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Acest material poate fi folosit GRATUIT pentru lucrul cu copiii din biserici şi şcolile locale, dar este 
INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării sau a  

altor scopuri ( website, DVD, CD, RTV, sau diferite publicaţii). Pentru alte informaţii, contactaţi-ne 
la kidzromania@gmail.com . 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu îi iubeşte. Când alţii i-au 
respins, Isus i-a invitat pe copii să vină la El.  

TEXT BIBLIC: Matei 19:13-15 

VERSETUL BIBLIC:  Matei 19:14 

ŞCOALRI  

 ISUS ŞI COPIII  1  

 Isus nu respinge pe copii  
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   OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă practic prin aceste experimente cum îi atrage 
Isus pe ei către El. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 
 Dr. Lupă intră în clasă şi îi salută vesel pe copii. El le spune 

copiilor: ,,Ce mult mă bucur să vă găsesc frumoşi şi sănătoşi! Mi-era foarte dor de voi şi 
abia am aşteptat să vă revăd. Cu toţii ştiţi că eu, dr. Lupă, sunt un om foarte ocupat cu 
experimentele mele. Da! Şi am venit astăzi la voi cu un experiment nou. Am pregătit 
pentru voi un super, super experiment. Şi pentru asta am adus pentru voi aici câteva 
materiale. Oh! Materialele! Unde sunt materialele mele?’’ Se scotoceşte prin buzunare, dar nu le 
găseşte. Apoi se împiedică de masa pe care se află acestea. ,,Aici erau! Am uitat că le-am pus aici.’’ 
Arată copiilor materialele.  

IDEE 1 
 Dr. Lupă pune în două boluri transparente apă şi spune: ,,Aşa!’’ Apoi arată copiilor 
scobitorile şi întreabă: ,,La ce sunt bune lemnele astea?’’ (Copiii răspund.) Dr. Lupă gesticulează în 
mod caraghios, imitând la ce sunt bune scobitorile, după ce copiii au răspuns ce sunt acestea. 

MATERIALE: 

♦ 3 Boluri transparente 

♦ Apă 

♦ Săpun 

♦ Scobitori 

♦ Pudră talc 

♦ Costum dr. Lupă  

 
IDEE 1 
♦ Pregătiţi 2 boluri transparente cu apă. 
♦ Tăiaţi dintr-un săpun o bucată mică pătrată de cel mult 2/2cm. 
♦ Pregătiţi mai multe scobitori. 
♦ Pregătiţi câteva bucăţi de zahăr cub. 

IDEE 2 
♦ Pregătiţi un bol transparent cu apă. 
♦ Pregătiţi o cutie cu pudră talc. 
♦ Pregătiţi un săpun. 

ATENŢIE: 
♦ În funcţie de experimentul pe care alegeţi să-l facă dr. Lupă, 

puneţi toate materialele undeva unde copiii să nu aibă acces  
      la ele şi să nu le vadă înainte de intrarea lui dr. Lupă la clasă.      
      Materialele pot fi puse într-o cutie ori pe o masă, fiind          
      acoperite. 
♦ Repetaţi cu dr. Lupă experimentul înainte de începerea lecţiei, 

pentru a evita surprizele neplăcute în timpul orei.  
 
IMPORTANT: 
♦ Dacă aveţi prea mulţi copii la grupă, vă sugerăm să pregătiţi 

aceleaşi materiale descrise la INSTRUCŢIUNI înainte de oră 

pentru mai multe grupuri. Împărţiţi copiii în mai multe grupe 
      şi cereţi-le să facă acelaşi lucru pe care îl face şi dr. Lupă. 

