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SCOPUL LECŢIEI: 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 
creaţie a Sa.  

TEXT BIBLIC: Genesa 1:26-2:25 

 

VERSET BIBLIC: Genesa 1:27 

ŞCOLARI  

       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 până acum.  
 

TEXTUL BIBLIC :  Genesa 1:26-2:25 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

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

PREZENTAREA LEC ŢIEI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi o repetiţi de lucru cu plastilina în aşa fel să lucraţi concomitent cu 
prezentarea. Nu trebuie să fie perfect ceea ce modelaţi, ci să lucraţi rapid şi în 
acelaşi timp cu prezentarea. 

Lecţia trecută am învăţat cum Dumnezeu a creat totul: şi cerul, şi pământul, şi ceea ce este pe cer sau 
în univers, şi  păsările din văzduh, dar şi ceea ce este pe pământ precum pomi, plante, ape, 
vieţuitoarele apelor şi animale. În Biblie ni se spune că Dumnezeu a creat toate vietăţile în pereche, 
adică două câte două, mascul şi femelă. Aşa au fost create câte 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. Dar păsările, câte credeţi 
voi că a făcut de acelaşi fel? Copiii răspund. Şi peştii? Copiii răspund. După ce a creat 
Dumnezeu toate aceste fiinţe, Dumnezeu le-a binecuvântat şi le-a poruncit să crească şi să se 
înmulţească.  Şi toate erau bune şi frumoase.  

Ei, dar Biblia spune că după toate acestea, Dumnezeu S-a uitat la tot ce crease până în acea zi şi 
parcă lipsea ceva. Aşa că Dumnezeu a spus: ,,Să facem acum om după chipul şi asemănarea noastră. 
El va stăpâni peste tot ce am creat.’’ Şi astfel, Dumnezeu 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 un creier foarte inteligent. 
Omul este singura fiinţă creată de El care poate să gândească, să ia decizii, să ştie ce e bine şi ce e 
rău, să comunice verbal cu ceilalţi semeni, să iubească etc. Toate aceste lucruri Dumnezeu le-a 
pus în creierul omului iar creierul l-a aşezat în cutia craniană ca să fie bine protejat. Modelaţi apoi 
corpul: Dumnezeu a modelat apoi din lut corpul omului într-un mod atât de frumos: cu muşchi 
care să înlesnească mişcarea, şi oase care să susţină muşchii, şi vase de sânge care să ducă sângele 
prin tot corpul la inimă şi la creier, întreţinând astfel viata etc. Lipiţi trupul de cap. Apoi Dumnezeu 
a modelat mâinile omului. Ştia că fiind asemănător Lui, omul va fi o fiinţă inteligentă care va 
munci, va crea cu mâinile sale, aşa că iată ce instrumente minunate ne-a dăruit; cu aceste mâini 
mâncăm, scriem, lucrăm etc. Lipiţi mâinile de corp. Apoi Dumnezeu a creat omului picioare ca să  

MATERIALE: 
• Biblie 

• Plastilină 
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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 ţărână ca să îl lase acolo jos, în ţărână. Ci Dumnezeu a suflat peste el (suflaţi peste 
păpuşa dvs. din plastilină) şi omul a prins viaţă. 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 pereche. Doar omul era singur. Credeţi că era el fericit când vedea toate 
animalele două câte două şi doar el era singur? Posibil că da, însă tot la fel de mult cred că îşi dorea 
să aibă şi el o pereche asemenea lui. Şi Dumnezeu a văzut asta, pentru că El a spus: ,,Nu este bine ca 
omul să fie singur.’’ Aşa că a dat peste el un somn adânc şi, pe când dormea, a luat o bucată din 
carnea lui şi a făcut-o pe femeie. Apoi, când s-a trezit şi a văzut-o pe femeie, omul s-a bucurat şi a 
zis: Iată în sfârşit pe cea care este din mine. Ea se va numi femeie. Şi aşa a creat Dumnezeu pe Adam 
şi pe Eva în modul cel mai minunat.  

