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Z I UA  R O M Â N I E I  

 Nr. 12/2018 

Iubește și fă bine în locul în care trăiești! 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă că trebuie să iubească locul (țara) în care trăiesc, să facă bine 

în acel loc și să se roage lui Dumnezeu pentru țară.  

TEXT BIBLIC:  Luca 19:41-48 

IDEE VERSET BIBLIC:  Ieremia 29:7  

 Drepturile de autor aparţin organizaţiei AG- SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT la școala biblică pentru copii sau la orele de religie.  

Este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării sau a 
altor scopuri (website, DVD, CD, Radio -TV sau diferite alte publicaţii).   

Pentru mai multe informații: kidzromania@gmail.com  
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În  această lecție, copiii vor învăța că trebuie să iubească (țara) locul în care trăiesc, 
să facă bine în acel loc și să se roage lui Dumnezeu pentru țară.  
 
Materialul de față este potrivit pentru copiii de grădiniță. El trebuie adaptat pentru 
copiii mai mici. Pentru aceștia vă recomandăm să faceți o lecție cât mai simplă cu 
jocuri, povestioara biblică foarte pe scurt, o foarte scurtă idee din versetul biblic, din 
care copiii să învețe ceva pentru viața practică, și o pagină de colorat.  
 
Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate împreună, pot 
depăși două ore. Selectați doar secțiunile care vi se par cele mai potrivite pentru grupă 
și doar pe acelea să le folosiți, ca să vă încadrați în timp.   
 
Se oferă și pagini de colorat și o idee de lucru manual. Este foarte important ca, în 
timp ce copiii sunt ocupați cu aceste activități, să folosiți acest timp cu înțelepciune. 
Puneți copiilor întrebări despre ce au învățat ca pe o conversație, nu ca pe un test. 
Lăsați-i pe copii să vă pună întrebări sau să vă povestească despre lecția biblică. 
 
Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum a fost 
săptămâna lor. Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, întrebați-i ce 
răspuns au primit la rugăciuni. Apoi faceți o scurtă rugăciune de început. 

   PERSOANE: 

 2 Persoane  

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției biblice despre cum 
Domnul Isus a iubit mult locul în care a trăit și ne învață și pe noi să îl 
iubim.   

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

Intră dl Drumescu ce ține o valiză în mână și spune:  
DRUMESCU: Bună ziua! 
ÎNVĂȚĂTOR: Domnule Drumescu, mă bucur să vă revăd! Ați venit la noi! Copii, vă amintiți 
  de dl Drumescu? El vine de departe și călătorește mult. Ce mai faceți, dle 
  Drumescu?  
DRUMESCU: Sunt bine, mulțumesc! Am venit la voi, că am o misiune de îndeplinit.  
ÎNVĂȚĂTOR:  O misiune? 
DRUMESCU:  Da. Am auzit că sărbătoriți în perioada asta a anului ziua de naștere a  
   țării voastre. 
ÎNVĂȚĂTOR:  Da!   
DRUMESCU:  Așa că v-am adus un cadou. Cum să sărbătoriți ziua de naștere a țării  
  voastre fără niciun cadou? Scoate cadoul și îl oferă, apoi pleacă, spunând: Eu 
  trebuie să plec că am mult de lucru. Trebuie să duc acest cadou și altor copii 
  din țara voastră. Aveți o țară așa de frumoasă! Dumnezeu v-a dăruit o țară 
  minunată! Eu plec acum. La revedere! 
 

 Faceți copie xerox imagini, pag. 7-10. 
Pregătiți un cadou frumos ambalat în care să puneți câteva imagini (harta, 

bucăți mici de hârtie de culori diferite, 2x2cm, imagine cu oraș sau sat 
(depinde unde locuiți) și imaginile cu mare, munți, câmpii etc.)  

 Vorbiți cu cineva să vină la lecție pentru acest moment, ca să joace rolul 
domnului Drumescu. (Ca să înțelegeți mai bine acest caracter, găsiți detalii la   
www.kidzromania, alte materiale, personaje.) 

 Faceți o repetiție împreună cu persoana care vă ajută, ca să știți exact ce aveți 
fiecare de făcut și de spus.  

MATERIALE: 
 O pungă cadou/cutie 

pentru cadou 

 Bucăți mici (2x2cm) de 
hârtie de culori diferite 
(sau colorate cu creioane) 

  Imagini, pag. 7-10 

 Costumul pentru                     
dl Drumescu                    

 Biblia 
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OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă din povestirea biblică faptul că Domnul 
Isus Și-a iubit mult țara și ne-a arătat că trebuie să o iubim și noi. 
 
