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BULETIN INFORMATIV KIDZ ROMANIA 
                       1 Iunie 2009 
 
    

DUMNEZEU  

ARE UN PLAN  

PENTRU TINE 

 
 
OBIECTIVE:  
Copiii să înţeleagă că sunt atât de speciali în ochii Domnului, încât El are grijă de 
fiecare în parte. El a gândit şi a pregătit un plan pentru viaţa fiecărui copil. 
 

VERSET BIBLIC:  
PREŞCOLARI 
Ideea Versetului Biblic:  
Dumnezeu are un plan pentru tine. (Ieremia 29:11) 
 
ŞCOLARI 
Căci Eu ştiu gândurile ( planurile) pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.  ( Ieremia 
29:11) 

 

INSTRUCŢIUNI ÎNVĂŢĂTORI: 
În această lecţie vă oferim pe lângă secţiunile deja cunoscute  ( Lecţia  Biblică, 
Verset Biblic, Jocuri, Aplicaţii Practice, Lucru Manual, Pagini de Colorat, Vizuale) şi 
o Lecţie cu obiecte pentru şcolari şi adolescenţi. 
De asemenea, în această lecţie copiii îl vor reîntâlni pe Dr. Lupă care vine cu un 
nou experiment.  
Aşa cum am făcut şi în Buletinele Informative anterioare, vă recomandăm ca 
altcineva să interpreteze acest personaj. Această persoană nu participă de obicei 
la oră, dar este disponibilă să vă ajute de câteva ori si în viitor, atunci când Dr. 
Lupă va mai veni in vizită. Nu uitaţi că persoana aceasta -el sau ea, adolescent 
sau adult- trebuie să se îmbrace într-un costum de om de ştiinţă. Dr. Lupă va trebui 
să poarte acelasi costum sau aceleasi haine de fiecare dată când vine în vizită. 
Găsiţi ceva mai deosebit, amuzant şi care să le amintească copiilor de un om 
trăsnit.  
Sugestia noastră este să folosiţi un halat alb de laborator, sau un halat de baie, păr 
ciufulit, ochelari mari, papion, o mulţime de pixuri în buzunarul de la piept şi alte 
idei haioase. 
Astăzi Dr. Lupă va arăta copiilor printr-un mic experiment că trebuie să avem 
încredere în Dumnezeu, că El are un plan pentru viaţa noastră şi El are grijă de 
noi. 
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 I. INTRODUCERE LA LECŢIE 
 
 
 
Doctorul Lupă 
Înaintea orei de curs:  Umpleţi cu apă un vas mai mare.  Dacă este posibil, folosiţi un vas de sticlă 
astfel încât copiii să poată observa ceea ce se întâmplă; dacă n-aveţi un vas de sticlă, puteţi folosi un 
vas de plastic sau o găleată.  Aveţi grijă ca vasul sau containerul să fie destul de larg sau încăpător 
pentru a putea introduce în el diverse obiecte, iar copiii să poată observa dacă acestea plutesc în 
apă sau se scufundă.   Adunaţi o varietate de obiecte care fie plutesc în apă, fie se scufundă în apă.  
Iată câteva exemple de obiecte pe care le puteţi folosi: pietre, ghemotoace de vată, o lingură, o 
monedă, o mingiuţă, o agrafă de hârtie, un burete, capace de la sticle, o bucăţică de lemn, o foaie de 
hârtie, un măr.  (Nu vă limitaţi doar la aceste obiecte – uitaţi-vă în jurul vostru, fie în casă, fie afară, 
fie la piaţă, pentru a vedea dacă puteţi adăuga şi alte obiecte la lista sugerată de noi.) Includeţi 
neapărat în listă două portocale.  Înaintea orei de curs, decojiţi una dintre portocale în bucăţi cât mai 
mari, astfel încât să obţineţi o coajă suficient de mare pentru a ţine portocala decojită deasupra apei, 
împiedicând-o să se ducă la fundul vasului.  Ţineţi toate obiectele ascunse într-o pungă sau într-un 
alt loc în care copiii să nu le poată vedea.  Veţi scoate pe rând câte un obiect în timpul lecţiei.  
Portocalele vor fi ultimele lucruri pe care le veţi scoate din pungă. Nu uitaţi să puneţi în pungă şi 
cojile de portocale, deoarece le veţi folosi în timpul lecţiei.   
 