CONCLUZIE: 

 Dumnezeu a creat pe om ca să aibă o relaţie frumoasă cu el şi ca omul să se poată bucura de 
tot ce a creat El pe pământ şi în cer. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său cu raţiune şi înţelepciune. 
El ne iubeşte atât de mult încât ne-a oferit toată creaţia Sa de pe pământ ca să o stăpânim şi să ne 
bucurăm de ea. Ce minunat este Dumnezeu şi cât de mult preţuim noi pentru El! 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Pregătiţi două bucăţi generoase de plastilină pentru 

joc.  

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul biblic care spune 
că Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său. 

    MATERIALE: 
• Plastilină 

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  

• Explicaţi copiilor ce înseamnă că Dumnezeu l-a creat pe     
      om după chipul Său, anume prin faptul că şi omul are un suflet, raţiune şi înţelepciune, şi voinţă,    
      şi capaciatea de a crea etc., ceea ce are Dumnezeu şi este din El şi de la El.  

JOC: 
• Pe o masă puneţi la vedere două bucăţi generoase de plastilină.  
• Împărţiţi copiii în două grupe.  
• Când spuneţi start, primii doi copii din ambele grupe vor veni în faţă şi vor modela din plastilină 

repede împreună un băiat. Apoi vor arăta grupei ce au făcut şi toată grupa va spune versetul. 
• Stâng plastilina cum a fost şi se întorc la loc, predând ştafeta următorilor doi din grupă care merg 

şi fac acelaşi lucru.   
 

Dumnezeu a făcut pe om după 
chipul Său… parte bărbătească şi 
parte femeiască i-a făcut. 
 Genesa 1:27  
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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.  

MATERIALE: 
• Imagini, pag. 7-8 

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.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Copii xerox imagini pentru poveste, pag. 7-8. 

POVESTE: 
George era nedumerit. Stătea gânditor în camera sa şi privea pierdut pe geam, imag. 1. Tocmai 
învăţase la ora de istorie de la şcoală despre evoluţia vieţii pe pământ şi mai ales a omului. 
Profesorul de istorie le-a povestit astăzi copiilor despre o teorie ciudată, numită teoria evoluţionistă. 
Profesorul le-a spus astfel cum că viaţa nu a fost creată de Dumnezeu, ci provine dintr-o formă de 
viaţă unicelulară care s–a dezvoltat şi s-a adaptat mediului înconjurător, evoluând încet-încet până la 
ceea ce se vede astăzi. Această teorie îi aparţine lui Charles Darwin care a mai spus chiar că omul 
nu a fost creat de Dumnezeu, sau de ceva superior lui, ci că el a evoluat dintr-o maimuţă, imag.2 .  
 
George învăţase, însă, la biserică altceva. Chiar şi în Bibile spune cum că lumea şi omul au fost 
create de Dumnezeu într-un mod măreţ şi unic. Şi mama i-a povestit adesea despre ceea ce scrie 
în Biblie în legătură cu creaţia lui Dumnezeu, imag. 3. Biblia spune clar că omul a fost creat 
după imaginea lui Dumnezeu. Cum se poate crede atunci că omul reprezintă imaginea unei 
maimuţe care a evoluat în timp? Cum este posibil ca omul, despre care Biblia spune că este cea 
mai iubită fiinţă de Dumnezeu, tocmai el să provină dintr-un animal atât de slab şi inferior precum o 
maimuţă? Apoi o altă întrebare se născu în mintea lui George. Dacă omul provine din maimuţă, 
atunci de ce nu au devenit toate maimuţele om? Şi cum de astăzi mai există maimuţe? De ce nu au 
evoluat toate? Şi iarăşi, cum de doar maimuţele au evoluat atât de mult? De ce câinele, sau pisica sau 
papagalul, sau rechinii nu au evoluat şi ei într-o lume care evoluează mereu în ceva? Nu asta ar 
însemna în realitate o teorie evoluţionistă, anume ca totul să evolueze permanent suferind mereu 
transfiormări?  
 
Apoi George şi-a amintit despre cum spune Biblia că  Dumnezeu îl iubeşte atât de mult pe om încât 
L-a trimis pe Fiul Său să fie şi El om, ca să îl salveze de păcatele sale. Asta înseamnă că omul are o 
valoare atât de mare în ochii lui Dumenzeu încât Fiul Său a luat trup de om, nu de maimuţă, ca să se 
facă asemenea lui. Atunci Geoarge a înţeles: Da, teoria lui Darwin şi evoluţionismul nu fac altceva 
decât să-i mintă pe oameni. În realitate Dumnezeu a creat tot, iar omul este cea mai valoroasă operă 
a Sa.  
 