 IMPORTANT 

• Persoana care-l interpretează pe 
dr. Lupă poate fi adult sau  

    adolescent, băiat sau fată. Trebuie 
să facă acest moment cât mai  

    haios: o vorbire peltică sau   
    gângavă, să aibă un păr vâlvoi şi 

neîngrijit, ochelari mari şi groşi, o 
lupă mare, să se împiedice gata-
gata să cadă, uită unde a pus   
materialele apoi le găseşte, uită ce 
are de făcut apoi îşi aminteşte etc. 
Personajul dr. Lupă trebuie să fie 
o prezenţă distractivă şi relaxantă  
care să introducă tema lecţiei. 
Costumul e simplu: un halat alb, 
diverse obiecte care-i atârnă din 
buzunare, ochelari groşi, o lupă, 
un păr neîngrijit, o cravată pusă 
neglijent şi strâmbă la gât sau un 
papion caraghios etc. 
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  OBIECTIVE: 
Copiii să înveţe versetul biblic printr-o metodă simplă şi uşor 

de asimilat, anume că Domnul Isus nu-i respinge, ci îi invită  

să vină la El.  

TEXT BIBLIC: Matei 19:13-15 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  
♦ Vorbiţi cu doi –trei copii să interpreteze un mic rol într-o scenetă. 
♦ Explicaţi copiilor tot ce au de făcut, vezi INSTRUCŢIUNI în 

      timpul orei. 

♦ Repetaţi de câteva ori cu copiii mica scenetă, aşa încât  
      interpretarea să fie cât mai cursivă şi naturală. 

 
IMPORTANT: 
Nu alegeţi de fiecare dată la 
lecţie aceeaşi copii doar pentru 
faptul că poate sunt mai  
dezinvolţi, mai receptivi şi se 
poate lucra mai uşor cu ei.  
Alegeţi şi copiii mai puţin  
talentaţi ca să se simtă şi ei utili 
şi importanţi. Aşa îi veţi ajuta să 
se simtă valoroşi şi capabili. 

scolari 

MATERIALE: 

♦ Nu sunt. 

Apoi dr. Lupă spune: ,,Eu nu voi folosi acum aceste scobitori  pentru ceea ce aţi spus voi că sunt, 
ci le voi folosi la experimentul meu. Aşa că eu, dr. Lupă, voi pune aceste scobitori aici, în cele 
două boluri cu apă.’’ Dr. Lupă face întocmai. Dacă aveţi mai multe grupuri de copii care vor face 
acest experiment, dr. Lupă le va spune pe tot parcursul experimentului ce anume trebuie să facă 
împreună cu el. Apoi ia bucata de zahăr şi o pune pe apă, la mijloc, în cel de-al doilea bol. Toate 
scobitorile vor fi atrase de bucata de zahăr către mijlocul bolului. ,,Oh, ce interesant! Într-un bol 
scobitorile s-au retras către marginile bolului, în celălalt s-au  strâns spre mijloc. Ce se 
întâmplă?’’ 
IDEE 2 
 Dr. Lupă pune în bolul transparent apă. Peste apă presară pudră talc, apoi spune: ,,Aşa! 
Până aici e foarte bine.’’ Apoi dr. Lupă se scotoceşte prin buzunare sugerând că trebuie să găsească 
ceva. Dar nu găseşte. În cele din urmă vede bucata de săpun pe masă lângă celelalte obiecte şi spune: 
,,A, aici era!’’ Dr. Lupă umezeşte uşor cu apă un deget, apoi îl dă cu săpun. Introduce acest deget 
uns cu săpun în bolul cu apă şi pudră talc. Atunci pudra se împrăştie, iar dr. Lupă spune: ,,Oh, ce 
interesant! Degetul meu a făcut ca pudra din bol să se împrăştie.’’  

CONCLUZIE:  
 Învăţătorul vine în faţă şi-i mulţumeşte lui dr. Lupă pentru experimentul său foarte potrivit 
pentru a introduce tema lecţiei de azi, anume că Isus îi atrage pe copii către El şi nu-i respinge 
niciodată, aşa cum poate alţii îi resping.  Dr. Lupă mulţumeşte şi el pentru atenţia acordată şi spune 
copiilor: ,,Mă voi reîntoarce la voi cu alte şi alte experimente interesante. Până atunci, rămâneţi 
cu bine şi nu uitaţi că eu, dr. Lupă, sunt cel mai grozav om de ştiinţă.’’ 
 

