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  1. Voi sunteți prietenii Mei 

Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA.                                              

TEXT: Janet Cunningham, Marcela Portillo &                               
 Florentina Pali-Gheorghiaş 

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  
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 PERSOANE: 

 1-2 Persoane  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică; ea ne învață despre               
faptul că Domnul Isus dorește ca prietenia noastră să crească zi de zi.   

 În această lecție vom vorbi despre cum Isus a spus că noi suntem prietenii 
Lui. Copiii vor înțelege din această lecție că Domnul Isus vrea ca prietenia 
noastră cu El să crească zi de zi prin rugăciune, Biblie și ascultare de El.   

  Această lecție este creată special pentru copiii preșcolari de 5-6 ani și 
școlari mici de clasa I. 

 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, 
jocuri, aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.   

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 
scurtă rugăciune de început. 

 Luați două pahare transparente. Într-unul puneți apă, puțin peste jumătate, 
iar în celălalt puneți oțet alb și transparent, la fel de mult. Dacă aveți doar 
oțet galben, puneți în apă puțin ceai de mușețel, ca să aibă amândouă 
lichidele din pahare aceeași culoare. 

 Pregătiți într-un castronel/pahar din plastic bicarbonat și o linguriță. 

 Faceți o copie xerox pagina 9. 

 Faceți o probă înainte de oră. 

 

1. Spuneți copiilor că pentru astăzi ați pregătit un super experiment.   

2. Luați tava și așezați-o pe masă în fața dvs. Lucrați doar pe ea.  

3. Spuneți: ,,Copii, eu am aici două pahare. Arată la fel, dar eu știu un secret. 

Haideți să vedem care este secretul meu.”  

4. Luați paharul cu apă și puneți o linguriță-două de bicarbonat în el.   

5. Nu se va întâmpla nimic. Reacționați cu uimire ca și cum v-ați mira, apoi spuneți: 

,,Hm, ciudat! Nu se întâmplă nimic.”   

6. Apoi arătați că mai aveți un pahar. Spuneți: ,,Haideți să încercăm cu paharul 

numărul doi. Arată la fel, dar eu știu că nu sunt la fel!” 

7. Puneți în cel de al doilea pahar, cel cu oțet, două lingurițe de bicarbonat. O spumă 

se va ridica și chiar se va revărsa peste pahar.  

8. Arătați-vă uimit și fericit în timp ce spuneți: ,,Crește! Crește! Îmi place paharul 

numărul doi. A crescut  foarte mult spuma!”   

9. Introduceți lecția biblică, spunând: ,,Astăzi vom învăța cum prietenia noastră cu 

Domnul Isus poate să crească în fiecare zi. (Arătați imaginea de la pagina 9.) 

Vreau să fiu și eu bun prieten cu Dumnezeu!!!  Vreți și voi asta?” 

  

MATERIALE: 

 2Pahare transparente 

 Apă 

 Oțet alb 

 Bicarbonat 

 Tavă 

 Castron mic/pahar din 
plastic mic și o linguriță 

 Copii xerox pag. 9 
 

oțet 
apă 
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1. Scoateți mai întâi ghiveciul gol cu planta uscată care va fi acoperită cu un 
prosop. 

2. Spuneți: ,,Vedeți, copii? Am aici o plantă. Cum este această plantă? Vă 
place? De ce credeți că este așa? Desigur, pentru că nu are pământ, apă 
și tot ce îi trebuie ca să crească. Vă place cum arată?” 

3. Scoateți apoi floarea cu rădăcină și ghiveci.   

4. Spuneți: ,,Oau, ce floare frumoasă! Vedeți, copii? Această floare a 
crescut și a crescut... Ea a crescut așa, pentru că are pământ bun 
(adăugați pământ) și apă suficientă (puneți apă la floare), și lumină (arătați 
soarele desenat înainte de oră), adică tot ce îi trebuie să crească.”  

5. Întrebați: ,,Pe care dintre cele două ați lua-o acasă să o puneți în camera 
voastră? De ce ați face asta? Dar cu această floare uscată, ce ați face? 
Da, aveți dreptate. Și eu cred că aș face la fel; aș arunca-o pe aceasta 
uscată și aș păstra-o pe cea înflorită. Ce să faci cu o floare uscată?” 