Dr. Lupă intră în clasă: 
Hei, copii, cum vă simţiţi astăzi?  Am pentru voi un joc distractiv numit Oare se va scufunda sau va 
pluti?  Am aici un vas cu apă, iar voi va trebui să încercaţi să ghiciţi dacă obiectele pe care le-am 
adus cu mine vor pluti în apă sau se vor scufunda.  Haideţi să vedem care este primul obiect.  (Dr. 
Lupă scoate un obiect din pungă – NOTĂ:  Nu uitaţi să scoateţi portocalele LA SFÂRŞIT.) Ce obiect 
este acesta? (Permiteţi-le copiilor să numească acel obiect.) Ce credeţi: va pluti sau se va scufunda? 
(Permiteţi-le copiillor să răspundă.)  Bine, dacă voi credeţi că va pluti, ridicaţi-vă mâna.  (Permiteţi-le 
copiilor să răspundă). Dacă credeţi că se va scufunda, ridicaţi-vă mâna.  (Permiteţi-le copiilor să 
răspundă.)  Haideţi să vedem ce se va întâmpla.  (Puneţi obiectul în apă şi vedeţi ce se întâmplă.) 
Uitaţi-vă, copii, acest obiect _____ (s-a scufundat sau a plutit).  (Scoateţi obiectul din vasul cu apă.) 
Am mai multe obiecte în pungă. . . haideţi să vedem ce se întâmplă cu următorul.  (Dr. Lupă continuă 
acest joc până când toate obiectele vor fi folosite, cu excepţia portocalelor.) Mai am încă două 
obiecte în pungă; haideţi să vedem care sunt ele.  Ce sunt acestea?  Da, aţi ghicit, sunt nişte 
portocale.  Haideţi să vedem ce se va întâmpla când voi pune în apă această portocală care nu este 
decojită.  (Dr. Lupă pune în apă portocala nedecojită, iar aceasta va pluti.)  Uitaţi-vă, copii, portocala 
pluteşte deasupra apei.  Am aici şi o portocală decojită, ce credeţi: se va scufunda sau va pluti?  
(Permiteţi-le copiilor să răspundă.)  Dacă credeţi că va pluti la fel ca portocala nedecojită, ridicaţi-vă 
mâna. (Permiteţi-le copiilor să răspundă.)  Dacă credeţi că se va scufunda, atunci ridicaţi-vă mâna.  
Haideţi să vedem ce se va întâmpla.  (Puneţi portocala decojită în apă, iar aceasta se va scufunda.)  
Incredibil, copii, ia spuneţi-mi, ce s-a întâmplat?  (Permiteţi-le copiilor să răspundă.) Da, aveţi 
dreptate, s-a scufundat. Cealaltă portocală a plutit deasupra apei, dar aceasta s-a scufundat.  Staţi 
puţin, am uitat ceva, mai am încă un obiect în pungă.  (Dr. Lupă scoate coaja mare de portocală.) Ce 
credeţi, copii, se va scufunda sau va pluti această coajă de portocală?  (Permiteţi-le copiilor să 
răspundă.)  (Dr. Lupă pune în apă coaja de portocală, iar aceasta va pluti.)  Este incredibil, copii, 
această coajă de portocală pluteşte, deşi portocala fără coajă se va scufunda. Este foarte interesant! 
Mă întreb ce se va întâmpla dacă voi pune această portocală decojită, care s-a scufundat puţin mai 
înainte, deasupra cojii de portocală.  Se va scufunda sau va pluti?  (Permiteţi-le copiilor să 
răspundă.)  (Dr. Lupă pune portocala decojită deasupra cojii de portocală, care pluteşte deja în apă.  
Coaja ar trebui să fie destul de mare pentru a susţine greutatea portocalei şi, de aceea, portocala 
deasupra cojii ar trebui să plutească în apă.)  Uitaţi-vă, copii, coaja este ca o bărcuţă şi ajută această 
portocală să plutească în apă.  Asta-mi aminteşte despre o povestire din Biblie pe care o vom învăţa 
astăzi. Aşa cum această coajă de portocală a ajutat portocala să nu se scufunde, vom citi astăzi o 
povestire despre cum a salvat Dumnezeu pe cineva pentru care El a avut un plan.  La fel cum a 
creat coaja de portocală cu un scop precis, Dumnezeu are un plan şi pentru viaţa noastră. 
Vă mulţumesc, copii, pentru ajutorul pe care mi l-aţi dat în timpul jocului. Am învăţat atât de multe 
despre ceea ce pluteşte şi ceea ce se scufundă în apă. La revedere, copii, pe curând! (Dr. Lupă 
părăseşte camera.)      
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 II. LECŢIA BIBLICĂ 
 
 
 
 
PREŞCOLARI 

 
Atenţie:  
Această poveste poate fi realizată împreună 
cu copiii, folosindu-vă de gesturi pe care să 
le faceţi împreună, astfel încât lecţia să  fie cât mai  atrăgătoare şi să poată fi 
asimilată uşor. De asemenea, lecţia poate fi prezentată şi cu ajutorul păpuşilor 
de hârtie, realizate înainte de lecţie de învăţător, vezi secţiunea Lucru Manual. 

 
 

Priveşte, priveşte la acest copilaş!( faceţi împreună cu copiii semne ca şi cum aţi 
privi atent)  Numele lui este Moise. Oh, mama lui Moise trebuie să-l ascundă de 
Faraonul cel rău! 
 
Leagănă, leagănă, leagănă! ( faceţi împreună cu copiii semne ca şi cum aţi 
legăna un copilaş pe care îl ţineţi imaginar pe braţe). Poate că sora mai mare a 
lui Moise l-a legănat încet. Mama lui Moise poate se întreba: ,,ce am putea să 
facem să îl ocrotim pe copilaş?’’ 
Dumnezeu a ajutat-o pe mama lui Moise să ştie ce are de făcut.   
 
Împleteşte, împleteşte, împleteşte! ( faceţi împreună cu copiii semne ca şi cum 
aţi împleti un coş). Mama lui Moise a împletit un coş care să plutească ca o 
barcă.  
 
Mergi, mergi, mergi! ( faceţi împreună cu copiii semne ca şi cum aţi merge). 
Mama lui Moise şi sora lui mare, Miriam, au mers până la râu cu micuţul Moise 
în coşuleţ. Cu mare grijă mama l-a pus pe Moise în coşuleţ. Apoi a aşezat 
coşuleţul între ierburile înalte de pe marginea râului. Miriam s-a ascuns în 
stufăriş şi a supravegheat coşuleţul. 
 
Mergi, mergi, mergi! ( faceţi împreună cu copiii semne ca şi cum aţi merge). 
Miriam aude pe cineva venind. Prinţesa, fiica lui Faraon, venea să se scalde. 
Miriam era foarte tăcută. Prinţesa a fost surprinsă să vadă coşuleţul plutind pe 
apă. 
 
Pleosc, pleosc, pleosc! ( faceţi împreună cu copiii semne ca şi cum aţi  inota.)  O 
slujotoare a intrat în apă şi a adus prinţesei coşuleţul. Prinţesa s-a uitat înăuntru 
şi Moise a început să plângă: ,, oauu, oauu, oauu!’’ Prinţesi i s-a făcut milă de 
copilaş. Miriam a venit la prinţespă şi a întrebat-o:  
-Să vă caut o femeie care să aibă grijă de copilaş? 
-O, da. Te rog! spuse prinţesa.  
 
Fugi, fugi, fugi! ( faceţi împreună cu copiii semne ca şi cum aţi alerga)  Miriam a 
adus-o pe mama ei la prinţesă. Prinţesa i-a spus: 
-Vrei tu să ai grijă de acest copilaş pentru mine? 
-O, sigur că da! a răspuns mama copilaşului. 
 
