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 ASCULTAREA DEPLINĂ 3 

PREŞCOLARI  ŞI ŞCOLARI MICI 

SCOPUL LECŢIEI: 

Copiii să înveţe că asemenea lui Daniel şi prietenilor lui care au ascultat de  

Dumnezeu, şi noi trebuie să citim Cuvântul şi să ne rugăm pentru a putea să  

ascultăm deplin de El.  

TEXT BIBLIC: Cartea Daniel, capitolul 2 

VERSETUL BIBLIC: Psalmul 32:8 
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INSTRUCŢIUNI:  Înainte de începerea orei puneţi fursecurile, 

 maşina, pantoful, cartea şi coala de hârtie, pe care scrie  

“ASCULTAREA DEPLINĂ”, în cutie. Ţineţi cutia ascunsă până 

 începeţi activitatea. Scoateţi fiecare lucru pe rând, pe măsură ce  

vorbiţi despre acel obiect.   

 .  

LECŢIA 

      Azi este ultima noastră lecţie despre Daniel şi prietenii lui. Aş vrea să încep 

lecţia cu un test rapid. Am adus această cutie (arătaţi cutia) care să ne ajute la acest test. 

(Scoateţi fursecurile.) Prima întrebare este: Care sunt ingredientele necesare pentru a          

face un fursec? Înainte de a spune răspunsul la întrebare, trebuie să mâncaţi câte un            

fursec. (Daţi fiecărui copil câte un fursec.) Mâncaţi fursecul şi apoi copiii vor spune cel    

puţin  4 ingrediente de care este nevoie pentru a face un astfel de 

fursec. (Permiteţi-le copiilor să dea răspunsuri, apoi scoateţi 

maşinuţa de jucărie.) 

     Haideţi să ne închipuim că aceasta este o maşină adevărată. De 

ce fel de ,,ingrediente’’ avem nevoie pentru a face o maşină. Nu, 

nu vă voi da fiecăruia dintre voi câte o maşinuţă pentru a o gusta! 

(Copiii ar trebui să spună lucruri de genul: metal, cauciuc, sticlă, 

vopsea, etc.) 

     (Scoateţi următoarele două obiecte. Puneţi-i pe copii să spună  

de ce ,,ingrediente’’ este nevoie pentru a face acele obiecte. Apoi 

scoateţi coala de hârtie pe care scrie  “ASCULTAREA DEPLINĂ” 

şi întrebaţi: “De ce este nevoie pentru a avea “ASCULTARE  

DEPLINĂ?” 

      Permiteţi copiilor să răspundă şi DISCUTAŢI despre 

 ,,ingredientele’’ necesare. Poate veţi dori să le spuneţi dvs. unul 

dintre ingrediente, cum ar fi:) Pentru ASCULTAREA DEPLINĂ,  

ai nevoie de cineva care să îţi spună ce să faci. (Oferiţi-le copiilor 

ocazia de a se gândi la mai multe lucruri. Dacă nu menţionează ei următoarele lucruri, 

ajutaţi-i spunându-le dvs. Ei ar putea spune că şi alte ingrediente sunt importante. Doar 

 asiguraţi-vă că următoarele lucruri sunt incluse în acea listă:)   

 

   OBIECTIVE: 

 Copiii vor începe să se gândească la ceea ce înseamnă   

ASCULTAREA  DEPLINĂ. 

1. O persoană care să îţi spună ce să faci (Dumnezeu).   

2. O persoană care să audă comenzile (Eu).  

3.  Urechi.  

4. O persoană care să se gândească la ce decizie să ea.  

5. O personaă care să FACĂ ceea ce i se spune.  

   ATENŢIE: 

Atunci când conduceţi o discuţie 

cu copiii, asiguraţi-vă de faptul 

că fiecare copil are oportunitatea 

de a vorbi. De obicei, aceiaşi 

copii vorbesc cel mai mult. Nu îi 

alegeţi doar pe cei care ridică 

mâna. Pentru a avea o discuţie şi 

mai interesantă, folosiţi după 

fiecare răspuns întrebări precum:  

“De ce?” , “De ce credeţi asta?”, 

“De ce credeţi că s-a întâmplat 

aşa?”, “ De ce aţi 

spus Da (sau 

NU)?” 

