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Dumnezeu și eu

1. Dumnezeu ne cunoaște și are un plan bun

SCOPUL LECŢIEI: Copiii vor învăța că Dumnezeu îi cunoaște foarte bine, chiar și ce gândesc sau spun, și are
întotdeauna un plan bun pentru ei.
TEXTE BIBLICE: Matei 26:30-35, Matei 26: 69-75 și Ioan 21:15-17
VERSET BIBLIC: Psalmii 139:1
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PERSOANE:
•

•

•

•

În această lecție, copiii vor învăța că Dumnezeu îi cunoaște foarte bine, chiar și
ce gândesc sau spun, și are întotdeauna un plan bun pentru ei. Exemplul va fi
Petru care a promis Domnului Isus că Îl va urma până la moarte, însă Domnul a
știut că se va lepăda de El chiar în acea noapte, și așa a fost. Domnul Isus a
cunoscut pe Petru și a știut dinainte ce va face. Apoi copiii vor învăța despre
cum Domnul Isus, după înviere, a reabilitat pe Petru în fața celorlalți ucenici,
demonstrând că l-a iertat. Domnul a avut un plan mare cu Petru: l-a făcut apostol.
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 folosite toate împreună, pot depăși
două ore. De aceea vă sugerăm să selectați 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
mai oferă 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 și lăsați-i să vă pună și
ei întrebări despre lecție.
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. Faceți o scurtă rugăciune de început.

OBIECTIV: Acest moment va introduce tema lecției biblice despre
Dumnezeu Care ne cunoaște întru totul și are un plan bun pentru noi.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Puneți la frigider o banană, cu o zi chiar două înainte de prezentare, ca
să se facă neagră coaja. Așa, banana va avea coaja neagră și miezul bun.

•

Opțional: Dacă vreți să oferiți copiilor o mică gustare după acest
moment, să aveți mai multe banane (însă nu negre la coajă), mai multe
iaurturi, pahare și lingurițe de unică folosință. Într-un bol mare
amestecați bucăți mici de banane cu mai multe iaurturi și puneți la
frigider până la momentul potrivit.

•

1-2 Persoane

MATERIALE:
• Banane
• Iaurt
• Castron
• Linguriță
• Opțional: pahare și

lingurițe de unică
folosință

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Scoateți iaurtul și spuneți că doriți să luați o mică gustare. Deschideți-l și gustați, apoi spuneți că
nu vă mulțumește, că ați dori să fie cu fructe. Simulați că vă amintiți că aveți un fruct și scoateți
banana cu coajă neagră. Spuneți: ,,O, dar ce neagră este banana asta! Ce credeți, copii, o fi bună
sau nu? Este atât de neagră! Eu cred că este bună. Voi ce ziceți? Hm! O voi desface să o
mănânc!”
2. Desfaceți banana și va fi bună la interior. Apoi spuneți: ,,Am avut dreptate! Știam eu că este
bună!” Puneți câteva bucăți de banană în iaurt și mâncați, apoi spuneți: ,,Yamiii! Este foarte
bună gustarea mea! Știam eu dinainte de ce trebuie să aduc banana! Am avut un plan! Știam că
nu-mi place iaurtul simplu! Hm! Ce bun este!”
3. Opțional, scoateți de la frigider castronul cu iaurt și banană, pregătit pentru copii, și puneți în
pahare de unică folosință, apoi serviți copiii cu această gustare bună și sănătoasă.
4. Anunțați tema, spunând: ,,Astăzi vom începe o nouă serie de lecții care se numește Dumnezeu și
eu și care vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu. În lecția de astăzi vom vorbi despre cum
Dumnezeu ne cunoaște pe toți întru totul și are un plan bun pentru noi. Așa cum eu am știut
dinainte că banana este bună și am avut un plan când am adus-o, ca să o combin cu iaurtul într-o
gustare, tot așa vom vorbi cum Dumnezeu ne cunoaște foarte bine pe noi, chiar și la interior,
acolo unde nu ne vede nimeni, și are un plan bun pentru noi.
www.kidzromania.com
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MATERIALE:
 Copie xerox pag. 6 și 7
 Farfurii de unică folosință/
cercuri din hârtie cu
diametrul de 23 cm
 Foarfece
 Creioane colorate
 Lipici
 Bețe de înghețată/paie de
băut câte unu de copil

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească de cele

învățate, anume că Dumnezeu îi cunoaște foarte bine, știe chiar ce gândesc sau
spun, și are întotdeauna un plan bun pentru ei. Astăzi, copiii vor face lucrul
manual înainte de povestirea biblică.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
• Faceți o copie xerox pag. 6 și 7. Decupați toate piesele pentru

copii (o pagină la 7 copii).

