dar pictura lui Dan nu era nicăieri.  

„Cred că a terminat şi a plecat acasă, ’’spuse unchiul Remus. 
Apoi a început să strângă vopselele şi pensulele. În timp ce strângea 
gunoiul şi era gata să arunce totul la tomberon, ceva i-a atras privirea. 
Acolo era un tablou. S-a aplecat şi l-a scos de acolo. În timp ce-l 
desfăcea şi-a dat seama că era ceea ce făcuse Dan. Era un tablou aşa 
de frumos. Unchiul Remus nu-şi putea imagina de ce ar fi făcut Dan 
aşa ceva. În timp ce admira acel desen, unchiul Remus şi-a amintit de 
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Poza 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 4 

 
 

concursul de pictură de săptămâna viitoare.  
„Acest desen trebuie să participe’’, se gândi el. ’’Îl voi duce la 

doamna Lina mâine.” 
Dimineaţa următoare, unchiul Remus a mers la şcoală s-o 

caute pe doamna profesoară. Era în clasă şi se uita pe nişte hârtii.   
„Bun ă dimineaţa doamna Lina,’’ spune unchiul Remus 
zâmbind. „Bună dimineaţa, domnule Remus. Ce supriză. Ce 
faceţi aici aşa devreme? Îl căutaţi pe Dan?’’ 
„Nu. De fapt am ceva ce aş vrea să vedeţi.” În timp ce spunea 

aceste lucruri a scos desenul dintr-o pungă.  
„Ce părere aveţi?’’ întrebă el. 
„Este minunat,” spuse ea, în timp ce se ridică de la catedră să 

vadă desenul mai bine. A văzut ridurile care erau pe desen. Şi-a dat 
seama că fusese mototolit.   

„Cel care a desenat acest minunat tablou nu cred că şi-a dat 
seama cât este de frumos. Săptămâna viitoare va fi un concurs de 
pictură la noi în şcoală. Mi-ar plăcea ca şi acest tablou să participe. Ce 
spuneţi?”  

„Ar fi un lucru minunat’’, spune unchiul Remus în timp ce-i 
înmână desenul doamnei Lina. În timp ce se îndrepta spre uşă spuse 
„Mul ţumesc”. Clopoţelul a sunat, iar copiii au dat buzna în sala de 
clasă. Doamna Lina a pus pictura lui Dan pe stativul din faţa clasei.  
Dan a intrat şi el povestind ceva colegului său. S-a uitat şi a văzut 
desenul lui stând în faţa clasei. Era şocat! Cum de a ajuns tabloul lui 
la doamna Lina? Trebuia să facă ceva înainte ca cei din clasă să-i 
vadă desenul şi să râdă de el. A alergat către doamna Lina. 

„Doamna profesoară, de unde aveţi acest desen?” întrebă Dan 
indiferent.  

„Cineva l-a adus aici de dimineaţă. Considera că este un desen 
excepţional. Va participa la concursul de pictură.’’ Lui Dan nu-i 
venea a crede. Trebuia să discute cu unchiul Remus. După şcoală s-a 
dus din nou la casa unchiului său. Acesta era în bucătărie când a 
intrat Dan.  

„Dan, mă bucur că ai venit pe aici. Ce mai faci?’’ îl întrebă 
unchiul zâmbind. 

„Unchiule Remus, doamna Lina avea desenul meu în sala de 
arte plastice, astăzi. Vrea să-l ducă la concurs.’’ 

„ Ştiu, Dan. Am găsit desenul tău în coşul de gunoi. L-am dus 
la doamna profesoară de dimineaţă. Ai un talent foarte special, Dan. 
De ce l-ai aruncat în coşul de gunoi?’’ 

„Iulian a venit ieri în timp ce pictam şi a spus că nu voi fi 
niciodată la fel de bun ca tine, aşa că am vrut să renunţ. M-am uitat la 
desenul meu şi am văzut că are dreptate. M-am hotărât să nu mai 
pictez niciodată.”  

„Dan, Dumnezeu ţi-a dat un dar minunat. Nu lăsa pe nimeni 
să te facă să nu  apreciezi tot ceea ce ţi-a dat Dumnezeu.’’ 