MATERIALE: 

 Fursecuri 

 O maşinuţă de jucărie 

 O carte 

 Un pantof 

 Tablă albă 

 O cutie 

 O coală de hârtie    

A4 pe care scrie 

“ASCULTAREA      

DEPLINĂ” 
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POVESTEA BIBLICĂ 

  Cine îşi aminteşte despre ce a fost povestirea biblică de  

săptămâna trecută? (Permiteţi copiilor să răspundă.) Foarte bine,  

am vorbit despre cei trei băieţi evrei din cuptorul cu foc. Şi despre ce a fost  

povestirea biblică de acum două săptămâni? Îşi aminteşte cineva? (Daniel refuză 

mâncarea regelui din Babilon. Permiteţi copiilor să răspundă.) Toţi aceşti patru 

 tineri s-au încrezut în Dumnezeu.  

 Azi vom vorbi despre Daniel. (În timp ce povestiţi, dintr-o bucată de  

 plastilină faceţi o bilă care va reprezenta capul lui Daniel, apoi arătaţi copiilor, 

vezi imag. 1). Au trecut mulţi ani de când Daniel a refuzat să mănânce acea  

mâncare nesănătoasă. Regele a văzut ce tânăr deştept şi bun era Daniel. El i-a dat lui 

Daniel din ce în ce mai multe responsabilităţi. Daniel a devenit cel mai important om 

din Babilon. Dar cel mai important era că Daniel a continuat să se încreadă în  

Dumnezeu. El a continuat să Îl asculte pe Dumnezeu în toate lucrurile pe care le  

făcea. De trei ori pe zi, Daniel se aşeza lângă fereastră, îngenunchea şi se ruga lui 

Dumnezeu. (Din aceeași plastilină ,,capul lui Danie”, modelați o mână care repre-

zintă rugăciunea,vezi imag. 2.) 

 Într-o zi, oamenii cei răi l-au văzut pe Daniel prin fereastră. (Din plastilina 

în forma de mână faceți o gură mânioasă, vezi imag. 3.) Ei l-au văzut pe Daniel 

rugându-se lui Dumnezeu. Apoi le-a venit o idee. Dacă nu îi puteau face necazuri 

pentru că ar fi făcut ceva greşit, atunci s-au gândit să îi facă necazuri pentru că  

făcea ceva bun. Aşa că l-au păcălit pe regele Darius. (Din gura mânioasă de plasti-

lină, faceți un cerc închis pentru coroană, uşor turtit în trei locuri, vezi imag.4) Ei i

-au spus regelui să facă o lege prin care să interzică rugăciunea adresată oricui alt-

cuiva în afară de el (din coroana de plastilină faceți un pix, imag. 5). 

Copiii să înveţe că Daniel împlinea toate poruncile lui Dumnezeu, 

pentru că el cunoştea bine Cuvântul Lui, şi se ruga lui Dumnezeu. 

TEXT BIBLIC: Cartea Daniel, Capitolul 2 

INSTRUCŢIUNI: 

     Vă propunem ca în prezentarea povestirii biblice să vă folosiţi de  

     plastilină. Important este nu cât de perfect vă ies figurinele, ci cât de    

     rapid lucraţi, aşa încât modelarea figurinelor să fie cât mai vizibilă  

     pentru copii.  Faceți câte o mică pauză în timp ce povestiți, pentru a 

     modela. 

