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PERSOANE:
•

Din același set de lecții intitulat ,,Ce credem?”, am pregătit o lecție despre
păcat în care copiii vor învăța despre păcat -ce este păcatul, ce face el în viața
lor - și cum doar Domnul Isus îi poate curăța de păcat.

•

Materialul de față este potrivit pentru copiii de grădiniță. El trebuie însă adaptat
pentru copiii foarte mici (2-3 ani). Pentru aceștia vă recomandăm să faceți o
lecție cât mai simplă cu jocuri, povestioara biblică foarte pe scurt, o foarte
scurtă idee din versetul biblic, din care copiii să învețe ceva pentru viața
practică, și o pagină de colorat.

•

Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate, pot depăși
două ore. De aceea vă sugerăm să selectați dvs. doar secțiunile care vi se par
cele mai potrivite pentru grupă și doar pe acelea să le folosiți, ca să vă încadrați
în timp.

•

Se oferă și pagini de colorat, și o idee de lucru manual... Este foarte important
ca, în timp ce copiii sunt ocupați cu aceste activități, să folosiți acest timp cu
înțelepciune. Puneți copiilor întrebări despre ce au învățat: ca pe o conversație,
nu ca pe un test. Lăsați-i pe copii să vă pună întrebări sau să vă povestească
despre lecția biblică.

•

Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum
a fost săptămâna lor. Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire,
întrebați-i ce răspuns au primit la rugăciuni. Apoi faceți o scurtă rugăciune de
început.

•

1-2 Persoane

MATERIALE:

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției despre păcat.
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Pregătiți toate mareterialele și faceți o probă înainte de lecție.

•

Puneți niște betadină într-o sticlă mică sau un pahar sau acoperiți sticla de
betadină cu o hârtie, astfel încât copiii să nu știe ce soluție folosiți. Dacă aveți
hârtie neagră, acoperiți sticla cu ea, ca să creați o legătură vizuală cu inima
neagră folosită în povestirea biblică.

•

ATENȚIE! Acest experiment început aici va continua și va fi finalizat la
secțiunea Aplicația Practică.

• 1Pahar cu apă
• Betadină/cerneală
• O sticlă mică sau

pahar

• Hârtie

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:


După ce i-ați salutat pe copii, ați cântat și v-ați rugat împreună cu ei, scoateți paharul
cu apă și separat betadina.



Întrebați copiii: ,,Cum este apa din pahar, curată sau murdară? Ați bea o astfel de apă?”



După ce copiii răspund, puneți câteva picături de betadină/cerneală în paharul cu apă, dar
copiii nu vor ști ce ați pus. Apa se va colora. Întrebați acum copiii: ,,Dar acum, cum este apa
din pahar, curată sau murdară? Ați bea o astfel de apă?” Când copiii vor spune că e murdară,
veți răspunde că, da, apa arată urât și nu poate fi băută, deoarece este periculoasă pentru corp
așa murdară și plină de microbi; ne poate îmbolnăvi sau ne poate face chiar mai rău.



Spuneți că acest pahar vă duce cu gândul la tema biblică despre păcat. Iar astăzi lecția biblică
va fi chiar despre păcat.

www.kidzromania.com
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MATERIALE:

OBIECTIVE: Copiii vor învăța despre ce este păcatul, cum arată el, ce face
în viața lor și cine îi poate curăța.

TEXTE BIBLICE: Geneza 3
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Luați trei coli A4 de hârtie: albă, roșie, neagră. (Dacă nu aveți coli colorate, puteți
colora cu creioane colorate roșu și negru.)\

•

Îndoiți la jumătate hârtiile și trasați cu un creion o jumătate de inimă, vezi imaginea
alăturată. În timp ce povestiți, veți tăia pe rând inimile, rapid: o inimă albă, apoi
una neagră și, la sfârșit, o inimă roșie. Prin tăierea inimilor în timp ce povestiți,
copiii vor fi mai atenți.

• Câte o jumătate de

coală A4 albă, roșie,
neagră
• Foarfece
Opțional: Creioane
colorate: roșu și negru

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
•

În timp ce povestiți, decupați pe rând inimile și șarpele, vezi prezentarea de mai
jos. Atenție! Pentru șarpe, luați o jumătate de coală A4, ajustați-o la colțuri ca să
iasă un cerc, apoi tăiați-o în formă de spirală, vezi imaginea 2 de mai jos.