„Chiar crezi că desenul meu este destul de bun pentru participa 
la concurs?” 

Unchiul Remus l-a luat pe Dan de mână şi i-a spus: „Eu cred 
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că desenul tău este destul de bun încât să câştige concursul!” 
Unchiul Remus a apreciat desenul lui Dan în timp ce Iulian nu 

a văzut nimic bun în el. Sunt mulţi oameni, ca Iulian, care, atunci 
când vine vorba despre aprecierea creţiei lui Dumnezeu, ei nu se 
opresc pentru un moment să aprecieze frumuseţea creaţiei Lui. Ei nu-i 
mulţumesc niciodată pentru ceea ce a creat pentru ei. Haideţi să fim şi 
noi ca unchiul Remus şi să apreciem frumuseţile care ne înconjoară!  

 
 

� CONCLUZIA LEC ŢIEI  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
   Spune: „Ast ăzi am vorbit despre marea putere a lui Dumnezeu. 
Realizaţi motivul pentru care a creat Dumnezeu acest loc minunat în 
care locuim noi? Săptămâna viitoare vom învăţa cum a intrat 
păcatul în lume şi a distrus ceea ce a creat Dumnezeu, separându-ne 
pe noi de El.  
 
   Când ne uităm la tot ce a creat Dumnezeu, ne dăm seama că ne-a 
iubit foarte mult. El dore şte ca noi să-L cunoaştem. Singurul mod 
prin care-L putem cunoaşte este să-I cerem să ne ierte de păcate, 
deoarece ele sunt ceea ce ne separă pe noi de Dumnezeu. Care sunt 
lucrurile despre care şti ţi voi că Îl  supără pe Dumnezeu sau că nu-i 
plac? (ura, egoismul, bătăile, relele etc.) 
 
    Pune copiilor următoarele întrebări: 
1.  Ai dori să-i ceri lui Isus să te spele de păcate? (Cere-le să se ridice în 
picioare sau să-şi ridice mâinle. Cere-le să repete după tine o scurtă 
rugăciune. După aceea ar fi bine ca profesorul să se roage pentru copii. 
Este bine să iei copiii care L-au acceptat pe Isus ca Mântuitor, pentru a 
discuta cu ei în mod individual. 
 
2. Haideţi să luăm câteva minute pentru a mulţumi lui Dumnezeu 
pentru creaţia Sa. Aş dori ca cinci copii să se roage cu voce tare. 
Spune-le să spună câteva propoziţii de mulţumire la adresa lui 
Dumnezeu pentru creaţia Sa. Încurajează-i să spună lucruri specifice 
pentru care-i sunt mulţumitori lui Dumnezeu. Dacă copiilor le place să 
se roage cu voce tare pot face asta. Dacă nu, pot repeta după tine.  
 
 

 
� PROVOCAREA SĂPTĂMÂNII 

 

    Versete biblice: 
Psalmul 150:6, Deuteronom 8:10, 
Psalmul 106:1, 2 
 

 
  Spune: Provocarea de săptămâna aceasta este să  mulţumim lui 
Dumnezeu în fiecare zi pentru ceea ce a creat. Într-o zi ar putea fi pentru 
soare, pentru stele, pentru animale mâncare, pentru cei din familie etc. 
După ce copiii vor mulţumi lui Dumnezeu, vor scrie acel lucru pe o 
coală de hârtie. Săptămîna ce vine vor spune care au fost lucrurile pentru 
care s-au rugat.  
 

 
� VOCABULAR  

Limitaţi-vă 

doar la cinci 

copii ca să nu 

se piardă 

atenţia 

celorlalţi. 
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Materiale: Bucăţele mici de 
hârtie de 2 cm x 2 cm şi o 
pungă. 

