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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema lecţiei, 

anume că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și nu ne părăsește atunci 

când suntem disperaţi şi fără ieşire.  

MATERIALE: 

 

 Un telefon mobil 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă prin exemplul poporului evreu şi al lui  

Moise că Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră şi  e cu noi în situaţii de criză. 

TEXTUL BIBLIC:  Exod cap. 5-14 

MATERIALE: 

 Plastilină de diferite 

culori, printre care 

şi plastilină roşie 

 Folie transparentă 

de împachetat 

 

Veniţi la oră cu un telefon mobil în mână şi spuneţi:  O, nu! Tocmai am primit un mesaj prin telefon 

care anunţă că în zona noastră va fi o furtună mare. O furtună foarte mare! Cu un mare risc. Oh, ce 

ne facem? Unde să ne ascundem? Oh, e o situaţie de criză! Ce să facem? Domnul să ne păzească! 

Doamne, fereşte-ne de pericole!  

Apoi vă uitaţi iarăşi la telefonul mobil, pentru un nou mesaj şi spuneţi râzând: A, a fost o greşeală. 

Nu e vorba despre zona noastră. Nici măcar despre ţara noastră. Da, dar asta îmi aminteşte despre 

o situaţie reală de criză prin care poporul evreu a trecut. Iar astăzi vom povesti despre Moise și 

poporul lui care au avut parte de o situație fără ieșite. Haideți să auzim ce spune Biblia în legătură 

cu acest lucru.   

INSTRUCŢIUNI  ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Lucraţi cu plastilină în faţa copiilor, vezi intrucţiunile de pe parcursul prezentării. 
2.  NU  pregătiţi nimic înainte de lecţie. Faceţi doar o repetiţie.  

 
POVESTIREA BIBLICĂ: 

Moise se afla într-un momet de criză. Dintr-o bucată mare de plastilină faceţi în faţa copiilor pe 

Moise - o bilă. Şi poporul său se afla în mare criză. Faceţi în faţa copiilor pe poporul evreu - mai 

multe bile din plastilină. Şi totuşi, în acest moment de mare criză, Dumnezeu îl cheamă pe Moise 

să fie conducătorul poporului său. Puneţi bila Moise în faţa bilelor popor. Cine ar dori să 

conducă un popor în vremuri grele? Să ne reamintim. Dumnezeu a promis lui Moise că va da 

poporului său o ţară minunată. Dar cum? Ei erau robi în Egipt! Acest lucru părea imposibil. Şi totuşi, 

Dumnezeu îi cere lui Moise să fie conducătorul poporului, în vremuri de criză. Mişcaţi bila din 

plastilină, Moise, în faţa bilelor evrei.  

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Scrieţi pe telefonul dvs. mesajul:  O furtună foarte mare se apropie.  

 Pregătiţi vizualul pentru Marea Roşie astfel: luaţi două bucăţi de folii 
transparente de aprox. 10x10 cm bucata şi puneţi peste ea plastilină de 
culoare roşie, vezi imaginea alăturată.  Uniţi uşor cele două bucăţi de folii la 
mijloc, dar aşa încât să le puteţi desface fără probleme atunci când vorbiţi 
despre acel moment. Atenţie, ascundeţi de copii să nu vadă până la timpul 
potrivit. 

 Faceţi un exerciţiu înainte de oră, ca să ştiţi exact ce aveţi de făcut şi cum să 
corelaţi povestirea cu lucrul cu plastilina. Veţi avea nevoie de cineva care să 
vină să vă ajute cu plastilina. 
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Evreii erau disperaţi şi epuizaţi de greutatea robiei. Condițiile de muncă se înăspreau, traiul le era 

din ce în ce mai greu. Multă suferință!  

Atunci Moise şi fratele lui, Aaron, au venit la Faraon şi i-au cerut să lase poporul evreu să plece din 

Egipt. Faceţi încă o bilă din plastilină, pe Aaron, pe care o aduceţi lângă bila Moise. Apoi faceţi o 

bilă mult mai mare din plastilină, pe Faraon. Aduceţi bilele din plastilină Moise şi Aaron în faţa 

bilei Faraon. O, ce curaj! Domnul i-a dat putere lui Moise şi a făcut mari minuni prin el. Faraon nu a 

vrut să asculte, aşa că Domnul a trimis peste egipteni zece urgii, zece semne (faceţi din plastilină 

numărul 10) prin care Dumnezeu îi arăta lui Faraon de unde vine puterea lui Moise şi că, de fapt, 

conducătorul evreilor era chiar El, Dumnezeu. Faceţi un nor din plastilină pe care să îl ţineţi 

deasupra tuturor bilelor din plastilină: popor - într-o parte, Moise, Aaron şi Faraon - în altă parte.  