 

 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

SCENETA COPII: 
Primul copil va veni la clasă foarte supărat. Învăţătorul îl întreabă care 
este motivul supărării lui. Copilul răspunde că este foarte trist deoarece 
copiii din parc au râs de el că are ochelari şi strigă după 
el ,,ochelaristul.’’  
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 Învăţătorul încearcă să îl liniştească, spunându-i să nu mai fie trist deoarece nu e un lucru 
rău să ai ochelari, dar copilul iese din clasă la fel de trist cum a venit.  

 Chiar în acel moment intră în clasă al doilea copil care vine plângând. Când învăţătorul îl 
întreabă de ce plânge, copilul răspunde că el şi alţi trei prieteni ai lui au fost respinşi  
de colegii de clasă din şcoală.  Ei au fost cu toţii în parc ca să joace fotbal. Dar când au vrut să intre 
şi ei în joc, colegii nu i-au primit, spunând că tocilarii clasei nu ştiu să joace fotbal. Învăţătorul  
încearcă să îl liniştească şi pe acesta, dar copilul nu se linişteşte. El iese din clasă plângând, aşa cum 
a intrat.  

  Intră în clasă al treilea copil care şi el este foarte revoltat de faptul că tatăl lui l-a respins 
când a vrut să-l ajute la aranjatul lemnelor, pe motiv că el este prea mic şi neputincios. Şi acesta bate 
revoltat cu piciorul  în pământ, apoi iese nervos din clasă. 

LECŢIA BIBLICĂ: 
ÎNVĂŢĂTORUL spune:  

 ,,Oh, asta îmi aminteşte despre o întâmplare din Biblie care s-a petrecut pe vremea  
Domnului Isus pe când erau mulţi oameni lângă Isus. Printre ei erau şi copii. Vă amintiţi că 
Isus iubeşte foarte mult pe copii. Dar în ziua asta au fost mulţi oameni acolo. Aţi fost 
vreodată într-un loc cu multă lume, sute sau poate chiar mii de persoane? Este foarte greu 
pentru copii să vadă ce se întâmplă, nu-i aşa? Copiii care au fost acolo, au vrut să-L vadă şi ei pe 
Isus. Au vrut să se apropie de El. Şi chiar s-au apropiat puţin câte puţin, până când au ajuns 
unde era Isus. Eu cred că ei au fost foarte bucuroşi. Dar când au ajuns  lângă Isus, câţiva adulţi 
au început să strige către mamele lor: ,,Hei! Ce faceţi aici? Nu vedeţi că Isus este foarte ocupat? 
Luaţi copiii de aici! Cum credeţi că s-au simţit acei copii? Respinşi? Da, eu cred că ei s-au simţit 
foarte respinşi de cei din jurul lor. Haideţi să citim din Biblie şi să vedem ce a făcut Isus cu acei 
copilaşi.’’  Învăţătorul citeşte din Biblie textul din Matei 19:14-15.   
 

CONCLUZIA: 
Dacă vă simţiţi vreodată respinşi, nu trebuie să vă întristaţi. Când Isus a fost pe pământ, a  
văzut pe câţiva copii respinşi. Ce a făcut Isus atunci, i-a respins şi El? (Copiii răspund.) Nu. Dar 
ce a făcut? (Copiii răspund.) Desigur. I-a chemat să vină la El şi i-a binecuvântat. Isus nu-i  
respinge niciodată pe copii, ci îi cheamă la El. 

Copiii să înveţe versetul biblic printr-o metodă simplă şi uşor de 
asimilat, anume că Domnul Isus nu-i respinge, ci îi invită să vină 
la El.  

OBIECTIVE: 

MATERIALE: 

♦ 20 Jumătăţi de coli 

A4 de hârtie 

♦ 20 Markere 

♦ Foarfece 

♦ Frânghie, cel puţin 

două ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

♦ Pregătiţi cel puţini 20 jumătăţi de coală A4 de hârtie, pentru 2 
seturi a câte 10. Pe fiecare hârtie scrieţi un număr de la 1 la 10. 
Astfel veţi avea două hârtii cu 1, două cu 2 şi tot aşa.  

