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Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA şi 
reeditat după lecţia Iacov şi Laban. 
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SCOPUL LECŢIEI:  Copiii să înveţe să aibă credinţă în 
Dumnezeu că, atunci când alţii ne fac rău sau când noi greşim, El 
nu ne părăseşte.   
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe că, chiar şi atunci când mai greşesc, Domnul îi 
iubeşte şi nu-i părăseşte. De asemenea, când altcineva încearcă să  le facă un 
rău, dacă cer ajutorul Domnului, El este cu ei şi îi ajută.  

MATERIALE: 
• Tablă sau o coală  
        mare de hârtie 

• Cretă sau Cariocă 

TEXTUL BIBLIC : Geneza 29 şi 30 

 
MATERIALE: 

• Copii xerox, vezi 
pag. 7-8 

• Foarfece 

• Vată 

• Lipici 

• Scotch  

• Creioane colorate 

• Paie de băut 

 
• Faceţi copii xerox, vezi pag.7-8, câte un animal  
      pentru fiecare copil. 
• Decupaţi capetele de oi şi de capre şi lipi ţi-le pe 
      carton dacă doriţi. 
• Decupaţi ochii măştilor. 
• Pe partea interioară a măştii, chiar la mijloc—sub  
     gura oiţei sau a caprei, lipiţi cu scotch un pai de băut. 

 
1. Daţi fiecărui copil câte o mască, oaie sau capră, pe care să o 

decoreze: oile -cu vată, caprele -cu creioane colorate şi vată în        
      vârful capului. 
2.   Spuneţi copiilor că aceste măşti vor fi folosite mai târziu, aşa  
     că trebuie să le lucreze frumos. Dar nu le spuneţi că le veţi 
     folosi la  jocul pentru versetul biblic, ca să fie o surpriză. 

 

ATENŢIE: 
Astăzi pentru Lecţia 
Introductivă vă propunem 
să lucraţi împreună cu 
copiii câteva materiale ce 
fac şi obiectul unui lucru 
manual, materiale ce vă vor 
folosi ca vizuale  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
În timp ce povestiţi lecţia, vă sugerăm să desenaţi pe o tablă (sau pe o coală mare de hârtie)  
imaginile oferite de noi  în partea dreaptă a prezentării. 
 
Foarte IMPORTANT este să desenaţi repede. Nu contează dacă imaginile nu sunt prea 
reuşite, trebuie doar să vă mişcaţi repede. Astfel prezentarea lecţiei va fi cursivă. 
Vă sugerăm să faceţi o repetiţie înainte de oră, pentru a vă fi mai uşor în timpul expunerii.  

PREZENTAREA LEC ŢIE 
 Astăzi vom vorbi despre ceea ce spune Biblia în Vechiul Testament despre un om 
care a fost un mare înşelător. Acesta şi-a minţit tatăl..., a furat un bun de la fratele său... şi a 
făcut multe alte lucruri neplăcute. Numele lui este Iacov (imag. 1).    

1

OBIECTIVE : Copiii să înveţe că trebuie să aibă credinţă că Dumnezeu 
vrea să ne ierte când greşim şi îndreaptă răul făcut nouă de alţii.  
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V-ar plăcea să cunoaşteţi un astfel de om? Uuu! Nu prea cred. Dar voi aţi făcut vreodată cuiva 
ceva rău? Aţi minţit pe cineva? Poate aţi luat un obiect sau o jucărie de la cineva fără să v-o 
dea? Minciuna şi furtul sunt o mare înşelăciune. Şi cui îi place să fie înşelat? 

 

Iacov a făcut un mare rău tatălui şi fratelui său. Dar, cu toate acestea, Domnul l-a 
iubit mult pe Iacov. Desigur că lui Dumnezeu nu-i plac relele pe care le facem noi, 
totuşi El ne iubeşte. Aşa a făcut cu Iacov.  

 

După ce Iacov şi-a înşelat tatăl şi fratele, de frică el a fugit de-acasă la nişte rude 
ale mamei lui. Acolo el a cunoscut-o pe Rahela, o fată frumoasă, cu care dorea să 
se căsătorească (imag. 2). Iacov a muncit timp de 7 ani pentru ea. Şi Domnul i-a 
dat multă binecuvântare. Pe ce punea el mâna, toate erau binecuvântate. Spre 
exemplu, turma pe care el o păstorea, creştea văzând cu ochii (imag. 3).  

 

 Când a venit vremea ca Iacov să se căsătorească cu Rahela, Laban, tatăl fetei, l
-a înşelat pe Iacov şi nu i-a mai dat-o de soţie (imag. 4). I-a cerut să mai muncească la 
el încă 7 ani pentru ea (imag. 5). Vă puteţi imagina ce a simţit Iacov când a văzut una ca 
asta? Poate că atunci a înţeles şi el mai bine cum este să fii înşelat. Abia după mulţi ani de 
muncă, Iacov a putut să se căsătorească, în sfârşit, cu Rahela (imag. 6).  