• Faceți un model de păpușă cocoș, astfel încât copiii să poată vedea

ce trebuie să facă. Un model va ajuta ca totul să meargă mai repede
și mai ușor.

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Arătați copiilor cocoșul pe care l-ați făcut înainte de lecție.
2. Dați fiecărui copil o farfurie sau un cerc alb de hârtie cu diametrul de
23 cm.
3. Dați fiecărui copil pe rând fiecare piesă, ca să le coloreze: ciocul cu
galben (două triunghiuri pentru fiecare copil), imag. 1, creasta și
gușa cu roșu, imag. 2.

1.

4. Lipiți pe rând piesă cu piesă împreună cu copiii: creasta, ochiul (un
ochi de copil, imag 3), ciocul și gușa. Arătați-le dvs. copiilor unde
să lipească piesă cu piesă pe farfuria de hârtie/cercul de hârtie.

3.

2.

5. Lipiți la final bățul de înghețată/paiul de băut pe spatele cocoșului (imag.4).
6. Spuneți copiilor că vor folosi în timpul povestirii biblice acești cocoși
confecționați de ei.

4.

7. Cereți-le copiilor să ridice în sus păpușile cocoși, în timp ce strigați
împreună: Cucuriguuu!

spate

OBIECTIVE: Copiii vor înțelege din experiența lui Petru, că Dumnezeu
ne cunoaște întru totul și are un plan bun pentru noi.

TEXTE BIBLICE: Matei 26:30-35, Matei 26: 69-75 și Ioan 21:15-17
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•
•
•

Realizați o copie xerox a celor trei caractere de la
pagina 8.
Decupați imaginile, colorați-le și lipiți-le pe câte un
băț de înghețată/pai de băut.
Citiți de mai multe ori povestirea de mai jos, până
când puteți să o spuneți cu propriile cuvinte, fără să o
citiți.

MATERIALE:
 Copie xerox pag. 8.
 Foarfece
 Creioane colorate
 Lipici
 3 Bețe de înghețată/paie de
băut, câte unu de copil

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Pe parcursul povestirii, folosiți păpușile pe care le-ați făcut. Nu lăsați copiii
să le vadă, până la momentul în care sunt folosite.
2. Înainte de a începe povestirea, spuneți copiilor că, ori de câte ori vor auzi
cuvântul ,,cocoș”, ei trebuie să ridice cocoșul făcut de ei și să strige:
Cucuriguuuu! De aceea, asigurați-vă că faceți o pauză, pentru a oferi copiilor
timp să-și folosească vocea. Ridiați dvs. păpușa cocoș în sus atunci când
copiii trebuie să o ridice pe a lor.