MATERIALE: 

 Plastilină    OBIECTIVE: 

Vărecomandăm  să  

citiţi povestirea de 

mai multe ori înainte 

de oră, apoi s-o spu-

neţi pe dinafară în 

timpul orei. Oricum 

veţi face, încercaţi să 

fiţi cât mai expresiv 

în povestire, aşa 

încât să fie o  

plăcere pentru copii.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Ei bine, regele nu a ştiut că era o capcană pentru Daniel. Aşa că el a dat acea nouă 

 lege. Iar legea spunea că dacă cineva se ruga oricui altcuiva, în afară de rege, avea 

să fie aruncat într-o groapă cu lei. (Din pixul de plastilină, faceţi o groapă, vezi 

imag. 6, apoi suspinaţi şi puneţi mâna la gură, în semn de spaimă.) Sună înspăi-

mântător, nu-i aşa? Leii sunt periculoşi! (Faceţi din aceeaşi plastilină o gură de 

leu, vezi imag. 7.)   Ei au dinţi şi gheare ascuţite! Puteţi să faceţi ca un leu? 

(Răcniți ca un leu şi îndoiţi degetele ca şi cum aţi avea gheare:  Roor!) Oau! Toţi 

aţi fi nişte lei foarte înspăimântători! Bine. Acum să ascultăm restul povestirii şi să 

vedem ce s-a întâmplat cu Daniel. 

 Daniel ştia despre această lege nouă, dar nu îi era teamă. (Daţi din cap că 

nu.) Nimeni nu avea să îl oprească pe Daniel să se roage lui Dumnezeu (imag. 2). 

 Daniel Îl iubea pe Dumnezeu . Deci, la fel ca înainte, Daniel mergea de trei 

ori pe zi lângă fereastră, îngenunchea şi se ruga lui Dumnezeu. Aşa că oamenii cei răi 

(imag. 3) au mers la casa lui Daniel să vadă dacă îl pot surprinde pe Daniel rugându

-se. Bineînţeles că ei l-au găsit pe Daniel pe genunchi în faţa ferestrei, rugându-se 

lui Dumnezeu. Aşa că s-au dus la regele Darius (imag.4) şi i-au spus că  

l-au văzut pe Daniel rugându-se lui Dumnezeu. Oh, nu! (Acoperiţi-vă gura cu mâna.) 

Asta înseamnă că Daniel urma să fie aruncat în groapa cu lei! Acest lucru l-a întristat 

mult pe regele Darius. Îi plăcea mult de Daniel. Regele Darius a încercat să găsească o 

modalitate prin care să îl salveze pe Daniel, dar nu a găsit nicio cale de a nu respecta 

noua lege. În vremea aceea, dacă un rege dădea o lege nouă, nu o mai putea schim-

ba. 

  Înainte ca Daniel să fie luat (imag. 1), regele Darius i-a spus: „Sper ca  

Dumnezeul tău să te poată scăpa de lei!” Regele l-a aruncat pe Daniel în groapa cu 

lei , apoi a plecat de acolo foarte trist. Puteţi să îmi arătaţi o faţă tristă? (Faceţi o faţă 

tristă.) Regele era atât de supărat că nu a putut nici mânca, nici dormi în noaptea  

aceea. Aşa că oamenii cei răi au mers şi l-au luat pe Daniel şi l-au aruncat în groa-

pa cu lei! (imag. 1   şi imag. 6— lăsaţi să cadă bila de plastilină prin groapă,  

apoi suspinaţi.) Dar… aşteptaţi! Ascultaţi cu atenţie…! (Puneţi mâna la ureche ca şi 

cum aţi asculta cu atenţie.) Este linişte. Nu aud niciun răcnet de leu. Nu aud nimic! De 

ce nu fac leii niciun fel de zgomot? Haideţi să ne uităm în groapă! Uitaţi! Este un în-

ger care stă lângă Daniel. Dumnezeu a trimis un înger ca să închidă gura leilor! 

(Faceţi din aceeași plastilină cu care ați lucrat mai sus o gură închisă pentru lei, 

vezi imag. 8.) De aceea ei nu îi mai pot face rău lui Daniel. Nici măcar nu pot răcni cu 

gura închisă. Şi aşa l-a păzit Dumnezeu pe Daniel toată noaptea.  