Credeţi că mama micuţului Moise a fost fericită că Dumnezeu i-a păzit copilaşul? 
( lăsaţi copiii să răspundă.) 
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ŞCOLARI ŞI ADOLESCENŢI 
 

SCENETĂ 
 
PERSONAJE 
Tatăl şi mama lui Moise. 
 
SCENARIU 
Tata:   Nu mai rezist. Nu mai pot trăi cu stresul 
ăsta. 
Mama:  Stres? 
Tata:   Da, stres. Copilul plânge şi o să vină soldaţii. 
Mama:  A, stresul ăsta.  
Tata:  Da, stresul ăsta. Copilul are deja trei luni. De trei luni trăim cu teamă.  Trebuie 
  să facem ceva! 
Mama:  Sunt de-acord. Dar ce? 
Tata:   Nu-mi vine să cred. Eu mă agit lângă tine, încerc să rezolv cumva situaţia asta 
  şi tu  stai liniştită şi împleteşti nuiele. 
Mama:  Mda. 
Tata:   Unde e Miriam? 
Mama:  S-a dus să-mi mai aducă nişte nuiele că nu-mi ajung. 
Tata:   Da... Pentru ce? Ce faci? 
Mama:  Un coş. 
Tata:   Un coş? Aşa de mare? Noi suntem robi! Noi nu avem ce să punem într-un coş 
  aşa de mare! 
Mama:  Nu avem? Ba avem. Avem ceva foarte important să punem în el: băieţelul  
  nostru. 
Tata:   Şi dacă o să-l aşezăm în coşul ăsta, tu crezi c-o să-l salvezi aşa? Cred că de la 
  stres  ţi se trage o asemenea prostie. 
Mama:  Nu e o prostie. Bebeluşul creşte. Nu mai e  uşor de ascuns.  
Tata:   Ştiu asta. Şi simt că nu mai rezist la gândul că nu ştiu ce să fac.  
Mama:  Mai devreme sau mai târziu oamenii lui Faraon o să-l audă plângând. 
Tata:   Şi dacă îl găsesc, o să-l omoare şi pe el şi pe noi. 
Mama:  Şi dacă nu găsesc copilul aici? 
Tata:   Dar, chiar tu ai spus c-o să-l găsească. 
Mama:  Da, dacă ne încredem în noi înşine. Dar dacă ne încredem în Dumnezeu,  
  poate că nu-l găsesc.  
Tata:   Şi tu ce crezi c-am făcut până acum? Asta nu se numeşte credinţă? 
Mama:  Nu pe deplin.  
Tata ironic: Şi-atunci împleteşti un coş! 
Mama:  Da. Şi-o să pun şi smoală printre nuiele, ca să nu intre apă în el. 
Tata:   De ce? Ca să nu se înece copilul când plouă?  
Mama:  Nu. Uite ce o să facem: o să aşezăm copilul în coşuleţul ăsta, care o să plutea
  scă pe apă şi Dumnezeu o să aibă grijă de el. 
Tata:   Nu ştiu ce să zic. Poate o să se înece în apă sau, mai rău, o să-l găsească 
  oamenii lui Faraon, şi-atunci… 
Mama:  Nu vorbi aşa. În aceste trei luni Dumnezeu l-a păzit pe Moise, şi pe noi. De ce 
  nu ar face-o şi de-acum înainte. Eu am credinţă. Eu simt că Dumnezeu are un 
  plan pentru copilaşul ăsta. 
Tata:   Ai dreptate! Trebuie s-avem credinţă, dar eu nu suport gândul că nu voi şti ce 
  se întâmplă cu băiatul nostru. 
Mama:  Nici eu, dar am o idée. 
Tata:   Ce idée? 
Mama:  Miriam o să supravegheze coşuleţul pe râu. O să se ascundă, aşa încât să n-o  
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   vadă nimeni, apoi o să ne spună tot ce se întâmplă cu el. 
Tata:   La asta nu m-am gândit. Nu e rău, dar va fi aşa de greu! Eu vreau să  
  ştiu exact ce se va întâmpla cu copilul meu în viitor. 
Mama:  Da, va fi foarte greu, dar  trebuie să ne încredem în planul lui Dumnezeu. 
 
Atenţie: Sceneta poate fi interpretată cu ajutorul a două persoane sau cu păpuşi. 
Pentru persoane, sugerăm ca acestea să fie îmbrăcate în costume specifice vremii. 
Puteţi lua două feţe de masă, sau două cearceafuri, pe care să le prindeţi la umăr cu 
câte un ac de siguranţă şi le legaţi la mijloc cu un cordon.   
 

III.  VERSET BIBLIC  
 
PREŞCOLARI 
 

 
 
 
 

 
 
INSTRUCTIUNI 
 Faceti o copie cu cele patru vizuale, vezi pag.  22-25. Daca doriţi puteţi chiar să le 
coloraţi. Astfel, folosindu-vă de aceste vizuale, puteţi învăţa cu copiii versetul Biblic: 
 

Ideea Versetului Biblic:  
Dumnezeu are un plan pentru tine. (Ieremia 29:11) 

 

DUMNEZEU 

ARE UN PLAN 

PENTRU  TINE 

IEREMIA 29:11 
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ŞCOLARI 
Găsiţi perechile care se potrivesc. Aşezând la locul lor piesele corespunzătoare, 
 veţi putea reface versetul Biblic. 
 
 

 

Căci gândurile pe care  cu privire 

 

 

, zice         gânduri               si nu de 

 

 nenorocire, ca să                     un viitor şi  

 

 

 

                                          Ieremia 29:   

 
 
 
 
 

 
 
 

Eu ştiu 

le am  

la voi 

Domnul 

de 

pace 

Vă dau 

 

O nădejde 

11 
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IV. JOC PENTRU MEMORAREA VERSETULUI BIBLIC 
 
PREŞCOLARI  
 
 
Faceti copii ale jocului pazzle pentru memorarea versetului Biblic, vezi Vizuale pag. 26. 
Puneţi fiecare puzzle într-o pungă sau într-un plic şi daţi  cate un set fiecarui copil. Lasati 
copiii  sa coloreze imaginile si sa le aşeze în ordine, apoi spuneţi împreună cu copiii ideea 
versetului Biblic. 
 