6. Spuneți: ,,La fel cum am văzut că o floare crește dacă are cele trei lucruri 
- pământ, apă, soare-  astăzi  vom învăța că și noi  avem nevoie de trei 
lucruri importante ca să creștem în a fi buni prieteni cu Domnul Isus. 
Cine vrea să fie prieten cu Isus? (Arătați imaginea lui Isus cu copiii, pagina 
9.) Aceste trei lucruri importante pentru noi sunt: să ne rugăm, adică să 
vorbim cu Dumnezeu, să învățăm din Biblie și ascultăm de El. Dacă 
facem acestea -ne rugăm, învățăm din Biblie și ascultăm de El, vom fi 
prieteni foarte buni cu Domnul Isus. Deci, o plantă, ca să crească, are 
nevoie de?... (Spuneți cu copiii: pământ, apă, lumină.) Ca să creștem noi 
ca prieteni buni ai Lui, avem nevoie de ...? (Spuneți cu copiii cuvântul 
rugăciune și faceți semn pentru rugăciune cu mâna. Spuneți Biblie și faceți 
semn cu mâna ca o Biblie deschisă. Spuneți ascultare și puneți mâna la 
ureche ca și cum ați asculta. Repetați  semnele cu copiii și spuneți:) ,,Noi 
avem nevoie de ... ?” 

CONCLUZIE:  

Domnul Isus dorește ca noi să fim prietenii Lui și să 
creștem în prietenia cu El. Cum vreți voi să fie prietenia 
voastră cu El, ca această floare? (Arătați floarea cu 
pământ, apă, lumină.) Sau ca această floare? (Arătați 
floarea uscată.) 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă cum pot crește și ei în prietenia lor cu Domnul Isus. 

 Puneți într-un ghiveci gol o floare tăiată, ca să se usuce, și acoperiți-o cu  
un prosop până la timpul prezentării.  

 Luați și o floare cu ghiveci, care să aibă rădăcină; de preferat  - o orhidee     
în ghiveci transparent, ca să se vadă bine rădăcinile.  

 Desenați un soare pe o coală A4 de hârtie.  

TEXT BIBLIC: Ioan 15:1-11 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 O floare în ghiveci, cu 
rădăcină și înflorită 

 O floare fără rădăcină și 
ofilită, pusă într-un          
pahar 

 Ghiveci gol, apă și 
pământ  

 Hârtie, creion galben  

 Prosop 

 Coală A4 de hârtie 

 Imaginea de la pag. 9,                            
folosită la lecția                                 
introductivă 
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prietenii 

 A spus Isus!  

JOCUL este OPȚIONAL: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic prin metoda cântec 
despre ce spune Domnul Isus, anume că noi suntem prietenii Lui.  

MATERIALE: 

Nu sunt. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Dați o melodie foarte simplă cuvintelor de mai jos, așa încât                                  

să fie ca un cântecel. Dacă nu puteți cânta, rostiți cuvintele ca pe o 

poezie.  

  Cântați de trei-patru ori cu copiii versetul biblic astfel:  

  ,,Voi sunteți prietenii, prietenii, prietenii, 

  Voi sunteți prietenii, prietenii Mei!” 

  A spus Isus.  

1. Jucați jocul podul de piatră, dar folosindu-vă de cântecelul învățat anterior.  

2. Doi copii stau cu mâinile depărtate în sus, palmă la palmă.  

3. Ceilalți copii, așezați în șir indian, trec pe sub podul format de cei doi, în 

timp ce toți cântă.  

4. Când melodia se încheie, copilul care se află sub pod la cuvântul MEI, va fi 

prins între mâinile celor doi și el trebuie să spună: A spus Isus! 

5. Începeți melodia. Copilul care a fost prins de pod merge la capătul șirului și 

se continuă jocul în același mod.  

6. După ce doi sau trei copii au fost prinși sub pod, copiii care au format 

podul pot să treacă și ei la capătul șirului. Alți doi copii vor face podul.  

7. Se joacă astfel cât mai mult, ca toți copiii să aibă șansa să fie pod sau sub 

pod.  

 

OBIECTIVE: Copiii să cânte un cântec despre cele învățate 
la lecție, anume că Domnul Isus vrea să fim prietenii Lui și 
prietenia noastră să crească zi de zi.  

MATERIALE: 

 Nu sunt. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Învățați versurile de mai jos: 

 Eu sunt o sămânță mică, 
 Mică, mică, mititică, 
 Dar voi crește un pom mare, 
 Ce dă fructe îmbietoare. Yamiii! 
 

Eu sunt prieten cu Isus 
Chiar de sunt micuț, micuț. 
Dar voi crește mare, mare, 
De Isus mă țin eu tare! Tareee! 

Voi sunteți prietenii 
Mei...  

Ioan 15:14a 
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1. Învățați cu copiii cuvintele și semnele. 
2. După ce ați învățat cu copiii foarte bine, puteți să cântați împreună de 2-3 ori acest cântecel, 

aducând în față câte trei-cinci copii care să îi conducă pe ceilalți în semne.  
3. De fiecare dată,  schimbați copiii din față.  
4. Faceți în așa fel încât fiecare copil să treacă prin față. 