PREZENTARE:
1.

Da, copii, astăzi vom învăța despre păcat.
Ce este păcatul? Știe cineva ce este păcatul? (Copiii răspund.)
Când Dumnezeu a creat primii oameni, pe Adam și Eva, El i-a creat să fie curați,
fără păcat. Le-a dat o inimă bună și curată, ca această inimă albă (decupați inima
albă, imag. 1). Adam și Eva locuiau într-o grădină frumoasă, Eden, și se bucurau de
tot ce era în ea: animale, păsări, flori, copaci... Dar cel mai mult se bucurau de
prezența lui Dumnezeu, Care îi vizita mereu. El le-a spus că pot mânca din tot ce e
acolo, dar nu au voie să mănânce dintr-un singur pom. Cum era inima omului? Da
albă, curată (arătați inima albă de hârtie decupată anterior). Dar știți ceva? Biblia
spune că Eva a fost păcălită de satan, dușmanul lui Dumnezeu, care a venit la ea sub
formă de șarpe (decupați șarpele, imag. 2) și ea a mâncat exact din acel pom. Apoi
a mâncat și Adam.
Ce s-a întâmplat cu inima lor curată? A fost umplută de păcat (decupați inima
neagră și puneți-o peste inima albă, imag. 3). Uuu, ce inimă neagră! Da, păcat
înseamnă să nu asculți de Dumnezeu. Iar păcatul a venit atunci pe pământ. Ce
lucruri rele fac oamenii și astăzi pentru că nu ascultă de Dumnezeu? Haideți să
dăm câteva exemple! (Copiii răspund.) Da, când vorbim urât sau mințim, când
facem rău celorlalți, când gândim lucruri rele etc.
Ce face păcatul în viața noastră? Vă amintiți de apa curată care apoi a devenit
neagră și nefolositoare? Tot așa, inima curată a omului s-a transformat într-o inimă
murdară, plină de păcat. Atunci Dumnezeu i-a scos pe Adam și Eva din grădina
Eden. Acolo era Dumnezeu, și Dumnezeu este sfânt, curat. Da, păcatul îl
îndepărtează pe om de Dumnezeu. El ne întunecă viața (puneți degetul pe inima
neagră) și ne face nefericiți. Dar Dumnezeu nu a dorit ca noi să fim nefericiți,
pentru că ne iubește. Așa că a trimis pe Domnul Isus la noi, Fiul Său, la noi.
www.kidzromania.com
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4.

El a murit pe cruce pentru toate păcatele noastre, iar inima lui a fost zdrobită și
umplută de sânge pentru noi (decupați inima roșie și puneți-o peste inima neagră,
imag. 4). Iar astăzi, prin sângele Lui care a curs pe cruce pentru păcatele noastre, noi
primim o inimă nouă, curată, albă (puneți peste inima roșie inima albă decupată la
început). Cine ne poate curăța de păcate? Doar Domnul Isus! Doar El poate îndepărta
păcatul din viața noastră și ne poate da o inimă curată.
CONCLUZIE:

Păcatul înseamnă neascultare de Dumnezeu. El ne îndepărtează de Dumnezeu și ne
face nefericiți. Dar Domnul Isus poate curăța de orice păcat și ne dă speranță. Ce
minunat!

OBIECTIVE: Copiii să învețe ce spune un verset
biblic despre faptul că doar prin Isus Hristos putem fi
curățiți de păcat.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