www.kidzromania.com
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POVESTIREA BIBLICĂ:
Isus (mișcați păpușa Isus în fața copiilor) a stat cu ucenicii la masă și le-a spus că va fi părăsit
de toți, bătut și omorât de mulțime, dar că, în a treia zi, va învia. Petru, însă (mișcați păpușa
Petru în fața copiilor), s-a ridicat și a promis lui Isus (mișcați păpușa Isus în fața copiilor) că Îl
va urma peste tot (mișcați păpușa Petru în fața copiilor).
Isus (mișcați păpușa Isus în fața copiilor), Care cunoștea bine pe Petru, mai bine decât se
cunoștea el însuși pe el (mișcați păpușa Petru în fața copiilor), i-a răspuns: ,,Vei spune de trei ori
că nu Mă cunoști, chiar înainte să cânte cocoșul. (Ridicați împreună cu copiii păpușa cocoș și
strigați: Cucuriguuu!)
Și așa a fost. După ce Isus (mișcați păpușa Isus în fața copiilor) a fost prins și bătut, Petru
(mișcați păpușa Petru în fața copiilor) îl urma de departe și Îl privea neputincios pe Isus.
O femeie (mișcați păpușa femeie în fața copiilor) l-a văzut și l-a recunoscut că este ucenicul Lui.
Și i-a strigat lui Petru: ,,Tu ești unul dintre ai Lui! Ești un ucenic!” Petru s-a speriat atunci
(mișcați păpușa Petru în fața copiilor) și a mințit de trei ori că nu Îl cunoaște pe Isus (mișcați
păpușa Isus în fața copiilor).
Atunci a cântat cocoșul. (Ridicați împreună cu copiii păpușa cocoș și strigați: Cucuriguuu!) Și
Petru (mișcați păpușa Petru în fața copiilor) și-a amintit de cuvintele lui Isus (mișcați păpușa
Isus în fața copiilor). A plecat de acolo și a plâns tare (mișcați păpușa Petru în fața copiilor). Isus
(mișcați păpușa Isus în fața copiilor) l-a cunoscut mai bine decât se cunoștea el. El a știut că va
fi slab din cauza fricii, dar și că îi va părea rău pentru minciuna lui.
După ce Domnul Isus a înviat (mișcați păpușa Isus în fața copiilor), Biblia ne spune că i-a vizitat
iarăși pe ucenicii Lui și a mâncat cu ei. Acolo era și Petru (mișcați păpușa Petru în fața copiilor).
El era trist, rușinat și suferea. Dar Isus știa aceasta. L-a iertat și l-a făcut un apostol al Lui,
adică unul care duce la oameni vestea bună că Isus îi iubește și dorește să îi ierte de păcate.
CONCLUZIE:
Da, Isus (mișcați păpușa Isus în fața copiilor) a știut că Petru (mișcați păpușa Petru în fața
copiilor) va minți și se va lepăda de El în fața femeii (mișcați păpușa femeie în fața copiilor). Dar
a știut și că va fi trezit din minciună de un cocoș (ridicați împreună cu copiii păpușa cocoș și
strigați: Cucuriguuu!). Domnul Isus (mișcați păpușa Isus în fața copiilor) a avut planuri mari cu
Petru (mișcați păpușa Petru în fața copiilor). Și, da, Cel care l-a trezit pe Petru din minciună a
fost un cocoș. (Ridicați împreună cu copiii păpușa cocoș și strigați: Cucuriguuu!)

OBIECTIVE: Copiii vor învăța parte din versetul biblic care

MATERIALE:

ne asigură că Dumnezeu ne cunoaște.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

1. Spuneți copiilor care este versetul biblic și spuneți-l o dată
cu ei.
2. Explicați copiilor ce înseamnă cuvintele versetului, anume că
Dumnezeu vede tot, aude tot, știe tot despre noi și că noi nu ne
putem ascunde niciodată de El.
3. Spuneți cu copiii o dată versetul.

Doamne, Tu... mă
cunoști.
Psalmii 139:1

JOCUL:
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:


Spuneți cu copiii cuvintele din versetul biblic, cu voce normală și aplaudând foarte rar.



Spuneți cu copiii cuvintele din versetul biblic, aplaudând rar și cu voce șoptită.



Spuneți cu copiii cuvintele din versetul biblic, cu voce normală și aplaudând foarte repede.



Spuneți cu copiii cuvintele din versetul biblic, aplaudând foarte repede și cu voce tare.

www.kidzromania.com
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OBIECTIVE: Copiii vor înțelege practic, printr-o poveste, ce înseamnă a
cunoaște și a avea un plan bun.
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•
•

Pregătiți materialele și puneți-le într-o cutie sau o pungă.
Citiți povestea și învățați ce aveți de spus concomitent cu folosirea materialelor.
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MATERIALE:
• Câine de jucărie
• Os/ mâncare câine
• Zgardă
• Jucărie pentru căței
• Cutie/pungă cadou

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Folosiți obiectele în timp ce povestiți.
2. Spuneți povestea cursiv și cu intonație, ca să puteți capta atenția copiilor.