 
ŞCOLARI 
 
MATERIALE 
¤ 1 sau mai multe copii xerox din fiecare pagină, în funcţie de câte grupe vreţi          
 să formaţi, vezi Vizuale pag. 21. 
¤  Foarfece 
¤ 1 sau mai multe pungi de plastic, în funcţie de câte grupe sunt. 
 
INSTRUCŢIUNI ÎNVĂŢĂTORI 
 
 
 
 
Înainte de lecţie 
 
1. Faceţi atâtea copii xerox câte grupuri de copii vreţi să formaţi pentru acest joc. 
2. Tăiaţi formele cu cuvintele versetului de memorat, câte un set pentru fiecare grup de 

copii. 
3. Puneţi versetul decupat  în cuvinte, în câte o punguţă. Veţi avea atâtea pungi, câte 

grupe de copii vreţi să formaţi. 
4. Ascundeţi pungile cu versetul Biblic prin sală,  în aşa fel încât copiii să le poată găsi 

cu uşurinţă. 
 
 
 
 
În timpul lecţiei 
1. În funcţie de câţi copii aveţi la oră, formaţi două sau mai multe grupe. 
2. Cereţi copiilor să găsească pungile în care se află puzzel-ul cu versetul Biblic. 
3. După ce au găsit pungile, copiii trebuie să pună piesele puzzel-ului în ordine, astfel 

încât să recompună versetul Biblic. 
4. Grupa care a găsit prima punga cu piesele puzzel-ului , reface versetul şi îl învaţă pe 

de rost. Apoi anunţă că a terminat şi dovedeşte acest lucru.  
5. Încurajaţi fiecare grupă să facă acelaşi lucru, chiar dacă nu ocupă poziţia I. 
6. Recompensaţi fiecare grupă prin aplauze. 
7. Spuneţi copiilor că toţi sunt câştigători, deoarece toţi au memoria îmbogăţită cu încă 

un verset Biblic. 
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VII.  LECŢIE CU OBIECTE 
 
 
 
 
 
 
ŞCOLARI ŞI ADOLESCENŢI 
 
MATERIALE 
¤ Pahar de sticlă înalt, transparent, simplu, fără decoraţii 
¤ Apă 
¤ O buncată mică de hârtie de mărimea unui timbru, pe care să   scrieţi cu pix ne-
gru::VIAŢA TA 
¤ O farfurie mare de bucătărie. 
¤ Un prosop. 

 
PREGĂTIREA LECŢIEI 
Înainte să vină copiii la clasă, învăţătorul pune bucata de hârtie sub pahar. Umple paharul 
cu trei sferturi de apă şi îl acoperă cu o farfurie mare. Pune prosopul deasupra, astfel încât 
copiii să nu poată vedea ce se ascunde acolo. 

 
PAŞI DE LUCRU 
 
1. Ridicaţi prosopul de pe paharul de sticlă şi chemaţi pe rând copiii întrebându-i dacă 

văd ceva sub pahar. Dacă răspund ,,da’’ întrebaţi-i ce cred ei că se află acolo? 
 Atenţie! Dacă aveţi mulţi copii la clasă, aduceţi în faţă grupuri  de câte patru-cinci 
 copiii o dată, sau puteţi avea două sau trei pahare gata pregătite de experiment. 
2. După ce toţi copiii au trecut pe la pahar şi au dat un răspuns, învăţătorul dă urmă-

toarea explicaţie, ca învăţătură: 
 Aşa cum nu s-a văzut ceva concret sub pahar, dar ştim că acolo se află 
 ceva, tot  aşa nu ştim cum va arăta viitorul nostru, dar ştim că el este deja 
 planificat de Dumnezeu. Pentru Dumnezeu totul este foarte clar. El are un  plan 
bine pus la punct. Haideţi acum să vedem ce n-am văzut noi! 
3. Învăţătorul ridică farfuria de pe pahar şi cheamă pe un copil să descopere şi să    

citească mesajul ce se află sub pahar: VIAŢA TA.  
 Atenţie! Nu ridicaţi paharul de pe hârtie. Lăsaţi-i pe copii să citească mesajul prin 
 apă. 
4.  Învăţătorul continuă cu explicaţiile: 
     Da, noi nu cunoaştem viaţa noastră în viitor, aşa cum nu am văzut înainte  nici 
 ce scria pe hârtia de sub pahar. Dar ştim că există un viitor pentru viaţa noastră 
 pe  care Dumnezeu îl cunoaşte în detaliu.  Dacă noi vedem viaţa ieri, acum 
 şi aici, Dumnezeu poate vedea în acealşi timp trecutul, prezentul şi viitorul  nos
 tru. El are  un plan pentru viaţa ta şi l-a gândit chiar dinainte de-a te naşte tu. El 
 are un plan pentru fiecare copil şi om din lume. Pentru acest lucru, noi trebuie 
 să dorim să alegem şi să acceptăm planul Lui pentru noi.  



 9 

BIKR 06_09 

V. APLICAŢII PRACTICE 
 
PREŞCOLARI 
 
 
Această activitate are două scopuri: copiii să înveţe lecţia Biblică mai bine şi să înveţe că 
Dumnezeu are un plan pentru noi toţi.  
Copiii trebuie să înţeleagă că nu trebuie să fii adult  ca Dumnezeu să se folosească de ei. 
Miriam a fost o fetiţă şi Dumnezeu s-a folosit de ea ca să-l salveze pe Moise.   
De asemenea, copiii trebuie ajutaţi să înţeleagă cum pot descoperi ei planul lui Dumnezeu, 
şi anume prin rugăciune şi citirea Bibliei. 
 
MATERIALE  
¤ Feţe de masă,  cearceaf, prosoape, sau orice poate fi folosit ca simple costume pentru 
Miriam,  mama şi tata lui Moise şi fiica lui Faraon. Daca sunt baieti in grupă, ei pot fi 
soldaţi. 
 