IDEEA:
... Sângele lui

Isus ne curăţeşte
de orice păcat.
1 Ioan 1:7b

•

Folosiți cele trei inimi (albă, roșie, neagră) de la lecția
biblică. Puneți-le într-o Biblie mare și scoateți-le de acolo, astfel încât
copiii să aibă o imagine vizuală despre faptul că ceea ce învață vine
din Cuvântul lui Dumnezeu. Deși aceasta poate părea neimportant,
pentru copiii care învață cel mai bine văzând ceva, este un lucru foarte
important.
ÎNVĂȚAREA VERSETULUI /INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Spuneți copiilor că pentru ideea versetului biblic vă veți folosi tot ce cele trei
inimi colorate pe care le-ați folosit la povestirea biblică.
 Scoateți din Biblie inima roșie și spuneți că ea înseamnă cuvintele:
Sângele lui Isus...
 Lipiți la vedere cu scotch și repetați cu copiii: Sângele lui Isus…
 Spuneți că aceasta ne amintește despre moartea Domnului Isus pe cruce.
 Scoateți din Biblie inima albă și spuneți că ea înseamnă cuvintele:
... ne curăţeşte...
 Lipiți la vedere cu scotch lângă inima roșie și repetați cu copiii totul de la inima
roșie și albă: Sângele lui Isus ne curăţeşte...
 Scoateți din Biblie inima neagră și spuneți că ea înseamnă cuvintele:
... de orice păcat. (Adică de orice lucru rău.)
 Lipiți la vedere cu scotch lângă inima albă și repetați cu copiii totul, de la
inima roșie la cea albă: Sângele lui Isus ne curăţeşte de orice păcat.
 Arătați Biblia și spuneți că ea indică locul unde se găsește această idee în ea:
1Ioan 1:7b
 Spuneți cu copiii tot: Sângele lui Isus ne curăţeşte de orice păcat. 1Ioan 1:7b
 Apoi scoateți pe rând câte o imagine și spuneți ideea versetului, inclusiv partea/
părțile lipsă.

JOC: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1.
2.
3.
4.

Copiii vor sta în cerc sau pe scaune la locul lor.
Dați cele trei inimi prin clasă la câțiva copii.
Când spuneți start, copiii dau inimile din mână în mână.
Când spuneți stop, copiii cu o inimă în mână se ridică în picioare și
spun toți trei ideea versetului împreună.
5. Jocul se continuă la fel cât doriți, dar neapărat să aibă șansa fiecare
copil să se ridice cel puțin o dată să spună ideea versetului.
www.kidzromania.com

MATERIALE:
• Cele trei inimi de
la lecția biblică:
albă, roșie,
neagră
• Scotch
• Tablă/ perete
• Biblia

1 Ioan

CE CREDEM? – Despre păcat, Preșcolari

OBIECTIVE: Copiii vor învăța practic despre păcatele din viața personală și
cum să ceară Domnului Isus iertare pentru păcate,

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Faceți o probă la experimentul cu clorul, ca să fiți sigur că funcționează. Când
turnați clor peste apa cu betadină, aceasta trebuie să se limpezească la contactul
cu clorul; apa neagră devine incoloră, poate ușor gălbuie.

•

Puneți totul departe de ochii copiilor până la momentul potrivit.

•

Citiți despre situațiile pentru discuție, ca să știți exact încotro trebuie să
conduceți discuția.

MATERIALE:
• Paharul cu apă și
betadină/cerneală
de la lecția
introductivă
• Clor (atenție să nu
fie parfumat ca să
funcționeze)
• Pahar cu apă
curată

PREZENTARE ȘI INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Scoateți paharul cu apă limpede și spuneți: ,,Vă amintiți acest pahar de la începutul lecției?
Dar de inima albă? Ce reprezintă acestea? Da, omul creat de Dumnezeu curat și fără păcat.
Arată bine omul fără păcat? Da, este minunat!”
2. Scoateți acum paharul folosit la lecția introductivă, cel cu apă și betadină/cerneală și spuneți:
,,Vă place cum arată acest pahar pe care l-am văzut la începutul orei? De ce nu vă place?
Pentru că nu este curat, este murdar. Ca și inima neagră și acest pahar arată cu este păcatul
din noi. Nu arată deloc bine.”
3. Scoateți clorul pus într-un borcan închis bine cu capac și spuneți: ,,Haideți să ne amintim
care este ideea versetului biblic! Da, sângele lui Isus ne curățește de orice păcat.” Turnați
peste apa cu betadină clor și apa va deveni limpede. Spuneți: ,,Vedeți? Apa a devenit ca la
început, limpede. Așa face Domnul Isus cu noi. El a murit ca să ne dea nouă iertarea de
păcate, adică să ne facă pe noi iarăși curați. Dumnezeu ne iubește așa de mult!”
4. Vorbiți cu copiii despre câteva păcate pe care le fac oamenii, chiar ei. (Exemple: minciună,
neascultare de părinți, vorbe urâte etc.)
5. Puneți toate soluțiile folosite la experiment departe de copii, așa încât să nu se producă
accidente nedorite.
6. Faceți o discuție cu copiii pe baza situațiilor prezentate mai jos.
DISCUȚIE CU COPIII:
 Odată, o fetiță s-a bătut cu o colegă de la grădiniță pentru aceeași jucărie. Voi ați făcut

vreodată așa ceva?
 Într-o zi, un băiat a luat creioanele surorii lui și i le-a rupt, deși știa că erau preferatele ei. Ați

auzit voi despre ceva asemănător?