George a îngenunghiat îndată şi i-a mulţumit lui Dumnezeu pentru modul minunat în care l-a 
crea şi pe el, imag. 4. 
 

 

• Jocul se continuă astfel până ce toţi copiii au trecut pe la masă ca să modeleze plastilina.  
• Echipa care a terminat prima, câştigă. 

 

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. Puneţi undeva la vedere, pe două scaune, o coală A4 de hârtie şi un creion.  
2. Împărţiţi clasa în două grupe.  
3. Chemaţi în faţă câte un copil din ambele grupe.  
4. Cei doi copii se vor aşeza pe scaun cu spatele unul la altul, vor asculta 

întrebarea, pag. 9, şi împreună vor răspunde cu a, b sau c.  
5. Arbitrul va verifica răspunsul scris, şi va cere celor doi să dea răspunsul verbal. 

Pentru fiecare răspuns corect, echipa primeşte 1000 de puncte.  
6. Copiii merg la loc şi urmează alţi copii din fiecare grupă care vor face la fel.  
7. La final, adunaţi punctajul acumulat de fiecare grupă.  
8. Câştigă grupa cu cele mai multe puncte. 

MATERIALE: 
•  2 Coli albe de hârtie 

• 2 Creioane 

• 2 Scaune 

• Întrebări, pag. 9 

 

CONCLUZIE: 
Dumnezeu ne-a creat asemenea Lui, 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 El ne-a creat 
şi pe noi.  

DISCUŢIE CU COPIII: 

Este nevoie aici de o discuţie cu copiii în care să le puneţi câteva întrebări în legătură cu ce învaţă ei 
la şcoală, de ce unii oameni cred în teoria evoluţionistă şi despre ce cred ei cu privire la evoluţionism 
versus creaţionism.  

•Care este diferenţa dintre creaţie şi evoluţie?  

•De credeţi voi că la şcoală învăţaţi despre evoluţionism şi nu despre creaţionism? 

•De ce este important pentru noi ca şi creştini să credem că Dumnezeu a creat totul? 

•Ce înseamnă că suntem făcuţi de Dumnezeu şi după chipul Său?    

•De ce credeţi că ne-a creat Dumnezeu?  

•Prin ce suntem noi diferiţi de animale?  

•Ce înseamnă că noi avem un suflet?  

• Ce înseamnă viaţa veşnică?   

•De ce credeţi că vrea Dumnezeu sa mergem şi noi în cer?  
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ÎNTREBĂRI JOC RECAPITULATIV: 

 

1. Dumnezeu a creat tortul în: 
A.   6 Zile 

B. 7 Zile 

C. 5 Zile 

2. Omul a fost creat din: 
A. Plastilină 

B. Pământ 

C. Apă 

3. Femeia a fost creată din: 
A. Pământ 

B. Bărbat 

C. Alte materiale 

4. Dumnezeu a creat pe om în ziua a: 
A. 4-a 

B. 5-a 

C. 6-a 

5. Omul  este: 
A. Creat de Dumnezeu 

B. Evoluat din maimuţă 

C. A apărut la întâmplare 

6. Dumnezeu a creat pe om ca să Îi fie: 
A. Servitor 

B. Duşman 

C. Prieten 

7. Domnul Isus a venit pe pământ ca să ofere omului: 
A. O lecţie 

B. Pretenie 

C. Mântuire 

8. Dumnezeu a creat pentru om: 
A. Totul 

B. Doar cerul 

C. Doar pământul 

9. Lumea a apărut: 
A. Printr-o celulă 

B. Prin creaţie 

C. Prin evoluţie.  

10. Noi suntem imaginea: 
A. Lui Dumnezeu 

B. Unei maimuţe 

C. Noastră înşine 
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La           
început, 
D

um
nezeu 

a făcut  

cerurile şi 
p
ăm

ântul.  

G
enesa 1:1

 
 