 

 După ce familia lui Iacov a mai crescut, el s-a hotărât să plece de la socrul său. Aşa că  
a cerut drept plată câteva oi şi capre din turma lui Laban. Domnul a făcut ca toate oile şi 
caprele alese de el să se înmulţească foarte mult şi să fie frumoase. Acest lucru nu i-a 
convenit lui Laban, de aceea a încercat să-l înşele de multe ori pe Iacov. Dar Domnul a 
fost cu el şi, de câte ori Laban îl înşela, de atâtea ori Domnul îl binecuvânta. Aşa că 
Domnul l-a îmbogăţit pe Iacov (imag. 7). 

 

  Iacov a primit lecţii dure în viaţă şi şi-a primit plata pentru răul făcut altora. Dar 
Domnul l-a iubit şi a fost mereu cu el  şi îl binecuvânta în toate (imag. 8).  

 Ce avem de învăţat din toate acestea? Deşi lui Dumnezeu nu i-a plăcut că Iacov a 
înşelat, Domnul a fost mereu cu el. Iacov a crezut în Dumnezeu şi i-a părut rău pentru 
greşelile lui. Iar Dumnezeu a fost cu el chiar şi atunci când Laban l-a înşelat. 

  
 
 

2

3 

4 

5 
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CONCLUZIE :  

Dumnezeu este lângă noi chiar şi atunci când greşim. Nu-I plac relele noastre, dar ne iartă dacă Îi 
cerem iertare. Trebuie să aveţi credinţă că El poate face asta şi poate întoarce spre bine tot răul pe 
care alţii nu-l fac.   
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OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul biblic care ne promite că 
Domnul va fi cu noi pretutindeni.   

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI 
 ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 
  

MATERIALE: 
• Biblie 

• Măştile confecţionate la 

Lecţia Introductivă 
 

    

  

,,Iată Eu sunt cu tine; te voi păzi 
pretutindeni pe unde vei 
merge...’’ Geneza 28:15 

1. Spuneţi copiilor că a sosit momentul să învăţaţi versetul biblic. 
2. Deschideţi Biblia şi citi ţi versetul, arătând câte un semn pentru fiecare 

cuvânt din verset. 
3.  Spuneţi împreună cu copiii de câteva ori versetul biblic, folosindu-vă 

de semnele sugerate de noi mai jos: 

Iată                         Mâna va fi dusă în formă de pâlnie la ureche, ca şi   
           cum se  doreşte a asculta ceva foarte important. 

 

Eu sunt                   Degetul arătător va fi ridicat în sus, arătând spre     
                      Dumnezeu. 

 

cu tine                     Degetul arătător va fi îndreptat spre ceilalţi, ca şi      
          cum s-ar dori a se face o numărătoare. 

 

Şi te voi păzi           Copiii se vor îmbrăţişa unii pe alţii. 

 

pretutindeni            Cu mâna dreaptă se va trece de la stânga la dreapta                           
        peste ceilalţi, ceea ce indică expresia ,,peste tot.’’ 

 

Pe unde vei merge Copiii vor bate energic pasul pe loc. 

 

Geneza 28:15          Mâinile vor fi aduse în faţă, în semn de carte. 

 

JOC Turma lui Iacov.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
Acum este momentul să fie folosite măştile lucrate de copii la începutul orei, vezi pag. 2. 
Învăţătorul va fi Iacov iar copiii vor fi turma. Copiii vor ţine măştile la ochi, iar învăţătorul va mima 
că este păstorul Iacov. Turma (copiii) vor imita tot ceea ce face păstorul. Uneori păstorul aleargă, la 
fel face şi turma. Uneori păstorul se opreşte şi spune versetul biblic, la fel şi turma. Etc. 
Atenţie! Puteţi face cât mai multe lucruri haioase ca păstor, dar, din când în când, spuneţi 
versetul biblic.  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE :  Copiii vor discuta despre situaţii dificile cu care se pot confrunta 
în viaţa de zi cu zi. 

• Printaţi imaginile de la pag. 9-10 şi puneţi-le într-o cutie sau pungă.  
• Puneţi cutia (punga) în faţa clasei pentru a fi folosită după lecţia biblică. 
• Scrieţi versetul biblic pe cutie sau pe pungă. 
• Pe măsură ce voluntarii scot imaginile din cutie (pungă), discutaţi  

despre ele şi luaţi-le drept aplicaţie practică. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

 

OBSERVAŢIE  
PENTRU  

 ÎNVĂŢĂTORI: 
Când conduceţi copiii 
în rugăciune, este im-
portant ca aceştia să 

aibă ocazia să facă ru-
găciuni personale. În 
felul acesta, copiii vor 
învăţa să fie cât mai 

personali. Dacă copiii 
sunt timizi, încurajaţi-i 
să se roage folosind o 
singură propoziţie, sau 

faceţi grupuri mici, pen-
tru ca ei să aibă  mai 

multă încredere.  