Un copil a fost supărat pe mama lui pentru că l-a pedepsit și i-a interzis să mai stea la desene
animate. Ați pățit voi așa ceva?

RUGĂCIUNE:
Spuneți copiilor că ori de câte ori greșesc, trebuie să se roage Domnului Isus, Singurul
care poate să îi curețe de păcate. Faceți cu ei o rugăciune foarte simplă prin care să le
arătați copiilor cum pot să-și ceară și ei iertare de la Dumnezeu pentru păcate.

www.kidzromania.com
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MATERIALE

OBIECTIVE: Copiii vor recapitula printr-un joc tot ce au învățat despre
păcat și iertarea lui Isus.

•

Nu sunt.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:


Rostiți câteva propoziții simple care au legătură directă cu lecția parcursă,
și copiii trebuie să spună dacă este adevărat sau fals.



Copiii se ridică în picioare acolo unde sunt, sau vin în mijlocul clasei. Veți
juca jocul statuile.



Spuneți: ,,Start la sari într-un picior!” Copiii sar într-un picior. Apoi spuneți:
,,Statuile!” Copiii se opresc în poziția în care sunt, fără să se miște. Dacă un copil
s-a mișcat, spuneți o afirmație. Dacă e adevărată, copiii bat din palme. Dacă este
falsă, vor bate din picioare.



Jucați la fel, schimbând acțiunea înainte de a fi statuie astfel: râzi, învârte-te,
mângâie un coleg pe cap etc.



ADEVARAT SAU FALS:
 Apa neagră nu este de băut.
 Dumnezeu a creat pe om curat.
 Păcatul îndepărtează pe om de Dumnezeu.
 Adam și Eva nu au trăit în grădina Eden.

 Eva și Adam au ascultat de

Dumnezeu.
 Păcat înseamnă a nu asculta de

Dumnezeu.
 Păcatul ne îndepărtează de

Dumnezeu.

 Satan nu a păcălit pe Eva.

 Inima neagră reprezintă o inimă păcătoasă.

 Inima roșie reprezintă sângele lui

Isus.

 Sângele lui Isus ne curățește de orice păcat.
 Dacă ne cerem iertare, Isus ne iartă de păcate.

 Apa ne curățește de orice păcat.
 Inima albă arată păcatul din ea.

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect făcut de ei care le va aminti de ceea

MATERIALE:

ce au învățat despre păcat și ce a făcut Isus pentru a oferi iertare.

• Copii xerox pag. 8-11
• Carton (tăiat dintr-o

cutie)

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

• Hârtie A4
• Creioane

• Faceți copii xerox pag. 8-11 (pag. 8 - una pentru șablon;

pag. 9 - una la 12 copii; pag. 10 - una la 6 copii și
pag. 11 - una la 8 copii).

colorate

• Foarfece
• Lipici

• Pag. 8: Decupați crucea care va fi un șablon.

Pagina 9: Decupați cuvintele de-a lungul liniilor punctate.
Pagina 10: Decupați pătratele cu o figură în ea. Consultați
instrucțiunile de mai jos pentru pagina 11.
• Tăiați pagina 11 de-a lungul liniei continue din mijloc, imag. 2.

2.

• Îndoiți de-a lungul liniilor punctate cele două jumătăți rezultate, imag 3.
• Decupați inimile, însă NU TĂIAȚI unde inima atinge pliul, vezi imag. 3 și 4.

(Am pus o liniuță roșie pe imaginea din dreapta pentru a arăta unde NU
se taie.)
• Îndoiți inimile pentru a forma 8 broșuri în formă de inimă, imag. 4.
www.kidzromania.com
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• Utilizați șablonul cruce de la pagina 8, pentru a decupa una sau mai multe cruci

din carton. Vă recomandăm să folosiți carton tăiat dintr-o cutie, imag. 5.