INSTRUCŢIUNI 
Alegeţi câţiva copii care se vor îmbrăca repede şi vor mima povestea, fără să fie ajuţi prea 
mult de învăţător. Această acţiune nu trebuie să depăşească 3-4 minute. 
După ce termină de mimat, toţi copiii vor spune: ,,DUMNEZEU ARE GRIJĂ DE MINE ŞI UN 
PLAN PENTRU VIAŢA MEA.  
Faceţi în aşa fel încât toţi copiii să apuce să mimeze povestea o dată şi să spună cuvintele 
de mai sus. 
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ŞCOLARI 
 
CE POATE FACE DUMNEZEU 

 CU UN OM 

 

Billy Graham 

Billy nu era deloc un copil special. Părinţii lui nu erau faimoşi, bogaţi şi nici nu aveau talente 
deosebite. Ei erau oameni obişnuiţi. Dar Dumnezeu avea un plan special pentru micuţul 
Billy, născut pe 7 noiembrie 1918. Mai avea trei fraţi şi surori, o pisică şi un câine. Mergea 
la şcoală, şi îşi ajuta părinţii la treburile zilnice din casă la fel ca milioane de copii din 
întreaga lume. Ce avea el atât de special? Nimic altceva decât faptul că a învăţat să asculte 
de Dumnezeu şi Dumnezeu avea ceva anume pregătit pentru viaţa lui. Vezi Vizuale pag. 
27, poza 1. 
 
Dumnezeu are un plan pentru orice copil, femei sau bărbat. Nu toţi Îl ascultăm pe 
Dumnezeu şi Îi urmăm planul, dar Billy a făcut-o. La început nu părea să fie nimic diferit în 
viaţa lui Billy. Pe când era încă la şcoală, Billy L-a acceptat pe Isus ca Mânturitor personal. 
Acest lucru pentru Billy a însemnat, că, de atunci încolo, avea să Îl întrebe pe Dumnezeu ce 
vrea El să facă.  
 
El a început prin a se ruga şi a citi din Biblie în fiecare zi. Dacă vrem să ştim care este 
planul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră trebuie să vorbim cu Dumnezeu. Billy a făcut asta. 
Unul dintre primele lucruri pe care Dumnezeu i l-a spus lui Billy să le facă a fost să meargă 
în închisoarea din apropierea casei lui şi să le spună bărbaţilor de acolo despre Dumnezeu. 
Billy era doar un tânăr, nu era predicator, nici măcar nu îi plăcea să vorbească în faţa 
oamenilor, dar el a ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu ne spune fiecăruia dintre noi ce să 
facem pentru El. Poate fi ceva ce noi n-am crezut niciodată că putem face. Trebuie doar să 
ne încredem în Dumnezeu. Billy s-a încrezut în Dumnezeu. El a vizitat deseori  pe oameni 
în închisoare. 
 
Apoi Dumnezeu i-a spus să-şi continue studiile. Când a terminat liceul, Billy a mers mai 
departe la facultate. Dumnezeu vă va cere unora dintre voi să faceti o facultate. Altora însă, 
li se cere să aibă un loc de muncă, ce nu necesită o facultate. Dacă mai sunteţi încă la 
şcoală, trebuie să învăţaţi cât de bine puteţi. Dacă deja aţi început să lucraţi, atunci trebuie 
să lucraţi cât de bine puteţi. Dumnezeu are planuri diferite pentru fiecare dintre noi.  
 
Pe când era la facultate, Billy a fost invitat să predice. El încă nu credea că ar putea predica 
prea bine dar era gata să facă orice i-ar fi cerut Dumnezeu să facă. Nu ştia, că într-o zi, el, 
Billy Graham avea să devină cel mai cunoscut predicator din lume. Ce aţi face voi, dacă 
Dumnezeu v-ar cere să faceţi ceva ce voi consideraţi că nu puteţi face? Aţi spune: “A, NU, 
Doamne, nu pot face aşa ceva! Pune pe altcineva să facă!” Când era tânăr, Billy Graham 
credea că nu predică prea bine, dar a ajuns să predice în faţa a milioane de oameni. Şapte 
dintre Preşedinţii Statelor Unite i-au cerut lui Billy Graham să se roage pentru ei şi să stea 
de vorbă cu ei. El a stat de vorbă şi cu alţi preşedinţi şi regi din întrega lume. El a predicat 
pe toate continentele lumii. El a predicat chiar şi aici în România, pe timpul când nimănui nu 
îi era permis să predice din Cuvântul lui Dumnezeu, în perioada comunistă. Atunci, mii de 
români au putut afla despre Evanghelia lui Isus Hristos. Vezi Vizuale pag.27, poza 2. 
 
 
O dată, când a predicat a fost urmărit la televizor de 96 de milioane de oameni. Până acum, 
Billy Graham a scris 27 de cărţi, a vorbit la radio şi Tv în 185 de ţări din lume, şi a condus 
milioane de oameni la Hristos! Peste 2,2 MILIARDE de oameni l-au auzit predicând fie în 
direct, fie la TV, la Radio sau pe internet. 
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 Şi acesta era băiatul căruia nu îi plăcea să vorbească în faţa oamenilor! Vezi Vizuale pag. 
28, poza 3. 
 
Când Billy era încă un băieţel, nimeni nu ştia ce avea Dumnezeu în plan cu el. Nici Billy, nici 
părinţii lui nu ştiau. DUMNEZEU A ŞTIUT... DUMNEZEU AVEA UN PLAN PENTRU EL. 
Poate că mulţi oameni se uitau la el şi ziceau: “oare ce se va alege de viaţa acestui băiat? 
Nu îi place să vorbească în faţa oamenilor, nu e nici bogat, nu e nici cel mai bun student din 
grupa lui. Ba mai mult, pe când avea  

 
12 ani, cineva i-a spus lui Billy că nu va putea fi niciodată un bun predicator. Poate că acel 
om s-a gândit că este un copil mult prea simplu . Singurul lucru care l-a făcut special a fost 
faptul că într-o zi s-a hotărât să îşi predea viaţa Domnului Isus şi să facă orice i-ar fi cerut 
Dumnezeu să facă. 
 