 Dis de dimineaţă, regele Darius a alergat la groapa cu lei să vadă ce face  

Daniel. (Puteţi face acelaşi zgomot pe care îl făceau picioarele regelui. Bateţi cu  

palmele în poală şi spuneţi-le copiilor să facă acelaşi lucru.) Regele Darius a strigat  

(imag.4): „Daniel, te-a scăpat Dumnezeul tău de lei?” Daniel a răspuns: „Dumnezeu 

ştie că nu am făcut nimic greşit. El a trimis un înger să închidă gura leilor (din corona 

de plastilină faceți o gură închisă, imag. 8). Ei nu m-au rănit!”  

 Biblia ne spune ce s-a întâmplat apoi. A fost o minune! Nu era nici măcar o  

6.

7. 

8. 

Aruncați pe  
Daniel în  
groapă. 

2. 

1. 

Gura 

deschisă 

Gura închisă 

4. 
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mică zgârietură pe Daniel deoarece el a ascultat de Dumnezeu! Aşa că regele Dari-

us i-a aruncat pe oamenii cei răi în groapa cu lei. (Faceţi din  

aceeaşi plastilină de mai sus o formă de gură mânioasă, vezi imag. 3.) Şi regele 

Darius a dat o nouă lege ( imag. 5)  prin care toţi se închinau acum Dumnezeului 

lui Daniel. El este Dumnezeul cel viu! El va domni  

mereu şi El face minuni! El mântuieşte oamenii şi El l-a salvat şi pe Daniel de lei! 

Acum şi regele Darius credea în Dumnezeu! Şi Daniel a continuat să stea în faţa 

ferestrei, punându-se în genunchi.  

 Daniel a făcut bine în toate lucrurile pentru că Dumnezeu era cu  el.   

 V-a plăcut povestirea? Mie mi-a plăcut. (imag. 9) Această povestire ne învaţă 

cât de important este să ne rugăm. Dumnezeu doreşte ca noi să ne rugăm oriunde am 

fi: acasă, pe stradă, la biserică, cu voce tare sau în gândul nostru, cu mâinile 

 împreunate -ca să stăm mai  liniştiţi– ori în timp ce mergem, etc.  

 Din povestirea noastră am învăţat că Dumnezeu are grijă de  cei care ascultă 

deplin de El. Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. Dar Dumnezeu l-a salvat pe  

Daniel de lei. Dumnezeu vă va proteja şi pe voi când ascultați de El. Aceasta este o  

promisiune a lui Dumnezeu. Cred că acum este un moment bun pentru rugăciune. Ce 

credeţi? 

 

 

Instrucţiuni înainte de oră: 

 Umflaţi cele 5 baloane  (sau folosiți sticle) şi scrieţi 

cu un marker  pe o parte câte un număr de la 1 la 5, 

iar pe  cealaltă parte desenaţi câte o imagine care să  

      reprezinte  cuvinte din versetul biblic împărţit    

      astfel: 

OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe versetul  biblic cât mai uşor, prin joc, o metodă      

eficientă, cu rezultate optime.  

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

Mă gândesc la… 

 

căile mele şi...  

 

îmi îndrept picioarele... 

 

spre învăţăturile Tale...  

 

 

 

MATERIALE: 

 5 baloane 

 Marker 

Opțional: sticlă de 

plastic de 2 litri 

Mă gândesc la căile mele 

şi îmi îndrept picioarele 

spre învăţăturile Tale.  

Psalmul 119:59 

3. 

5. 

9. 

Psalmul 119:59.... 
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Psalmul 119:59 

 

 Ţineţi baloanele undeva să nu fie văzute de copii până la momentul potrivit.  

 ATENŢIE! Dacă nu aveţi baloane, folosiţi sticle goale de plastic de 2 litri.   

JOCUL pentru a repeta versetul biblic.  

 

Instrucţiuni în timpul orei: 

1. Chemaţi în faţă 5 copii ca să vă ajute.  

2. Daţi fiecăruia din cei 5 copii câte un balon/sticlă.. 

3. Anunţaţi care este versetul biblic şi puneţi baloanele/sticlele  în  ordinea corectă.  

4. Spuneţi de câteva ori versetul biblic împreună, apoi doar fetele..., apoi doar băieţii, apoi 

doar cei care au culoarea albastră pe ei, apoi cei ce au roşu, etc.  