TEXT BIBLIC:  Luca 19:41-48 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Puneți în cutie mai multe obiecte importante pentru prezentarea lecției biblice 

precum: Biblie, bani, coji de fructe, hârtie mototolită etc. 
 Faceți o repetiție înainte, ca să știți exact ce trebuie să faceți în fața copiilor.  

 Iese. 

ÎNVĂȚĂTOR: Hm! Un cadou de la Dumnezeu pentru noi!? Să îl deschidem atunci! 

Deschideți cadoul și scoateți  harta, pag. 7, apoi spuneți:  

O, așa arată conturul țării noastre! În ea sunt multe locuri frumoase și diferite 
(puneți bucățile de hârtie de culori diferite în interiorul hărții), ca aceste bucăți 
colorate de hârtie, cu mulți oameni și copii diferiți. Și totuși, chiar dacă este totul așa 
diferit, noi vorbim la fel. Cât de frumos este acest lucru!  

Spuneți: 

   Să vedem ce mai avem în cadou.  

Scoateți pe rând imaginile, pag. 8-10, cu oraș, sat, munți, câmpie, mare etc. Spuneți după fiecare 
imagine ceva frumos precum:  

  Da, noi avem așa ceva în țara noastră. Dumnezeu ne-a dăruit asta. Ce frumos este să 
  trăiești la sat/oraș! Ce frumos este când mergem în vizită în alte locuri, precum la 
  sat/oraș! Ce minunat este să mergem la munte, să ne bucurăm de mulți copaci,  
  de păduri frumoase!... Ce frumos este când alergăm prin iarbă, pe câmpii! Ce bine 
  este să avem unde să mergem la mare vara, în vacanță, cu prietenii și familia! Etc. 

CONCLUZIE:  

  Hm! Dl Drumescu a avut dreptate. Noi avem o țară foarte fumoasă! Avem de toate 
  în țara noastră: flori frumoase, ape multe, Marea Neagră, munți unde mergem vara 
  să ne bucurăm de răcoare și iarna să ne dăm cu sania ori să schiem... Avem multe 
  locuri diferite, cum putem vedea aici (arătați harta). Dl Drumescu ne-a amintit  
  astăzi prin acest cadou ce țară frumoasă și bogată ne-a dăruit Dumnezeu. Astăzi  
  vom învăța, copii, că Biblia (arătați Biblia) ne învață că noi toți trebuie să iubim  
  locul în care trăim, să avem grijă de el și să mulțumim lui Dumnezeu pentru el.  

MATERIALE: 
 
 Cutie 
 Biblie 
 Hârtii mototolite 
 Coji de fructe 
 Bani 
 
 

 În timp ce povestiți, scoateți câte un obiect, vezi instrucțiunile de pe parcursul povestirii. 

Știți, copii? Biblia ne vorbește despre Domnul Isus când a trăit pe pământ că, într-o zi, S-a dus într-un oraș 
mare din țara Sa. Acolo era și Templul, adică un loc ca acesta, unde credincioșii se adunau să se închine              
lui Dumnezeu. Când S-a apropiat de locul acela, Isus a plâns pentru oamenii din acel loc, de mila lor,                
pentru că știa că mulți nu Îl iubesc pe Dumnezeu, deci nu sunt fericiți. Cum plângeți voi, copii? (Mimați cu 
copiii.) Domnul a iubit mult locul acela și pe oamenii de acolo. Când a intrat în Templu, la ce credeți că Se 
aștepta Domnul Isus să găsească acolo? Ce facem noi la biserică? Da, ne rugăm. Cum stăm noi când ne 
rugăm? ((Mimați cu copiii.)  Da, asta aștepta și Domnul Isus să vadă în acel loc. Ce mai facem noi în 
biserică? Cântăm. Cum cântăm noi? Haideți să cântâm împreună ceva lui Dumnezeu! (Cântați cu copiii un 
foarte scurt cântecel de laudă la adresa lui Dumnezeu dacă știți.) Ce frumos! Așa ceva aștepta și Domnul 
Isus să găsească în Templu. Ce credeți că a mai așteptat Domnul Isus să vadă în acel loc? Să se citească din 
Biblie. (Scoateți Biblia din cutie și arătați-o copiilor.) Da. Și asta dorea Domnul Isus să vadă acolo. Hm! În 
realitate, știți ce a găsit El? O piață! (Scoateți banii din cutie și arătați-i copiilor.) Ce fac oamenii cu  banii    
la piață? Cumpără fructe, legume și tot felul de lucruri. Și, da, acolo Domnul Isus a găsit multe lucruri, chiar 
și animale, de vânzare. Ce fac animalele într-un loc? Multă mizerie. Apoi oamenii care cumpărau legume și 
fructe mâncau și aruncau pe jos resturile. (Scoateți din cutie coaja de la un fruct și aruncați-o undeva la 
vedere ca și cum ați face mizerie.) E bine să aruncăm resturile oriunde pe jos? Facem noi asta acasă, pe 
stradă sau în biserică? Nicidecum. Dacă iubim țara pe care ne-a dat-o Dumnezeu, aruncăm la coș, nu oriunde 
pe jos! Apoi oamenii aruncau și hârtii pe jos.  (Scoateți din cutie hârtia mototolită și aruncați-o pe jos.)   
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Desenați pe 6 coli A4 de hârtie 6 imagini, vezi imaginile 
din dreapta.  

