LLEECCŢŢIIAA VVIIRRTTUUAALLĂĂ 11 –– CCIINNEE EESSTTEE IISSUUSS PPEENNTTRRUU M
MIINNEE??

I. Jocul de început
Alegeți un copil şi spuneți-i să se gândească la un cântec cu semne învăţat la biserică
şi ştiut şi de ceilalţi copii. Opriți-i microfonul şi spuneți-i să înceapă să cânte făcând
semnele. Primii trei copii care au ghicit cântecul câştigă o rundă de aplauze de la
ceilalţi. În funcţie de numărul copiilor şi de timpul pe care îl aveţi, puteţi lăsa doi sau
trei copii să „cânte”.
II. După povestirea biblică
Întrebarea 1: Spuneți-le copiilor că le veți pune o întrebare la care trebuie să
răspundă bătând din palme dacă răspunsul lor este „da” şi dând din cap dacă
răspunsul lor este „nu”. Întrebarea este: „Vei avea încredere întotdeauna în Isus?”
Întrebarea 2: Puneți a doua întrebare, dar de data aceasta spuneți-le copiilor că
trebuie să răspundă folosind propriile lor cuvinte. Întrebarea este: „Dar DE CE ai
încredere în Isus întotdeauna?”
Întrebarea 3: Pentru a treia întrebare, copiii trebuie să aibă pregătită o coală de
hârtie şi ceva de scris. De data aceasta vor scrie sau desena, pentru cei care nu ştiu
să scrie, răspunsul şi îl vor arăta spre cameră toţi în acelaşi timp. Răspunsul trebuie
să fie scurt, maximum 2-3 cuvinte. Încurajați-i pe copii să folosească propriile
cuvinte şi, ulterior, întrebați-i şi de ce au dat acest răspuns. Întrebarea este: „Deci,
Cine este Isus pentru tine?”
III. După aplicaţia prezentată de Dr. Lupă.
Întrebarea 1: Spuneți copiilor: Dr. Lupă ne-a vorbit despre fricile pe care le putem
avea. Aveţi la dispoziţie 1 minut ca să aduceţi un obiect sau să desenaţi ceva de care vă
este frică.
Întrebarea 2: Întrebați: Cum ne ajută Isus când ne este frică? Încurajați copiii să dea
răspunsuri folosind propriile cuvinte şi diferite de ceea ce spun ceilalţi.
Rugați-vă împreună cu copiii pentru fricile lor.