DUMNEZEU ARE UN PLAN CU FIECARE DINTRE NOI. Nu toţi vom ajunge să vorbim cu 
preşedinţi şi împăraţi ai acestei lumi. Nu toţi vom ajunge la televizor sau vom scrie cărţi. 
Dumnezeu nu vrea şi nici nu are nevoie de mii de alţi Billy Graham, dar are nevoie de 
fiecare dintre noi pentru a face o mulţime de alte lucruri. Înainte ca fiecare sa ne nastem, 
Dumnezeu are un plan pentru viaţa fiecăruia.  
 
Sunteţi gata să ascultaţi de Dumnezeu şi sa faceţi ce vă cere El? Dacă veţi face acest lucru 
veţi fi foarte fericiţi. DUMNEZEU ESTE ACELA CARE PLANIFICĂ CEL MAI BINE 
VIEŢIELE NOASTRE! Cine  îi permite să îl călăuzească, viaţa pe care o va avea îi va 
aduce multă bucurie!!!! 
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AXA VIEŢII 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCŢIUNI ÎNVĂŢĂTOR 
Axa vieţii poate fi folosită ca aplicaţie la lecţia pentru copiii şcolari mari şi adolescenţi. 
 
 Axa vieţii lui Moise,  
vezi Vizuale pag. 29. 
 
 
Luaţi pagina cu Axa lui Moise şi îndoiţi în două pe orizontal. Arătaţi copiilor partea cu axa 
necompletată şi spuneţi: 
 
,,Vedeţi copii, când Moise s-a născut, părinţii lui nu ştiau că bebeluşul va fi un băiat, 
sau ce viitor va avea el. Nici chiar Moise nu ştia cine va fi el în viitor. Dar, Dumnezeu 
a ştiut. Când El l-a salvat pe Moise, Dumnezeu ştia ce plan mare are pentru el. Haideţi 
acum să vedem ce plan a avut Dumnezeu cu acest bebeluş.‘’ 
 
Arătaţi acum partea cu Axa completată a vieţii lui Moise şi citiţi-o cu voce tare, după care 
încheiaţi astfel: 
 
,,Ce plan frumos a avut Dumnezeu!’’ 
 
Axa vieţii lui Billy Graham,  
vezi Vizuale pag. 30. 
Se va proceda ca şi cu Axa vieţii lui Moise. 
 
Axa Viaţa ta,  
vezi Vizuale pag. 31. 
Faceţi o copie a acestei axe şi daţi fiecărui copil, dar nu înainte de-a o comenta puţin, vezi 
modelul de mai jos. 
Îndoiţi  pagina în două, pe orizontal, şi arătaţi copiilor că şi această axă este goală, apoi 
spuneţi: 
 
,,Şi acestă axă este goală. Dar noi putem începe s-o completăm. Fiecare ştie când s-a 
născut. ‘’ 
Daţi copiilor câte o foaie şi toţi copiii trebuie să scrie datele pentru: când s-au născut, când 
au mers la şcoală, dacă şi când l-au primit pe Domnul Isus în viaţa lor. 
Apoi învăţătorul spune: 
,,Mai departe nu putem să scriem nimic pe axa vieţii noastre. Noi nu ştim ce va fi în 
viitor, dar Dumnezeu are un plan pentru noi. Noi nu cunoaştem acest plan, dar El îl 
ştie. Pe parcurs El ni-l va descoperi, iar noi îl vom înţelege.’’ 
Învăţătorul deschide foaia pe care scrie: DUMNEZEU ARE UN PLAN PENTRU VIAŢA 
TA. 
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VI. JOC RECAPITULATIV 
 
Preşcolari şi Şcolari 
 
Coşuleţul lui Moise 
 
MATERIALE 
¤ Carton de ouă  
¤ Foarfece 
¤ Pix 
¤ Întrebările 
 
PREGĂTIREA JOCULUI pentru PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MARI 

1.    Luaţi cartonul de ouă şi tăiaţi partea adâncă pentru a obţine 6 mici coşuleţe pentru 

 preşcolari şi şcolari mici şi 10 coşuleţe pentru copiii mari. 
2. Desenaţi pe partea interioară, în adâncitură, pe un coşuleţ un chip de copil iar pe 
 restul coşuleţelor numere (de la 1 la 5 pentru preşcolari, de la 1 la 9 pentru şcolari 
 mari.) 
 
INSTRUCŢIUNI ŞI JOCUL pentru  PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI 
1. Scopul jocului este ca fiecare copil să aibă oportunitatea să-l găsească pe Moise 

( chipul de copil.) 

2.  Jocul pentru copiii mici se joacă individual. Nu are echipă şi nici punctaj. 

3.  Fiecare copil vine în faţă şi alege un coşuleţ. 

4.  Dacă copilul a extras coşuleţul cu chip de copil, toţi aplaudă. 

5.  Dacă copilul a extras coşuleţul cu un numărul 1, toţi copiii trebuie să spună împreună 
 ideea versetului Biblic: Dumnezeu are un plan pentru tine. 

6.  Dacă copilul a extras un coşuleţ cu un număr de la 2 la 5 va primi o întrebare de la  
 învăţător, la care trebuie să răspundă ( vezi întrebările de mai jos.) Dacă copilul nu 
 ştie să răspundă, daţi posibilitatea altor copii să răspundă. 
 Jucaţi acest joc de câte ori trebuie pentru ca toţi copiii să aibă oportunitatea să aleagă 
 un coşuleţ şi să răspundă. 

  
INSTRUCŢIUNI DE JOC pentru  ŞCOLARI  MARI 
1.  Coşuleţul cu chip de copil reprezintă 25 de puncte. Echipa care extrage acest 
 coşuleţ nu are nici o responsabilitate. Ea primeşte gratuit cele 25 de puncte. 

2.    Coşuleţul pe interiorul căruia scrie numărul 1 reprezintă 15 puncte. Echipa are 

 responsabilitatea să spună împreună corect versetul Biblic. Doar aşa primeşte cele 15 
 puncte. 
3. Coşuleţele cu numerele 2-9 cer răspuns pentru diferite întrebări ( vezi întrebările de 
 mai jos.) Echipele pot da un singur răspuns de fiecare dată. Dacă dau un răspuns 
 original, pe care nimeni altcineva nu l-a dat înainte, primesc 10 puncte. Dacă 
 răspunsul coincide cu cele date anterior de alte echipe, primesc 5 puncte. 
 