 ,,Lăsaţi copilaşii să vină la 
Mine şi nu-i opriţi, căci 
Împărăţia cerurilor este a 
celor ca ei.” Matei 19:14   
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INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

JOCUL pentru versetul biblic: 

1. Faceţi câte grupe de copii puteţi. Fiecare grupă trebuie să aibă minimum 2 copii, maximum 10 
copii. 

2. Daţi fiecărui copil o jumătate de coală de hârtie A4. 
3. Copiii vor desena o inimă.  
4. Copiii vor scrie citeţ în interiorul inimii părţi din versetul biblic la recomandarea dvs. astfel: 
♦  Copiii care au numărul 10 vor scrie: Lăsaţi  
♦  Copiii care au cifra 7 vor scrie: copilaşii  
♦  Copiii care au cifra 3 vor scrie: să vină  
♦  Copiii care au cifra 1 vor scrie: la Mine 

♦  Copiii care au cifra 9 vor scrie: şi nu-i opriţi  
♦  Copiii care au cifra 8 vor scrie: căci Împărăţia 
♦  Copiii care au cifra 4 vor scrie:  cerurilor  
♦  Copiii care au cifra 2 vor scrie: este a celor  
♦  Copiii care au cifra 5 vor scrie: ca ei  
♦  Copiii care au cifra 6 vor scrie: Matei 19:14   
♦  Dacă copiii nu ştiu să scrie, scrieţi dvs. pentru ei după recomandările de mai sus. 
5. Copiii vor decupa inimile. 
6.    Dacă aveţi prea mulţi copii la oră, împărţiţi copiii în grupe de câte 10 şi faceţi împreună cu ei   
       atâtea seturi de 10 inimi câte grupe de 10 copii sunt. 
7.    Dacă aveţi prea puţini copii la oră, faceţi cel puţin două grupe care trebuie să aibă de la 4 la 10  
       copii, iar copiii din grupa respectivă vor scrie mai multe inimi.  
8.    ATENŢIE! Aveţi nevoie de minimum 2 seturi a câte 10 inimi. 
9.    Spuneţi cu copiii de câteva ori versetul biblic. 
 

1. Adunaţi toate inimile pe care copiii au scris părţi din versetul 
biblic după instrucţiunile şi îndrumările de mai sus, apoi amestecaţi-le.  

2. Doi copii din fiecare grupă vor ţine de o parte şi de alta o frânghie pe care se află câte 10 clame 
pentru rufe. 

3. Când spuneţi ,,START’’, ceilalţi copii din fiecare grupă trebuie să vină în faţă să pună în ordinea 
corectă inimile cu părţi din versetul biblic. ATENŢIE! Numerele de pe inimi nu reprezintă 
ordinea corectă a cuvintelor. 

4. După ce versetul biblic a fost aranjat corect pe frânghie, toată grupa spune versetul biblic. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

    OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă practic ce înseamnă să fii respins de 
ceilalţi şi care sunt sentimentele celui respins.  

 MATERIALE: 

• Nu sunt. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  
♦ Gândiţi-vă cum să organizaţi o discuţie cu copiii urmărind întrebările de mai 

jos. Pentru fiecare întrebare, gândiţi-vă şi la un exemplu practic din viaţa dvs. 
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INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 
♦ Închegaţi o discuţie practică cu copiii pe marginea întrebărilor de mai jos.  
♦ Pentru fiecare întrebare lăsaţi cât mai mulţi copii să răspundă ce cred ei.  
♦ Dacă au un exemplu de dat, lăsaţi-i să-l dea. Dacă nu, daţi-le un exemplu din viaţa dvs.,  
      astfel încât copiii să înţeleagă practic răspunsul la întrebări.  