5. Apuneţi să fie ascuns la spate câte un balon/sticlă, dar nu în ordine, ci aleator. Copiii vor 

spune de fiecare dată versetul, inclusiv partea lipsă. Astfel versetul se va învăţa repede.  

 

 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1.  Luaţi aceleaşi baloane/sticle pe care le-aţi folosit la învăţarea versetului biblic. 

2.  Alegeţi un balon/sticlă din cele cinci, apoi aruncaţi-l în sală/daţi-l unui copil . Copiii 

 trebuie să se joace cu  el, dându-l din mână-n mână.  

3.  Când spuneţi ,,stop!’’, copiii trebuie să se oprească din joc şi să spună toţi împreună  

       versetul biblic până la cuvântul reprezentat de imaginea de pe balon.  

4. Puneţi balonul/sticla separat. 

5. Luaţi un al doilea balon/sticlă şi procedaţi la fel. 

6. Faceţi la fel cu fiecare balon/sticlă în parte.  

 

 

 

MATERIALE: 

 2 coli A4 de 

hârtie 

 2 două cutii de 

aceeaşi mărime 

 Săpun/cutie 

dreptunghiulară 

de peşte 

    OBIECTIVE: 

Copii vor învăţa cum să aplice Biblia în viaţa lor personală. Ne  

putem încrede şi putem asculta de Dumnezeu în ciuda tuturor  

lucrurilor care se întâmplă în viaţa noastră, la fel ca Daniel şi  

prietenii lui. 

INSTRUCŢIUNI:  La fel ca şi cu toate celelalte experimente, exersaţi 

 înainte de oră acasă, pentru a vă asigura că ştiţi cum funcţionează. Dacă nu reuşiţi din prima, mai 

încercaţi. Poate va trebui să schimbaţi obiectele folosite, cum, sau unde puneţi obiectele, etc.  

După ce aţi reuşit experimentul,  mai exersaţi o dată ca să fiţi sigur la clasă. Dacă ceva nu merge 

când faceţi experimentul în faţa copiilor spuneţi: “Ups, nu a mers! Să mai încerc o dată.”  
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Este bine ca, copiii să vadă că şi noi facem greşeli. Inseraţi eşecul în Aplicaţia practică: “Vedeţi,  

chiar şi când făceam experimentul, lucrurile nu au mers chiar aşa de uşor cum am crezut eu, 

dar nu am renunţat. Am avut încredere şi am ascultat. Aceasta îmi aminteşte că şi atunci când 

nu înţeleg ce se întâmplă în viaţa mea, trebuie să mă încred în Dumnezeu şi să ascult de El.’’ 

 

APLICAŢIA:  

 Vă mai amintiţi de Daniel, de acum două săptămâni? Biblia ne povesteşte  

despre el, de pe vremea când era doar un băiat. (Ridicaţi coala de hârtie A4 curată, 

 nemototolită (iamg. 1). Ea reprezintă viaţa curată a lui Daniel de pe vremea când 

era mic.) Când el şi cei trei prieteni ai lui erau copii, locuiau cu familiile lor. Nu aveau cum să 

îşi cunoască viitorul, dar probabil credeau că avea să fie frumos şi liniştit.  

Poate că visau la ce voiau să devină când vor fi mari. Pentru ei, viaţa lor  

viitoare părea ca această coală de hârtie dreaptă. (Puneţi coala de hârtie peste 

cele două cutii de conservă care sunt la 10 cm depărtare una de alta (imag 2). 

Niciunul dintre noi nu ştie care va fi viitorul nostru. Sperăm să fie liniştit.  Am  

văzut lucruri rele care s-au întâmplat altora. (Puneţi săpunul la mijlocul colii de hârtie care se 

află peste   cutiile de conservă (iamg. 3). A căzut. Când Daniel a fost luat şi dus departe 

de familia sa, poate s-a gândit: “O, nu! Ce va fi cu viaţa mea?” 

 La fel ca Daniel, şi noi ne rugăm în fiecare zi şi Îl rugăm pe Dumnezeu să ne  

protejeze. Dar Dumnezeu l-a pus pe Daniel într-un loc periculos, unde  a trebuit să refuze 

să mănânce din mâncarea regelui. Regele ar fi putut să se înfurie rău pe el. Vă amintiţi? 