POVESTIRE:
Mihăiță era singur la părinți, nu avea frățiori și, din acest motiv, era adesea trist. Nu îi plăcea să
meargă singur în parc și părinții au văzut aceasta. Ei, care îl cunoșteau bine pe fiul lor, au înțeles
problema și i-au cumpărat un cățeluș drăguț și jucăuș, pe nume Bobiță. (Scoateți jucăria cățel.)
Mihăiță a fost foarte fericit. În sfârșit avea și el pe cineva mereu cu el, cu care să se plimbe și să
se joace. Bobiță era jucăuș și mereu pus pe șotii. Mihăiță îl iubea mult, îl alinta și îl hrănea cu
mâncare bună (scoateți osul/mâncare pentru câine). Și astfel cățelușul creștea văzând cu ochii.
De-acum, avea și el personalitatea lui și a început să nu mai asculte de Mihăiță.
Într-o zi, Mihăiță a vrut să iasă să se joace cu câinele lui în parc. Dar Bobiță s-a așezat pe pământ
și nu a vrut să se ridice. S-a chinuit să îl convingă pe Bobiță să meargă cu el, dar degeaba. Câinele
nu a vrut și nu a vrut. Atunci Mihăiță s-a supărat pe Bobiță și a plecat singur. Câinele a rămas acasă,
în culcușul lui. Era foarte trist. Părinții lui Mihăiță au înțeles numaidecât problema lui Bobiță și l-au
ademenit cu o jucărie. (Scoateți o jucărie pentru câini.) Apoi au strigat la Mihăiță să îl ia și pe
Bobiță cu el în parc. Bobiță a acceptat în sfârșit să iasă la joacă în parc cu Mihăiță. Și s-au jucat...
Și s-au jucat... Ce bine s-au simțit! Au fost amândoi foarte fericiți: și Mihăiță, și Bobiță.
CONCLUZIE: La fel cum părinții lui Mihăiță cunoșteau bine și pe fiul lor, și pe Bobiță, Dumnezeu ne
cunoaște pe noi. Ce minunat este să știm că Dumnezeu ne cunoaște, iar, când greșim, ne iartă dacă ne
cerem iertare! Da. Dumnezeu are un plan bun pentru noi!
RUGĂCIUNE: La final, rugați-vă ca Domnul să păstreze în inima și mintea copiilor cele învățate la
această lecție. Cereți copiilor, care doresc, să se roage.

SCOPUL: Să rememorați printr-un joc cu copiii cele învățate despre
faptul că Dumnezeu ne cunoaște și are un plan bun pentru noi.

MATERIALE:
• Afirmațiile de mai jos.

Adevărat!

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI
1. Spuneți câteva afirmații care pot fi adevărate sau false.
2. Spuneți copiilor că dacă afirmațiile sunt adevărate, să bată din palme și să strige: Adevărat!
Dacă sunt false, copii vor bate din picioare și vor striga: Fals!
3. AFIRMAȚII:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isus a cunoscut pe Petru foarte bine. (Adevărat)
Eu nu am cunoscut bine că banana a fost neagră și în interior. (Fals)
Isus i–a spus lui Petru dinainte ce va face, deoarece îl cunoștea. (Adevărat)
Petru nu a greșit, așa cum a spus Isus că va face. (Fals)
Petru nu a regretat ce a făcut. (Fals)
Părinții au știut de ce era trist Mihăiță. (Adevărat)
Isus a iertat pe Petru, deoarece el a regretat fapta lui. (Adevărat)
Versetul de astăzi spune că Dumnezeu nu ne cunoaște. (Fals)
Părinții nu au știut de ce era trist Bobiță. (Fals)
Isus a cunoscut bine pe Petru și a avut un plan bun cu el. (Adevărat)
Părinții nu au avut un plan bun pentru Mihăiță, apoi pentru Bobiță. (Fals)
Dumnezeu ne cunoaște și pe noi. (Adevărat)
Dumnezeu are un plan bun pentru noi. (Adevărat)

www.kidzromania.com
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți
copiii să învețe că Dumnezeu îi cunoaște foarte
bine, chiar și ce gândesc sau spun, și are
întotdeauna un plan bun pentru ei.
TEXTE BIBLICE: Matei 26:30-35,
Matei 26: 69-75 și Ioan 21:15-17

Uneori nu știu ce să fac, dar am
încredere în planul lui
Dumnezeu.

VERSET BIBLIC: Psalmii 139:1
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Urmează
întotdeauna planul
lui Dumnezeu
pentru viața ta și
vezi ce lucruri
minunate are
pentru tine!
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Urmărește cifrele
și numerele și vezi
ce poți desena!