Şi după multe împotriviri din partea egiptenilor, Dumnezeu i-a spus lui Moise că toţi evreii trebuie 

să se pregătească de plecare, pentru că sfârşitul robiei lor se apropia. Şi Dumnezeu a cerut lui Moise 

ca toate familiile de evrei să ungă amândoi stâlpii uşii lor cu sângele unui miel curat, fără defect şi de 

parte bărbătească. Faceţi din plastilină o uşă, iar la cei doi stâlpi ai uşii puneţi puţină plastilină 

roşie, ca toţi să poată vizualiza mai bine.  Iar când îngerul morţii va trece prin ţară, văzând sângele, 

să nu se atingă de casele evreilor. Şi aşa au făcut. 

Atunci au murit mulţi egipteni. Toţi întâii născuţi ai egiptenilor au murit, dar niciun evreu. Chiar şi 

copilul lui Faraon a murit. Sângele mielului pus pe cei doi stâlpi ai uşii  reprezenta încă de atunci 

sângele Domnului Isus care, peste ani, avea să fie şi El asemenea unui miel curat şi fără cusur ce Şi-a 

dat sângele pentru salvarea noastră, prin moartea pe cruce. Faceţi din plastilină o cruce. 

Atunci Faraon s-a speriat şi, de durere şi groază, a lăsat poporul evreu să plece din Egipt, 
recunoscând puterea lui Dumnezeu. Astfel, evreii au ieşit din Egipt și din robie. Dar pe când se aflau 
ei la Marea Roşie, spune Biblia, au văzut un nor negru în urma lor. Ştiţi ce era acel nor? Erau 
egiptenii. Doreau să se răzbune pe evrei şi să le interzică iarăși să plece. Uuu, ce îngrozitor! În faţă 
aveau marea pe care nu o puteau trece cu femei, copii, animale şi tot ce aveau. În spate nu se puteau 
întoarce, deoarece erau urmăriţi de egipteni. Asta da criză! Dar Dumnezeu a fost cu Moise şi cu 
poporul său. Şi știți ce a făcut Domnul? O minune prin toiagul lui Moise. Faceţi din plastilină un 
toiag.  

Moise s-a rugat, apoi a ridicat toiagul deasupra mării. Scoateţi vizualul pentru Marea Roşie, pregătit 
înainte de oră, şi ridicaţi toiagul din plastilină deasupra mării din plastilină. Dumnezeu îi 
promisese lui Moise că prin acel toiag va face minuni. Şi aşa a fost, deoarece Marea Roşie s-a 
despicat în faţa tuturor. Deschideţi uşor folia de plastic la mijloc, acolo unde a fost unită, şi 
desfaceţi-o cu grijă. Şi toţi evreii au trecut prin ape ca pe uscat. Da, în mare s-a creat o cărare prin 
care toţi evreii au trecut în siguranţă. Faceţi să meargă tot poporul printre cele două folii ridicate în 
sus la mijloc. Dar egiptenii îi urmăreau îndeaproape. Faceţi mai multe bile, egiptenii, care urmăresc 
bilele ,,evrei”.  Şi când s-au avântat în ape ca să-i prindă pe evrei, apele mării s-au închis în urma 
evreilor, iar egiptenii au murit. Bilele egipteni ajung între cele două folii. Puneţi foliile de plastic 
cu plastilină peste toate bilele egipteni. În timpul acesta, toate bilele evrei au ieşit dintre cele 
două folii.  Toţi, câţi au fost în ape, au murit.   

 

Acesta a fost începutul călătoriei poporului evreu spre ţara lor, spre libertate. Dumnezeu   

a auzit strigătele lor în rugăciune, a văzut suferința lor de atâția ani, a fost lângă ei și i-a 

salvat din robie.  

CONCLUZIE: 
Ce au făcut evreii în situaţie de criză, atunci când nu mai aveau nicio ieşire? Au strigat către 

Dumnezeu în rugăciune. Ce a făcut Dumnezeu pentru ei? Le-a ascultat rugăciunile şi i-a ajutat. A 

făcut multe minuni doveditoare că El este cu ei şi i-a salvat din criza în care se aflau. Dumnezeu este 

acelaşi şi azi, ca atunci. El va interveni şi în situaţiile tale de criză atunci când vorbești în rugăciune 

cu El. Tot ce trebuie să ştii însă, este că El îţi va răspunde potrivit cu planul Său şi la timpul Lui. Iar 

acest lucru îţi va face cel mai bine. Deci, încredeţi-vă şi voi, copii, în Dumnezeu şi nu încetaţi să Îi 

cereţi ajutorul, indiferent care este situaţia voastră de criză.  
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care ne îndeamnă 

să Îl chemăm pe Dumnezeu în ziua necazului nostru.  