(Luaţi a doua coală de hârtie A4 şi îndoiţi-o o dată (imag. 4).Vedeţi? Viaţa lui Daniel nu 

mai este la fel de liniştită şi frumoasă. Poată că şi voi v-aţi rugat într-o zi ca toate lucrurile 

să meargă bine, apoi s-a întâmplat ceva rău. Ar trebui să nu ne mai încredem în  

Dumnezeu şi să nu mai ascultăm de El? Daniel şi prietenii lui nu au renunţat la  

Dumnezeu. Vă amintiţi de statuia aia mare? S-au plecat înaintea ei şi nu L-au mai  

ascultat pe Dumnezeu? (Permiteţi-le copiilor să răspundă, în timp ce mai îndoiţi încă o 

dată coala de hârtie, imag 5.) Care sunt unele lucruri rele care ni se pot întâmpla? (Pe 

măsură ce discutaţi despre lucrurile rele care se pot întâmpla în vieţile copiilor - precum  

moartea bunicii,  faptul că alţi copii râd de ei, etc. - îndoiţi încă de câteva ori hârtia, imag 6). 

Fiecare îndoitură trebuie să aibă cam un centimetru şi jumătate. Treceţi degetele peste 

îndoiturile hârtiei pentru a le strânge şi a le presa cât mai bine, imag. 7 şi 8.  Acum  

desfaceţi hârtia îndoită (imag 9). Aţi simţit vreodată că toate lucrurile merg în direcţia 

greşită? Viaţa voastră arăta cam aşa. (Ţineţi sus prima coală de hârtie A4albă şi  

 neîndoită.) Acum arată aşa. (Arătaţi hârtia îndoită.) De ce a lăsat Dumnezeu toate aceste 

lucruri grele şi rele să ni se întâmple nouă? M-am rugat să nu mă îmbolnăvesc, dar m-am  

îmbolnăvit. Şadrac a fost aruncat în cuptorul încins. (Menţionaţi un lucru greu care vi s-a  

întâmplat dvs., de exemplu, m-am rugat să nu plouă şi a plouat, sau m-am rugat să nu răcesc şi 

am răcit. În timp ce vorbiţi, desfaceţi hârtia pentru a arăta ca imaginea 8.) Chiar şi când se 

întâmplă aceste lucruri nedorite, trebuie să continuăm să ne încredem în Dumnezeu şi să  

ascultăm de El. Aceasta este ASCULTAREA DEPLINĂ.  

  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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 CONCLUZIA: 

 Dumnezeu are un plan. Haideţi să punem hârtia îndoită peste cele două cutii de 

conservă (imag. 9). Ce credeţi că se va întâmpla dacă pun o greutate peste ea? (Puneţi  

săpunul sau cutia mică de peşte peste hârtie). Nu 

s-a îndoit, nu a căzut. DE CE? (Permiteţi-le 

copiilor să răspundă.). Da, îndoiturile au întărit 

hârtia.  

 Dumnezeu are un plan pentru vieţile noastre. 

Problemele din viaţa noastră ne întăresc şi ne ajută să fim mai  

rezinstenţi când vin lucruri mai grele. Haideţi să ne încredem în El şi 

să ascultăm de El.  

 

 La sfârşit aduceţi-i pe copii în rugăciune. Daţi tuturor, 

celor care doresc, posibilitatea să se roage, dar îndrumaţi-i să se 

roage cât mai personal şi practic. 

  

ATENŢIE: La orice activitate 

pentru Aplicaţia practică, încura-

jaţi-i pe copii să vorbească de-

spre modul în care pot aplica 

adevărurile biblice în vieţile lor 

de zi cu zi. Începeţi dvs. discuţia 

şi daţi-le exemple de cum se 

aplică în în vieţile noastre, în 

şcolile noastre din România de 

azi, cu prietenii etc., dar per-

miteţi-le să vă întrerupă, să vă 

spună moduri clare în care se 

aplică la viaţa lor. Pe măsură ce 

copii cresc, aceasta îi va încuraja 

nu doar să citească Biblia ci să 

vadă şi cum aceasta îi poate ajuta 

în problemele şi întrebările cu 

care se confruntă. 