1. Aţi fost vreodată respinşi? Cum v-aţi simţit? 
2. Aţi respins vreodată pe cineva sau eraţi doar prezenţi când cineva a fost respins? Ce 

s-a întâmplat?  
3. Aţi văzut vreodată un copil respins? Ce s-a întâmplat şi ce a făcut acel copil? 
4. Ce simte un copil respins?  
5. Ce puteţi face voi când sunteţi respinşi? 
6. Vă amintiţi o dată când Isus a fost respins? 
7. Ce a făcut Isus când El a fost respins? 
8. Ce puteţi face voi când sunteţi respinşi? 
9. Cum ne ajută Dumnezeu când suntem respinşi? 

♦   RUGĂCIUNE: 
 Aduceţi copiii într-o rugăciune prin care să-I spună Domnului Isus ce simt ei când sunt respinşi  
de alţii şi prin care să ceară ajutor de la El. Copiii vor mulţumi, de asemenea, pentru că Domnul 
Isus nu-i respinge niciodată, ci îi iubeşte şi îi cheamă la El. 

 
 

  OBIECTIVE: 

Copiii să recapituleze printr-un joc lecţia despre cum Domnul 
Isus nu îi respinge, ci îi invită să vină la El. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

♦ Faceţi câte două copii xerox de acelaşi fel (pag. 9-10) pentru fiecare 
echipă.  

♦ Lipiţi imaginile xeroxate pe carton sau pe o altă foaie de hârtie (ca să nu 
se vadă imprimată pe spate imaginea). Decupaţi acolo unde sunt liniile 
întrerupte. 

♦ Luaţi întrebările de la pag. 11, tăiaţi-le una câte una şi puneţi-le în  
      pungă/cutie. 

1. Împărţiţi copiii în două grupe. 
2. Înainte de a începe jocul, arătaţi copiilor cum se joacă.  
3. Aşezaţi cartonaşele cu faţa în jos pe o masă. Amestecaţi-le bine.  
4. Chemaţi un copil din grupa întâi să vină să întoarcă două 

cartonaşe şi să le arate şi celorlalţi copii din grupa sa. Dacă 
imaginile nu se potrivesc, se întorc înapoi cu faţa în jos şi vor fi 
aşezate exact în acelaşi loc unde au fost înainte, iar copilul 
pleacă la locul său. Dacă imaginile se potrivesc, copilul va  

 

Jocul poate fi jucat şi de 
echipele implicate în 
Olimpiada Biblică JBQ, 
doar că, în loc de 
întrebările lecţiei, se vor 
folosi întrebările pentru 
olimpiadă. 

MATERIALE: 

• Copii xerox, pag. 9-10 

• Copii xerox  

   ÎNTREBĂRI, 
    pag. 11 

• O pungă/cutie 

• Carton 

• Lipici 

• Foarfece 

OPŢIONAL 
Scrieţi dvs.  dacă nu aveţi 
posibilitatea să faceţi  
copii xerox. 
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 extrage dintr-o pungă o întrebare.  
5.       Copilul va citi întrebarea şi va răspunde. Dacă nu ştie răspunsul, lăsaţi să răspundă cine ştie  
              din grupa sa. 
6.  Urmează un copil din grupa următoare care va face la fel; şi tot aşa până ce toţi copiii din 
 ambele grupe au avut şansa să întoarcă cel puţin o dată o imagine.  
7. După fiecare copil, aşezaţi cartonaşele iarăşi pe masă cu faţa în jos şi amestecaţi-le bine. 
8.   Dacă sunt prea mulţi copii, aşezaţi întrebările la loc în pungă. Dacă sunt atâţia copii câte   
            întrebări sunt, sau mai puţini, luaţi din pungă întrebările la care s-a răspuns deja. 
 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

  OBIECTIVE: 

Copiii să confecţioneze o mică poşetă  pe care să o expună în 
cameră şi care să le amintească de faptul că Isus că nu îi respinge 
niciodată, ci îi cheamă la El. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