JOCUL pentru  ŞCOLARI MARI 

1. Faceţi mai multe echipe: 2, 3 sau 4. 

2. Alegeţi un voluntar din echipa 1 care va lua un coşuleţ. 

3. Învăţătorul citeşte întrebarea de la numărul care se află scris pe partea interioară a  

coşuleţului, iar un alt copil din acea echipă trebuie să răspundă. Echipa primeşte 10 puncte 
pentru fiecare răspuns original, sau 5 puncte dacă răspunsul s-a dat anterior. 
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 4.  După ce s-a dat răspunsul, se pune coşuleţul la loc. 
 Se amestecă coşuleţele, astfel încât următorul voluntar să nu le vadă. 
5.  Vine voluntarul de la echipa 2, alege un coşuleţ şi-şi îndeplineşte responsabilitatea. 
 Tot aşa se va proceda şi cu restul echipelor, amestecând bine coşuleţele după fiecare 
 voluntar. 
 Puteţi juca acest joc până când o echipă întruneşte 60 de puncte. 

 
Atenţie: 
Îndrumaţi copiii să dea răspunsuri cât mai diferite. Scopul jocului este ca toţi copiii să 
înceapă să gândească la tema lecţiei şi să înţeleagă planul lui Dumnezeu pentru ei. Nu 
există răspuns corect sau incorect. Toate răspunsurile sunt bune, dar punctate diferit 
pentru originalitate. 
 
ÎNTREBĂRI: 
 

Preşcolari şi Şcolari mici 

1. Spune versetul Biblic împreună cu colegii tăi. 

2. Care este numele copilaşului despre care s-a vorbit la lecţie? 

3. Cine l-a găsit pe copilaş? 

4. De cine a fost ascuns mama pe bebeluş? 

În ce a fost pus copilaşul? 
 

Şcolari mari 
Spune versetul Biblic. 

2. Ce crezi că au simţit părinţii lui Moise când s-au despărţit de el? 

3. Ce crezi că a simţit Miriam când prinţesa l-a luat pe Moise la ea acasă? 

4. Ce crezi tu că ar vrea Dumnezeu să faci în viitor? 

5. Cum putem şti care este planul lui Dumnezeu pentru noi? 

6. De ce crezi tu că l-a dus Dumnezeu pe Moise la palatul lui Faraon? 

7. De ce crezi tu că l-a lăsat Dumnezeu pe Moise să crească în familia lui cât a fost copil 
 mic? 

8. Spune un lucru important pe care Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să-l facă. 

 Povesteşte despre vreo situaţie în care ai simţit că Dumnezeu ţi-a purtat de grijă. 
 



 15 

BIKR 06_09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  JOCURI OPŢIONALE 
 
Cine are bebeluşul? 
 
PREŞCOLARI 
 
MATERIALE 
¤ Un bebeluş mic, poate fi chiar cel 

realizat la lucru manual. 
 
CUM SE JOACĂ 
1. Puneţi copiii în cerc în picioare, lipiţi umăr la umăr unul de altul, cu mâinile 

întinse la spate , în aşa fel încât să nu se vadă mâinile deloc. Dacă sunt 
copiii puţini puteţi să-I aşezaţi în linie. Dacă, dimpotrivă, sunt copii mai 
mulţi, puteţi face două cercuri.  

2. Alegeţi un voluntar pentru fiecare cerc, care să stea în cerc.  
3.    Un alt copil, sau învăţătorul, se plimbă prin spatele copiilor  care stau în 
cerc  cu mâinile întinse la spate şi aşează la  întâmplare bebeluşul în mâna unui 
copil.  Acesta nu va reacţiona în nici un fel, în momentul în care primeşte 
bebeluşul, iar  învăţătorul continuă să se plimbe. 
4.  În tot acest timp, copiii numără până la zece. 
5. După ce copiii au numărat până la zece, voluntarul care se află în faţă tre-

buie să ghicească la cine se află bebeşluşul. 
6. Repetaţi jocul până când fiecare copil a avut posibilitatea să stea în mijlocul 

cercului. 

 
ŞCOLARI 
 
MATERIALE 
¤ Aţă puţin mai groasă. 

¤ Un inel,  sau un şurub. 
 

 
CUM SE JOACĂ 
1. Introduceţi aţa prin inel, sau şurub. 
2. Legaţi cele două capete ale aţei, realizînd un cerc suficient de mare pentru 

copiii pe care îi aveţi la clasă. 
3. Puneţi copiii în cerc lăsând între ei un spaţiu de cel mult o jumătate de 

metru. 
4. Aduceţi în mijlocul cercului un voluntar. El trebuie să închidă ochii până ce 

ceilalţi copii numără până la cinci. 
5. În acest timp, un copil ia inelul în mână şi începe să-l transmită mai departe 

din mână-n mână. Toţi copiii vor mişca mâinile  pentru a face jocul cât mai 
dificil.  

6. Voluntarul care se află în faţă, după ce deschide ochii, trebuie să 
descopere în mâna cui se află cercul.  

7. Copiii din cerc nu se vor opri nici o clipă din mişcarea mânuţelor, iar inelul 
va circula neîntrerupt pe firul de aţă. 

8. Voluntarul din faţă dacă ghiceşte la cine se află inelul, cedează locul  altui 
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JOC-SCOLARI 

Sub toate semnele de întrebare se găseşte un mesaj pentru fiecare copil. Îndrumaţi copiii să treacă cu creionul peste toate 
semnele de întrebare din jocul de mai jos. Copiii vor decodifica singuri mesajul şi vor descoperi ce se  
ascunde în spatele  acestor semne de întrebare. 

 
 
JOC-SCOLARI 
Sub toate semnele de întrebare se găseşte un mesaj pentru fiecare copil. Îndrumaţi copiii să treacă cu creionul peste toate 
semnele de întrebare din jocul de mai jos. Copiii vor decodifica singuri mesajul şi vor descoperi ce se ascunde în spatele  
acestor semne de întrebare. 
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VIII. LUCRU MANUAL 
 
1. Miriam, Moise şi coşuleţul 
 
 
 
 
ATENŢIE! Acest material poate fi folosit şi ca vizual pentru 
lecţie, dacă învăţătorul îl pregăteşte dinainte, şi ca lucru 
manual, împreună cu copiii. 
 