    MATERIALE: 

 Copii Xerox pag. 7-8, două 

seturi  

 Ace de siguranţă 

 16 Jumătăţi de coli A4 de 

hârtie 

 Lipici 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox pag. 7-8 cu imaginile.  

 Pe câte o jumătate de coală A4 de hârtie lipiţi câte o 

imagine.  

 Faceţi două asemenea seturi.  
 

Cheamă-Mă în ziua 
necazului şi Eu te voi 
izbăvi, iar tu Mă vei 
proslăvi!  
 Psalmii 50:15 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1.  Faceţi două echipe de copii.  

2.  Aduceţi pe rând echipele în faţă, câte opt copii de echipă. Dacă aveţi prea puţini 

 copii la clasă, reduceţi numărul imaginilor din fiecare set de imagini, aceleaşi imagini 

 folosite la învăţarea versetului. 

3.  Puneţi pe spatele fiecărui copil cu un ac câte o imagine dintre cele opt. 

4. Niciun copil nu trebuie să ştie nici ce imagine i s-a pus lui pe spate, nici ce imagine s-a pus 

 pe spatele celorlalţi colegi. Vor vedea doar copiii din sală, care însă NU au voie să îşi  

 îndrume colegii decât prin semne. NU prin sunete sau prin cuvinte.  

5. Acum cei opt copii trebuie să se aşeze în ordinea pe care o cere ordinea cuvintelor din 

 versetul biblic.  

6. Când cred că au terminat de făcut acest lucru, şi doar dacă ordinea imaginilor este corectă, 

 toţi copiii din acea echipă se ridică în picioare şi spun cu voce tare versetul biblic pentru 100 

 de puncte. 

7. Faceţi la fel cu alţi opt copii din cealaltă echipă.  

8. Dacă vreo echipă îşi îndrumă colegii vorbindu-le, deplasându-se de la locul lor sau 

 scoţând vreun sunet, cu excepţia semnelor, va fi depunctată cu 50 de puncte.  

9. Se joacă de mai multe ori, iar la final câştigă echipa cu cele mai multe puncte.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

1. Arătaţi pe rând câte o imagine.  

2. Spuneţi ce cuvânt din verset reprezintă acea imagine. Imaginile versetului sunt: 
 

 

Cheamă-Mă 

  

în ziua 

 

 necazului,  

  

3. Repetaţi după fiecare imagine cuvintele versetului biblic până la acea imagine. 

4. Luaţi  pe rând câte o imagine şi spuneţi versetul, inclusiv partea/părţile lipsă.  

5. La final, spuneţi de încă trei-patru ori tot versetul pe dinafară.   

JOCUL este OPȚIONAL: 

şi Eu  

 

te voi izbăvi,  

 

iar tu 

 

Mă vei proslăvi!  

 

Psalmii 
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CONCLUZIE:  

Dumnezeu este lângă noi și intervine în orice situaţie de criză, oricât de mare ar fi ea, dacă Îi cerem 

ajutor în rugăciune. El va răspunde întotdeauna, însă potrivit cu planul Său şi la timpul Lui. Chiar 

dacă uneori este greu și nu înțelegem răspunsul Lui, trebuie să nu uităm că El știe ce este mai bine 

pentru noi și ce face în viața noastră. De aceea să nu încetăm să ne încredem în El și să strigăm la El 

în rugăciune. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1.  Formaţi grupe a câte şase copii. 

2.  Daţi fiecărui copil câte o jumătate de coală A4 de hârtie şi un creion. 

3.  Cei şase copii din fiecare echipă trebuie să se gândească la o poveste 

 sau întâmplare pe care  să o pună în şase imagini. Fiecare copil va desena o imagine din 

 cele şase care vor compune povestea grupului. Povestea trebuie să prezinte o situaţie de 

 criză cu rezolvare la Dumnezeu. Exemple de situaţii de criză în şase secvenţe: 

 Cineva a fost lovit de o maşină, vine ambulanţa, ajunge la spital, este bolnav, se 

roagă, este vindecat. 

 Cineva se află la schi, vine avalanşa, este prins sub zăpadă, vine noaptea, se roagă, 

este găsit și salvat.  

4. Grupurile vin pe rând în faţă şi fiecare copil spune ce a desenat, în timp ce este prezentată şi 

 situaţia de criză, şi rezolvarea.  