 

  Nemuritor – cineva care trăieşte veşnic 
 
   Pregătirea: În partea de sus a tablei scrie literele care formează 
cuvântul NEMURITOR. Literele nu trebuie să fie în ordinea în care apar 
în cuvânt. Pe lângă acestea, mai scrie şi alte patru litere care nu sunt 
incluse în acest cuvânt. (Ex: M S R U W T E H N B I R K  O) 
 
   La mijlocul tablei trasează câte o linie pentru fiecare din literele 
cuvântului NEMURITOR. Este nevoie să faci acest lucru de două ori. 
Câte un set de linii pentru fiecare echipă.  

 
 
 
 
 
Scrie cifra 1 şi 2 pe patru bucăţele de hârtie de 2 cm x 2 cm. Pe cea de-a 
cincea scrie  „stai un joc”. 
Înainte de a juca acest joc, spune-le copiilor cuvântul pentru înbogăţirea 
vocabularului.                                                                 Împarte copiii în 
două echipe. Scopul acestui joc este ca echipele să formeze corect 
cuvântul pe tablă.  
 
Regulile jocului: 
Echipa A va începe jocul. Profesorul va alege un copil care va juca 
pentru echipa lui. Acesta va extrage un bileţel din pungă. Dacă pe el 
scrie cifra 1, copilul poate alege una din literele de pe tablă. Dacă pe 
bileţel este cifra 2, el poate alege două din literele de pe tablă. Dacă 
extrage bileţelul pe care scrie „stai un joc” nu poate alege nici una dintre 
literele de pe tablă, ci va merge înapoi la locul lui. După ce copilul alege 
o literă, profesorul va scrie litera în spaţiul ales de copil. Va veni rândul 
echipei următoare care va face acelaşi lucru. Echipa care are prima 
cuvântul corect pe tablă câştigă.  

 
� JOC PENTRU RECAPITULARE  

 

  Materiale: 20 de fâşii de 
hârtie, 2 punguliţe, 12 bucăţi de 
hârtie de 20 cm x10 cm, o 
cariocă neagră. 

 
 

 
 
 

 
  Pregătire: Pe cele 20 de fâşii de hârtie scrie câte un lucru pe care L-a 
creat Dumnezeu. Încearcă să scrii cel puţin câte un lucru din fiecare zi a 
creaţiei (ex: lumina, soarele, stele, cerul, girafa, mărul, peştele, 
trandafirul etc). Ai nevoie de două seturi a câte 10 fâşii. Împătureşte 
fâşiile, apoi pune zece într-o pungă şi celelalte zece în cealaltă pungă.  
 
   Pe hârtiile de 20 x10 cm scrie zilele creaţiei (ex: PRIMA ZI, A DOUA 
Zi). Ai nevoie de două seturi complete. Desigur vei avea câte şase zile în 
fiecare set.  
    Recapitulaţi zilele creaţiei cu toţii.  
    Împarte copiii în două echipe. Alege şase copii din fiecare echipă să 
vină în faţă şi să ţină foile pe care sunt scrise zilele creaţiei. Mai alege 

_____  _____  _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______ 
 
 

1             2             3            4            5           6            7           8          9 
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încă doi, trei copii din fiecare echipă. Aceştia vor fi „alergătorii echipei”.  
„Alergătorii” se vor aşeza unul în spatele celuilalt pe două şiruri. Se pot 
aşeza în mijlocul clasei.  
 
    Regulile jocului:  

Acest joc este o cursă. Alergătorii vor merge şi vor extrage câte un 
bileţel din pungă. După ce vor citi ce scrie pe foaie, trebuie să alerge 
către copilul care ţine în mână ziua în care lucrul de pe bileţelul lui a fost 
creat. Apoi merge la capătul rândului. Următorul alergător va face 
acelaşi lucru. Vei juca în modul acesta până când toate bileţele au fost 
aşezate în dreptul zilei în care au fost create. Dacă unu dintre alergători 
nu ştie în dreptul cărei zile să ducă bileţelul, cei din grupă pot să-l ajute. 
Va câştiga echipa care are toate cele zece bileţele aşezate în dreptul zilei 
corecte. 

 

� VIZUALE 
 
  
      
                            Vezi anexa vizuale CINE SUNT?  
           Puteţi printa color sau alb-negru. 

Păstrează 
materiele de la 
acest joc pentru 

săptămâna 
viitoare. 

 