9. 

  OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească versetul biblic, dar şi tema acestei lecţii,         

printr-un joc recapitulativ.  

Instrucţiuni în timpul orei: 

1.  Adunaţi toţi copiii într-un cerc în mijlocul clasei.  

2.  Alegeţi un copil care va fi Daniel. 

3.  Dvs. veţi fi îngerul. 

4.  Toţi ceilalţi copii adunaţi în cerc sunt leii. 

5.  Leii trebuie să se mişte prin sală  şi să scoată sunete caracteristice.  

6.  Când dvs. ,,îngerul’’ spuneţi ,,tăceţi!’’ toţi ,,leii’’ se vor opri din mişcare în poziţia în 

 care se află. Doar ,,Daniel’’ are voie să se plimbe printre ,,lei’’ şi să-i identifice pe 

 cei care nu stau nemişcaţi.  Cei care s-au mişcat oricât de puţin, se vor lăsa în jos.  

7. ,,Îngerul’’ bate din palme şi leii încep iarăşi să se plimbe prin clasă scoţând sunete 

 caracteristice. 

8.  Jocul se repetă astfel până ce toţi leii se află jos, la podea.  

9. Cel care a rezistat să rămână în picioare până la sfârşit, va fi declarat leul cel mai 

 ascultător.  

MATERIALE: 

Nu sunt. 
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  ATENŢIE!  Ceea ce veţi lucra azi, reprezintă partea a III-a dintr-un 

  set de trei. Acum copiii pot duce acasă materialul lucrat 

  pe parcursul celor trei lecţii.  

  OBIECTIVE: 

Acest moment îi ajută pe copii să-şi  amentească despre ce au 

 invăţat în timpul în care ei lucrează la lucru manual. 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 

10-11 

 Lipici 

 Foarfece 

 Creioane colorate 

 OPŢIONAL. Hârtie 

creponată roşie. 

LECŢIA  1 

LECŢIA  3 

LECŢIA  2  INSTRUCŢIUNI înaninte de oră: 

  Faceţi copii xerox, pag. 10-11: pagina 10 –o pagină de copil, pagina 11-doar ca 

model. 

 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:        

1. Copiii vor ataşa picioarele la corp.      

2. Alegeţi patru copii pe care să îi chemaţi să vină pe rând, sau în acelaşi 

timp, în faţă.  

3. Arătaţi tuturor copiilor modelul de pantofi propus de noi, pag.11. 

4. Spuneţi celor patru copii că şi ei trebuie să deseneze doi pantofi după  

modelele propuse de noi.  

5. Copiii vor privi atenţi la modelele de încălţăminte şi îşi vor alege un    

model.  

6. Daţi-i/-le un creion şi o coală de hârtie A4. 

7. Puneţi copilul/copiii cu spatele la masă şi spuneţi că trebuie să deseneze 

având mâinile la spate şi fără să vadă ceea ce fac.  

8. Arătaţi tuturor creaţia. Desigur că toţi copiii se vor amuza.  

9. Spuneţi atunci tuturor copiilor că Dumnezeu are un plan pentru viaţa     

noastră. Noi nu vedem planul lui Dumenezeu, dar trebuie să avem         

încredere în El şi să-L scultăm. Noi nu trebuie să ne facem singuri viitorul 

pe care nu-l vedem, deoarece iese aşa cum a ieşit şi pantoful desenat  fără a 

fi văzut. Când însă ne încredem în Dumnezeu, lucrurile din viaţa noastră 

vor ieşi bune şi 

      frumoase. 

10. Copiii vor desena acum şi vor decora cei doi pantofi ai omuleţul lor. 

11.. Copiii vor lua acasă creaţia realizată de ei pe parcursul celor trei  

       săptămâni. 
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LUCRU MANUAL 
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Vizuale LUCRU MANUAL 
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