 Ascundeți prin clasă cele 6 imagini. 
 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă ideea versetului 
biblic din care învățăm că noi trebuie să iubim și să ne 
rugăm pentru țara noastră. 

 MATERIALE: 

 Marker 

 6 Coli A4 de 
hârtie 

 Scotch 

IDEEA:  

Noi trebuie să iubim 
și să ne rugăm 
pentru țară.                
Ieremia 29:7 

JOCUL este OPȚIONAL: 

  

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic ce pot face ei pentru țara/locul în care 

trăiesc.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți o repetiție împreună cu un voluntar care să vină câteva minute. 

 Folosiți harta de la pag. 7 pe care ați folosit-o și la lecția introductivă. 

  

Noi 

Trebuie

să iubim 

și să ne rugăm  

Ieremia 29:7  

pentru țară  

MATERIALE: 

 Pușcă/praștie 

 Harta, pag. 7 

 Hârtie 

 

Ce urât și ce mizerie era acolo! Da, Domnul Isus S-a supărat atunci, pentru că nu a suportat să vadă în Casa lui 
Dumnezeu așa ceva. A intrat și a făcut curățenie. (Strângeți tot ce ați aruncat înainte pe jos și puneți la gunoi.) 
Sigur că oamenii de acolo nu au fost fericiți că Isus a făcut curățenie și le-a stricat planurile. Dar Domnul Isus 
a avut grijă de locul acela, mai ales că Templul era Casa Tatălui Său. 

CONCLUZIE: Domnul Isus a iubit, a avut grijă și a făcut bine în locul în care a trăit. S-a rugat pentru țara 
Lui și pentru oamenii din țară. A protejat locul unde credincioșii se întâlneau și se închinau lui Dumnezeu. La 
fel și noi, copii, trebuie să iubim, să facem bine și să ne rugăm pentru țara noastră, dar și pentru biserica, locul 
acesta în care ne întâlnim, ca să ne închinăm împreună lui Dumnezeu.  

  

 

1. Aduceți în față câte 3-4 copii.  
2. Amestecați bine imaginile, ca să nu fie în ordinea cerută de ideea versetului biblic. 
3. Dați imaginile copiilor și rugați-i să le pună în ordine. 
4. Când au reușit, spuneți cu toții versetul și felicitați pe copii.  
5. Chemați un alt grup să facă același lucru.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Spuneți copiilor că vor trebui să caute prin clasă cele 6 imagini desenate și              

ascunse înainte de oră. 
2. Un copil trebuie să ia o singură imagine, nu mai multe, chiar dacă va găsi                    

mai multe. 
3. Când spuneți start, copiii încep să caute prin clasă. Cei ce găsesc o imagine vin cu ea   

la dvs. Lipiți imaginile cu scotch pe o ușă sau tablă albă. 
4. La final, arătați pe rând fiecare imagine copiilor și spuneți ce înseamnă.  
5. Repetați de câteva ori cu copiii cuvintele pentru fiecare imagine, ca să învețe ideea 

versetului biblic.   
6. Încercați apoi împreună să puneți toate imaginile în ordine, ca pe un puzzle. Ca să 

poată fi văzut bine de toți copiii, puteți lipi imaginile pe o ușă/perete. 
7. Repetați cu copiii de vreo trei ori ideea versetului.  
8. Luați câte una-două imagini și spuneți versetul, inclusiv partea/părțile lipsă.  
9. Procedați la fel până ce veți fi luat toate imaginile de la vedere.  
10. Opțional: Ca să fie și mai distractiv, puteți alterna fete – băieți sau puteți adăuga 

diverse mișcări în timp ce spun versetul.  
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INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

  INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Faceți câteva gesturi care arată că iubiți, sau nu, țara în care trăiți. Copiii vor striga da sau nu, în funcție de    

ceea ce cred ei că este: bine/rău. Veți avea nevoie de un ajutor pentru unele dintre următoarele acțiuni. 
 Aruncați o hârtie pe jos. Lăsați copiii să spună ce cred ei: DA/NU! 
 Luați o pușcă/praștie și prefaceți-vă că împușcați o pasăre. Lăsați copiii să spună ce cred ei: DA/NU! 
 Prefaceți-vă că ajutați un bătrân, care se mișcă greu, să traverseze strada. Lăsați copiii să spună ce cred ei:  