MATERIALE 
¤ Un carton de ouă, sau cutie pentru ouă din plastic. 
¤ Carton  
¤ Şerveţele colorate, hârtie creponată, sau hârtie igienică de diferite 
culori. 
¤ Scotch 
¤ Lipici          
¤ Cariocă  
¤ Aţă 
 
PAŞI DE LUCRU 
1. Luaţi cartonul de ouă şi tăiaţi partea adâncă pentru a obţine 

mici coşuleţe pentru   copilaşul Moise, după modelul alăturat. Decoraţi 
sau coloraţi coşuleţul ca să fie cât mai drăguţ. 

2. Decupaţi o figurină din carton sau plastic ( capac cutie oua)  pentru 
Miriam şi bebeluş. Vezi modelul alăturat. 

3. Desenaţi ochii, nasul şi gura pentru Miriam şi bebeluş. 
 
4. Tăiaţi o bucată de şerveţel ( hârtie creponată, sau hârtie igienică colorată) 

 in formă dreptunghiulară şi acoperiţi-o pe Miriam, astfel încât să 
pară a fi  imbrăcată în rochie. Această îmbrăcăminte poate fi lipită de 
carton cu  puţin lipici în faţă, iar peste rochie legaţi o bucată mică de aţă 
în formă de  cordon. 

 
 
5. Tăiaţi un dreptunghi mai mic de hârtie, de culoare diferită, şi lipiţi în loc de 

 batic pe capul lui Miriam. 
 
 
 
6. Faceţi două mâini pentru Miriam pe care să le lipiţi la spate, după cum se  
 vede în model. 
 
7.  Cu o altă bucată de şerveţel înfăşuraţi-l pe Moise ca şi cum ar fi înfăşat în 
 scutece, vezi modelul alăturat. 
8.       Lipiţi scutecul la spate cu scotch. 
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Opţional 
Ca să arate şi mai atrăgător, luaţi o tavă plină cu nisip, adăugaţi un bol cu apă şi 
puneţi de jur împrejurul bolului frunze. Aşezaţi coşuleţul cu micuţul Moise în apă şi 
puneţi-o pe Miriam printre frunze, în nisip, lângă bolul cu apă. Puteţi, de 
asemenea, să mai faceţi o figurină care s-o reprezinte pe fiica lui Faraon. 
Copiii vor fi foarte încântaţi să vizualizeze această imagine.  
 
 
 

2. Coşuleţul plutitor 
 
 
MATERIALE 
 
 
¤ O copie xerox pentru fiecare copil, vezi pagina următoare 
¤Filtru de cafea de hârtie de culoare maro 
¤ Foarfece 
¤ Lipici 
¤ Scotch 
¤ Şerveţele colorate, hârtie creponată, sau hârtie igienică de diferite culori. 
¤ Scotch 
¤ Creioane colorate 
 
PAŞI DE LUCRU 
 
1. Coloraţi apa şi frunzele de pe copia xerox, vezi pagina urmă-

toare . 
2. Luaţi un filtru de cafea de hârtie şi îndoiţi-l în interior la bază. 
3. Îndoiţi în interior şi partea de sus, din faţă. 
 
4. Decoraţi coşuleţul 
 
5.  Lipiţi cu scotch, sau lipici, doar baza coşuleţului care a fost îndoită, vezi 
 `copia xerox. 
6. Luaţi o bucată de şerveţel, sau hârtie igienică, tăiaţi un dreptunghi şi reali-

zaţi  din el un săculet .  
 
7. Introduceţi o bucată de hârtie mototolită în acest săculet, pe care să îl lipiţi 

 de jur împreujur, la mijloc, cu schotch.  
8. Desenaţi chipul copilaşului cu o cariocă. Acesta va fi bebeluşul 
 Moise.  
9. Cu o altă bucată de şerveţel, de culoare diferită, înfăşaţi copilul. 
10.  Aşezaţi cu grijă bebeluşul în coşuleţ. 
 
Opţional 
În loc să coloraţi apa şi frunzele de  
pe copia xerox, puteţi realiza din şerveţel  
albastru şi verde toate acestea,  
lipindu-le de hârtie, vezi imaginea de la pagina 1. 
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 LUCRU MANUAL PRESCOLARI 

Faceti copii xerox pentru pagina 19, una pentru fiecare copil. 

Faceti copii xerox pentru pagina aceasta una la trei copii. 

Decupati inainte de ora bebelusul si cosuletul. 

Copiii vor colora in timpul orei pagina 19 si bebelusul si cosul de pe aceasta pagina. 

Lipiti bebelusul in cos si cosul pe apa. 
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IX.  VIZUALE  
JOC PENTRU MEMORAREA VERSETULUI BIBLIC 
ŞCOLARI  

 

Eu ştiu 

la voi 

de 

pace 

11 

zice 

Domnul 

Vă dau 

le am  

   Şi O nădejde 

   Căci 

 gândurile  

pe care   

ca 

să                      

cu privire  

un viitor  

şi nu  

gânduri 

   29 

Ieremia 

de 

nenorocire 
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   DUMNEZEU 

VIZUALE  1 VERSET 

BIBLIC PRESCOLARI 
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  ARE UN PLAN 

VIZUALE 2 VERSET 

BIBLIC PRESCOLARI 
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  PENTRU TINE 

VIZUALE 3 VERSET BIBLIC 

PRESCOLARI 



 25 

BIKR 06_09 

 

 

 

 IEREMIA 29:11 

VIZUALE 4 VERSET BIBLIC 

PRESCOLARI 
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 VIZUALE JOC VERSET BIBLIC 

PRESCOLARI 

 

 

 IEREMIA 29:11 

 

 

 

           IEREMIA 29:11 
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Billy Graham a fost un copil dragut si simplu ca acesti doi copilasi din fotografie. 

VIZUALE 
Billy Graham 
1. 

2.  
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3. 
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