Ce facem în situaţii dificile? 
Spuneţi: 
Am nevoie de cineva care a ascultat foarte bine lecţia şi îşi aduce aminte, 
din povestirea biblică, ce i s-a întâmplat lui Iacov. Am nevoie de un 
voluntar care a fost foarte atent, privind cu atenţie aici. (Alegeţi un 
voluntar care să vă ajute să vă reamintiţi pe scurt povestirea biblică.)  
 
Iacov făcea ce este bine, slujind lui Dumnezeu. El Îl iubea pe Dumnezeu 
şi avea mare credinţă în El. Iacov s-a confruntat cu anumite probleme, în 
timp ce locuia la Laban, nu-i aşa? Care au fost câteva probleme? (Lăsaţi 
copilul voluntar să vă răspundă.) Adevărat, el l-a înşelat pe Iacov. Cine 
Îl iubea aici pe Dumnezeu şi făcea ce este bine?  

Unii oameni ne fac şi nouă rău astăzi, chiar şi atunci când noi le facem bine. 
(Chemaţi un voluntar care să aleagă o imagine din cutia care este în faţă şi 
să rămână în faţa copiilor, având poza în mână.) Ce vedeţi în această 
imagine? Se întâmplă ceva rău. (Cereţi copiilor să descrie ce se întâmplă în 
imagine.) Vi s-a întâmplat şi vouă aşa ceva? Ce puteţi face într-o asemenea 
situaţie? (Permiteţi răspunsuri.) Da, trebuie să aveţi credinţă că Dumnezeu 
este cu voi chiar şi în momente ca acestea. (Repetaţi lucrul acesta până ce 
toate imaginile din cutie (pungă) au fost utilizate.) 
 
Chiar dacă Laban l-a minţit pe Iacov şi nu a fost cinstit cu el, Dumnezeu a 
fost cu Iacov şi l-a ajutat. A fost important pentru Iacov să aibă credinţă în 
Dumnezeu, indiferent de ceea ce îi făceau alţii. Să-I cerem lui Dumnezeu 
ajutorul şi atunci când alţii ne fac rău.  

 

MATERIALE: 
• Imagini de la pagina 

9-10 

• O cutie, sau o pungă 

mare 

• Marker 

RUGĂCIUNE: 

Daţi copiilor câteva motive specifice de rugăciune în legătură cu lecţia (ex: Dumnezeu ne va ajuta să 
facem ce este bine când alţii ne fac rău). Să mulţumim lui Dumnezeu că va fi cu noi, indiferent de 
situaţie etc. 



                                                                                                                                EROI CU CREDINŢĂ VT (Iacov) Preşcolari    6  

www.KIDZROMANIA.com 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE :  Copiii să recapituleze faptul că trebuie să aibă credinţă 
că Dumnezeu vrea să ne ierte când greşim şi îndreaptă răul făcut nouă de 
alţii.  

 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

MATERIALE: 

• Copii xerox, pag. 9-10 

• O masă 

• Faceţi copii xerox, pag. 9-10. Să aveţi DOUĂ seturi de imagini. 

• Tăiaţi fiecare imagine -să fie de aceeaşi mărime toate– şi puneţi fiecare 
set separat.  

1. Puneţi pe o masă cu faţa în jos toate imaginile de la ambele seturi.  

2. Amestecaţi bine.  

3. Un copil trebuie să întoarcă două cartonaşe şi să le arate şi celorlaţi copii.  

4. Dacă cartonaşele NU se potrivesc, se întorc înapoi cu faţa în jos şi vor fi aşezate 
EXACT în acelaş loc unde a fost inainte.  

5. Dacă cartonaşele se potrivesc, luaţi-le de pe masă şi amintiţi-vă foarte pe scurt despre 
ce reprezintă acea imagine comună şi cum putem noi să credem în Dumenzeu într-o 
astfel de situaţie.  

6. Apoi un alt copil va veni şi va face acelaş lucru.  

7. Repetaţi până când toţi copii au reuşit să întoarcă măcar o dată cartonaşele şi până 
când toate perechile au fost descoperite.  

8. După ce aţi rămas fără cartonaşe pe masă, copii trebuie pe rând să le aducă înapoi şi 
înainte să le dea Reluaţi jocul dacă mai este nevoie, aşa încât toţi copiii să apuce să 
întoarcă cel puţin o dată cartonaşele.  
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 LECŢIA INTRODUC ŢIVĂ ŞI VERSETUL BIBLIC 
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APLICA ŢIA PRACTIC Ă 
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O pagină la doi copii. 

Eu am credinţă că Domnul                        

nu mă părăseşte niciodată. 

Eu am credinţă că Domnul                        

nu mă părăseşte niciodată. 