5. Copiii pun undeva la vedere cu scotch imaginile în ordinea pe care o cere povestea lor.  

6. Vine un alt grup şi se procedează la fel.  

 
 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă în mod practic cum să procedeze în situaţii 

de criză şi cum să ceară ajutor de la Dumnezeu.  

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie 

tăiate la jumătate 

 Creioane 

 Scotch 

OBIECTIVE:  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră, cum  că 

Dumnezeu este mereu lângă noi și ascultă strigătele noastre în rugăciune atunci 

când suntem disperaţi şi fără ieşire.  

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie 

 Scotch 

 Foarfecă 

 Un ciorap 

 Fasole, nisip sau 
orez 

 JOCUL RECAPITULATIV: 

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le folosiți la clasă în 

limita timpului disponibil și în funcție de ceea ce remarcați că place mai mult 

copiilor sau este nevoie. 

RUGĂCIUNE:  

 Întrebaţi copiii dacă au trecut vreodată  prin situaţii de criză. Spuneţi-le să stea câteva secunde să 

se gândească, apoi alte câteva secunde să mulţumească Domnului individual pentru rezolvare.  

 Apoi întrebaţi copiii dacă cineva trece chiar acum printr-o situaţie de criză. Faceţi un moment de 

linişte şi cereţi fiecărui copil să închidă ochii şi să spună Domnului Isus situaţia de criză prin 

care trec chiar în acel moment.  

 La final, cereţi unui copil să încheie cu rugăciune.  
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OBIECTIVE:  Copiii să realizeze un obiect care să le amintească de faptul 

că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și nu ne părăsește atunci când 

suntem disperaţi şi fără ieşire.  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:  

MATERIALE: 

 Jumătăţi de coli A4 de 

hârtie, una de copil 

 Hârtie creponată/ 

şerveţele/ hârtie 

igienică  

 Lipici 

 Creioane  Pregătiţi pentru fiecare copil o jumătate de coală A4 de hârtie, lipici 

suficient, un creion şi suficientă hârtie creponată sau hârtie igienică/

şerveţele - de preferat ar fi de culoare roşie, dar nu contează atât de 

mult culoarea.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1.  Discutaţi împreună cu toată clasa despre tot ce s-a vorbit la lecţie şi împreună formulaţi              

 12-16 întrebări.  

2.  Scrieţi fiecare întrebare pe câte o hârtie.  

3.  Lipiţi toate aceste bucăţi de hârtie cu întrebări undeva în faţa clasei, într-un singur loc şi la o 

 oarecare distanţă unele de altele, dar întrebările să nu se vadă. 

4.  Faceţi două echipe.  

5.  Chemaţi câte un copil din fiecare echipă.   

6.  Copiii, unul din fiecare echipă, vor arunca pe rând ciorapul cu orez/nisip, de la o distanţă de 

 câţiva metri, către hârtiile cu întrebări. 

7.   Dacă este atinsă o hârtie, la întrebarea de pe acea hârtie se răspunde pentru 1000 de puncte. 

8.   Dacă nu este atinsă nicio hârtie, nu se pune nicio întrebare şi nici nu se primesc puncte.  

9.  Se procedează la fel cu fiecare copil din fiecare echipă.  

10.  Câştigă echipa cu cele mai multe puncte.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Puneţi într-un ciorap orez/nisip/fasole. 

 Legaţi bine ciorapul, aşa încât să nu cadă ceea ce este înăuntru.  

 Ciorapul cu ceea ce aţi pus înăuntru va ţine locul unei mingi. 

 Pregătiţi şi 12-16 bucăţi de hârtie.  

1. Daţi fiecărui copil o jumătate de coală A4 de hârtie, lipici, un creion şi suficientă hârtie 

creponată sau hârtie igienică/şerveţele. 

2. Copiii vor îndoi hârtia pe latura mai mare în aşa fel încât să obţină trei părţi, DAR cu 

       lateralele mai mici şi mijlocul—mai mare, vezi imag. 1.  

3.    Copiii vor îndoi cele două părţi exterioare spre interior, vezi imag. 2. 

4. Deschideţi hârtia şi pe partea interioară b, vezi imagine 1, scrieţi versetul biblic    

        învăţat, vezi imagine  3.  

5.     Pe cele două părţi, a şi c, vezi imaginea 2, lipiţi cocoloaşe mici de hârtie  

        creponată/igienică sau şerveţele, vezi imagine 4.  

 

a c 

2. 

4. 

a c 

a c 3. 

a b c 

1. 

 LUCRU MANUAL: 
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VERSET BIBLIC 
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