5.

• ATENŢIE! Există două opțiuni pentru utilizarea acestei cruci de carton:

(1) Tăiați două sau trei cruci din carton pe care copiii le vor folosi în timpul
orei ca să dea conturul pe o coală A4, apoi o vor colora cu maro.
(2) Taiați o cruce din carton pentru fiecare copil. Copiii vor lipi crucea de carton pe
o coală A4 de hârtie.
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

1.

 Dați fiecărui copil creioane colorate și pătratul cu o figură,

pag. 12. Copiii vor colora figura, imag. 1.

2. Dați fiecărui copil o broșură în formă de inimă, pag. 11. Copiii
vor deschide broșura. Arătați-le unde să coloreze: inima din
stânga lor cu negru și inima din dreapta lor cu roșu, imag. 2

2.

3. Fiecare copil va primi o coală A4 de hârtie.
 OPȚIUNEA 1: Arătați copiilor cum să dea conturul la forma cruce, cu

ajutorul șablonului din carton pe care și-l vor da de la unul la altul. În acest
timp, puneți copiilor întrebări despre cruce, precum: ,,La ce ne gândim când
vedem o cruce?” ,,De ce a murit Isus pe cruce?” Etc. Apoi copiii vor colora
crucea desenată cu maro, imag. 3.

 OPȚIUNEA 2: Dați fiecărui copil o cruce de carton, făcută de dvs. înainte

de lecție, și ajutați-i să o lipească la mijloc pe coala A4 de hârtie, imag. 4.

4. Dați fiecărui copil cuvintele tăiate, pag. 9, și arătați-le cum și unde să le
lipească, imag. 5 și 6. Citiți copiilor cuvintele. Întrebați-i ce este
păcatul și ce a făcut Isus pe cruce din cauza lui.
5. Arătați copiilor cum să lipească pătratul cu o figură în partea
dreaptă a crucii, imag. 5 și 6.
6. Ajutați copiii să lipească cu scotch broșura inimă, de cealaltă parte
a crucii. Vezi imag. 5 și 6, cum trebuie lipită broșura inimă pe hârtie
cu scotch.
7. Partea din față și partea din spate a inimii trebuie să rămână albe. Interiorul
va fi negru (stânga) și roșu (dreapta). Întrebați copiii ce reprezintă fiecare
culoare.
8. Cereți copiilor să le spună acasă părinților lor ce au învățat despre cruce și
inimile colorate.

www.kidzromania.com
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ATENŢIE: Există două opțiuni pentru utilizarea acestei cruci de carton:
(1) Tăiați două sau trei cruci din carton pe care copiii le vor folosi în timpul orei ca să dea conturul pe o coală A4,
apoi o vor colora cu maro.
(2) Taiați o cruce din carton pentru fiecare copil. Copiii vor lipi crucea de carton pe o coală A4 de hârtie.

www.kidzromania.com
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Tăiați de-a lungul liniilor punctate pentru a obține cuvinte care să fie
lipite pe cruce. O pagină la 12 copii.

Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta păcatele.
Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta păcatele.
Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta păcatele.
Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta păcatele.
Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta păcatele.
Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta păcatele.
Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta păcatele.
Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta păcatele.
www.kidzromania.com

Isus a murit pe cruce
Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta păcatele. pentru a ne ierta păcatele.
Isus a murit pe cruce
Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta păcatele. pentru a ne ierta păcatele.

•

9

CE CREDEM? – Despre păcat, Preșcolari

O pagină la 6 copii.

www.kidzromania.com
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost
ca toți copiii să învețe despre păcat - ce este
păcatul, ce face el în viața lor - și cum doar
Domnul Isus îi poate curăța de păcat.
TEXTE BIBLICE: Geneza 3
IDEE VERSET BIBLIC: ... Sângele lui
Isus ne curăţeşte de orice păcat. 1 Ioan 1:7b

Isus a murit pe cruce
pentru a ne ierta pacatele.

Păcatul este atunci când
nu ascultăm de Dumnezeu.
www.kidzromania.com
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