♦ Faceţi copii xerox, pag. 8, una de copil. 
♦ Faceţi un model înainte de oră pentru a arăta copiilor cum se face şi care 

sunt paşii pe care trebuie să-i urmeze. 

trist 
Nervos 

1. Împărţiţi fiecărui copil câte o copie xerox, pag. 8. 
2. Copiii vor îndoi copia xerox la mijloc, acolo unde indică linia continuă. 
3. Copiii vor tăia cu foarfeca ambele părţi de hârtie acolo unde indică linia roşie punctată. 
4. Copiii vor lipi cele două părţi de hârtie până la locul indicat de linia neagră punctată.  
       ATENŢIE! A NU SE LIPI ACOLO UNDE INDICĂ SĂGEŢILE NEGRE. 
5.    Copiii vor scrie pe inimă cu o cariocă: ISUS MĂ IUBEŞTE. 
6.    Copiii vor colora inima.  
7.    Copiii vor introduce un şnur în partea de sus a inimii, astfel încât să arate ca o poşetă. 
8.    Daţi copiilor 6 bucăţi de hârtie de aprox. 3/5cm. 
9. Copiii vor scrie pe acele bucăţi de hârtie câte o emoţie pe care o provoacă respingerea: mânie,    
       tristeţe etc. 
10. Copiii vor pune acele sentimente în inimă, ceea ce înseamnă că ei le dau Domnului Isus. 
 

Opţional: Nu trebuie să faceţi copii xerox pag. 8, ci doar să îndoiţi în două o coală A4 de hârtie, să 
desenaţi o inimă şi să o decupaţi lipind marginile. Nu uitaţi să lăsaţi nelipită partea mai lată a inimii, 
pentru a putea fi introduse bucăţile de hârtie cu sentimente.  
 

CONCLUZIA: 
,,CÂND NE SIMŢIM RESPINŞI, MERGEM LA DOMNUL ISUS ŞI-I DĂM LUI  
SENTIMENTELE NOASTRE NEGATIVE ŞI INIMA NOASTRĂ. EL NU NE VA RESPINGE 
NICIODATĂ.’’ 

MATERIALE: 

• Copii xerox, pag. 

8, o pagină de 
copil 

• Foarfece 

• Creioane colorate 

• Bucăţi de hârtie  

• Cariocă 

• Lipici 

• Şnur/ aţă de 

tricotat 
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Lucru Manual 

Nu lipiţi pe locul 
indicat de săgeţi 
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Joc Recapitulativ 

Faceţi câte două copii xerox de acelaşi fel pentru fiecare echipă. Decupaţi pe liniile punctate.  
ATENŢIE! Este foarte important ca toate cartoanele pe care vor fi lipite imaginile să aibă exact  
aceeaşi măsură. Dacă este posibil, e şi mai bine dacă pagina este lipită pe carton  şi lăsată să se usuce 
înainte să fie decupată. 
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♦ Ce ai reţinut din lecţia de azi?  

 

♦ Ce s-a întâmplat cu scobitorile când a fost pus săpunul?   

 

♦ Ce a făcut zahărul cu scobitorile?  

 

♦ De ce au fost trişti cei trei copii de la lecţia biblică?  

 

♦ Cine a adus nişte copii la Domnul Isus?  

 

♦ Ce au făcut ucenicii când au fost aduşi copiii la Domnul Isus?   

 

♦ Ce a făcut Domnul Isus cu copiii?  

 

♦ Ce a spus Domnul Isus când au fost respinşi copiii?  

 

♦ Ce faci tu când te simţi respins?  

 

♦ Ce face Domnul Isus când te simţi respins?   

 

♦ Ce au făcut alţii când ai respins tu?   

 

♦ Spune cât mai tare versetul biblic.   

 

♦ Spune versetul biblic cu voce normală. 

 

♦ Spune în şoaptă versetul biblic. 

 

♦ Spune versetul biblic cu voce subţire. 

 

♦ Spune versetul biblic cu voce joasă. 

 

 

 

Joc Recapitulativ ÎNTREBĂRI: 
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