DA/NU!  
 Mimați că îmbrățișati un copil care plânge. Lăsați copiii să spună ce cred ei: DA/NU! 
 Mimați  că distrugeți la supărare niște obiecte. Lăsați copiii să spună ce cred ei: DA/NU! 
 Mimați  că vă rugați pentru țară. Lăsați copiii să spună ce cred ei: DA/NU!  
 Mimați că vă strâmbați când vedeți harta. Lăsați copiii să spună ce cred ei: DA/NU! 
 Mimați că vă bucurați când vedeți harta. Lăsați copiii să spună ce cred ei: DA/NU! 
 Mimați că apreciați limba pe care o vorbiți. Lăsați copiii să spună ce cred ei: DA/NU! 
2. Întrebați copiii, după fiecare moment, de ce cred ei că este/nu este o dovadă de iubire gestul făcut de dvs., și 

ce ar trebui să facem/nu facem, ca să arătăm că iubim țara/locul în care trăim.  
3. Rugați copiii să spună un lucru frumos despre locul în care trăiesc sau cum arată ei că iubesc acel loc. 
  
CONCLUZIE: 
Dumnezeu ne-a dat o țară frumoasă, cu multe locuri diferite și interesante. E așa de bine că în țara noastră sunt 
patru anotimpuri (iarna cu zăpadă, primăvara când totul e verde, vara cu căldura ei și toamna cu atât de multe 
roade bune)! Apoi avem multe locuri frumoase în care să mergem în vacanță: la munte, la mare, pe câmpie... 
Avem flori frumoase, animale de tot felul... Oau! Ce loc frumos ne-a dăruit Dumnezeu! Dar am văzut că Biblia 
ne învață să o iubim și să avem grijă de țara noastră. Și să ne rugăm Domnului pentru ea. Știți, copii? Dacă totul 
este bine în țara noastră, nouă ne este bine! Dacă în țară sunt conducători buni, tuturor ne merge bine. Dacă în 
țară e mâncare, noi nu murim de foame. Dacă în țară e curat, noi nu ne îmbolnăvim. De aceea noi trebuie să avem 
grijă de locul în care trăim, să îl păstrăm curat și frumos, să ne rugăm pentru țara noastră. Haideți să ne rugăm 
chiar acum! 
 
RUGĂCIUNE: 
Cereți copiilor să mulțumească prin rugăciune Domnului pentru țara și locul în care trăiesc. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească 
despre cele învățate la lecție în legătură cu prețuirea țării lor. 

 Dați fiecărui copil câte un steag și hârtie creponată roșie, galbenă și albastră, jumătate 
dintr-un pai de băut, lipici. 

2. Din hârtia creponată roșie, galbenă, albastră, copiii vor face cocoloși mici. 
3. Copiii vor da cu lipici pe toată suprafața steagului și vor pune la 1 culoarea 

albastră, la 2 culoarea galbenă și la 3 culoarea roșie, vezi imaginea alăturată. Arătați 
copiilor ce culoare corespunde fiecărei cifre. 

4. Copiii vor lipi steagul cu scotch pe jumătate de pai de băut, acolo unde indică șablonul. 
5. Explicați copiilor ce este un steag și ce reprezintă fiecare culoare (albastru reprezintă 

culoarea cerului senin, galbenul este culoarea câmpiilor încărcate cu grâu și alte cereale 
și roșu este reprezntat de sângele soldaților din țara noastră care au murit ca noi să 
avem o țară frumoasă și liberă). 

 1  2  3

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 6 

 Hârtie creponată roșie, 
galbenă, albastră 

 Foarfeci 

 Lipici 

 Paie de băut din plastic/
bețe de înghețată 

 Scotch 

 Faceți copii xerox, pag. 6, o pagină la 3 copii. 
 Decupați steagurile, unul de copil. 
 Tăiați în două fiecare pai de băut din plastic.  
 Pregătiți hârtia creponată –roșie, galbenă și                                               

albastră– pentru fiecare copil o bucată.                               
 Faceți un model, ca să vadă copiii cum trebuie                                             

să arate. 

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. 

 LUCRU MANUAL 
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Aici se lipește paiul   

3 2 1 

VIZUALE:  

Aici se lipește paiul   

3 2 1 

Aici se lipește paiul   

3 2 1 

Această 
pagină este 
pentru trei 
copii. 
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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă că 

trebuie să iubească locul (țara) în care 

trăiesc, să facă bine în acel loc și să se 

roage lui Dumnezeu pentru țară.  

TEXT BIBLIC:  Luca 19:41-48 

IDEE VERSET BIBLIC:  Ieremia 29:7  