CONCLUZIE:   (Arătați imaginea lui Isus cu copiii, pagina 9.)  

Spuneți: ,,Ce minunat este să știm că, deși suntem micuți, Isus dorește ca și noi să fim 
prietenii Lui și dorește ca noi să creștem în fiecare zi în prietenia cu El. Voi vreți să fiți 
prietenii lui Isus? Atunci haideți să-I spunem acest lucru într-o rugăciune!”  

RUGĂCIUNE:  

Aduceți copiii într-o scurtă rugăciune prin care și ei să Îi spună Domnului Isus că doresc să fie 
prietenii Lui și să crească zi de zi în această prietenie. 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc toate cele învățate 
la lecție despre prietenia lor cu Domnul Isus, prietenie care poate crește 
din zi în zi.  

 

MATERIALE: 

 O ramură de pom / un fruct 

 Întrebări 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

  
 Învățați și semnele:  
 
Eu sunt o sămânță mică      - Aduceți împreună degetul arătător și degetul mare ca 
     să arătați că e o sămânță mică.  
 
Mică, mică, mititică       - Coborâți corpul puțin câte puțin, ca și cum ați fi 
     mici. 
 
Dar voi crește un pom mare        - Ridicați mâinile în sus, ca și cum ar fi un copac mare, 
     mare. 
 
Ce dă fructe îmbietoare. Yamiii!    - Mișcați mâna pe burtă, ca și cum v-ar fi poftă. 
 

 

Eu sunt prieten cu Isus     - Ridicați mâna în sus, arătând spre cer. 
 
Chiar de sunt micuț, micuț    - Coborâți corpul puțin câte puțin, ca și cum ați fi 
     mici. 
 
Dar voi crește mare, mare,    - Săriți în sus ca mingea, arătând că sunteți mari. 
 
De Isus mă țin eu tare! Tareee!     - Prindeți cu ambele mâini umerii; cu mâna  
         dreaptă umărul stâng, cu stânga-umărul drept.  

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. 

 JOC RECAPITULATIV 
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 Tăiați pag. 7  pe liniile punctate, ca să obțineți 3 ghivece cu 
flori. 

 Tăiați pag. 8 pe liniile punctate, ca să obțineți 9 capete de 
flori. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească de 
cele învățate la lecție, că noi creștem în prietenia cu Isus precum niște 
flori.  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. 

2.. 

3. 

4. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

6. 

1. Când spuneți start sau începe muzica, dați din mână în mână ramura de pom/fructul.  
2. Când muzica se oprește sau spuneți stop, copilul care are ramura în mână va răspunde 

la o întrebare foarte simplă din lecție.  
3. Întrebări: 

1. Dați copiilor o hârtie cu plantă în ghiveci și o hârtie cu floarea, ca 
să le coloreze,  imag. 1 

 
2. Dvs. veți îndoi ca pe un acordeon planta din ghiveci, dar 

începând de la floare în jos și până la ghiveci, deci doar tulpina, 
imag. 2 

 
3. Deschideți pliurile sub formă de evantai, imag 3,  și lipiți unde 

este linia roșie, peste planta din ghiveci, floarea colorată separat, 
imag. 4 

4.   Se va lipi cu scotch. Pentru acest lucru, ajutați copiii să lipească, 
nu faceți dvs.  

5. Arătați copiilor cum se pune floarea proaspăt lipită în spate, 
imag. 5. 

6. Îndoiți iarăși sub formă de evantai tulpina, ca să arătați copiilor 
cum începe o plantă mică să crească, deschizând încet pliurile, 
imag 6. 

7. Aduceți în față floarea întoarsă în spate,  imag 5.  
8. Spuneți: ,,Ce frumos! Floarea crește mare! Așa cum o plantă, 

ca să crească, are nevoie de pământ, apă și lumină, tot astfel 
și noi avem nevoie de rugăciune, Biblie și ascultare de 
Domnul Isus.” 

spate 5. 

 Cine vrea să fie prietenul tău? 

 De ce vrei tu să fii prietenul Domnului Isus?  

 Din ce cauză este o plantă uscată? Ce îi lipsește? 

 Care trei lucruri ajută o floare să crească bine și să înflorească? 

 Spune un lucru dintre cele trei care te ajută să fii prieten cu Domnul 
Isus. 

 Spune un alt lucru dintre cele trei care te ajută să fii prieten cu Domnul 
Isus. 

 Spune versetul biblic.  

 Cântă cântecelul învățat despre sămânța mică, care crește mare. 

 Spune al treilea lucru care te ajută să fii prieten cu Domnul Isus: 
rugăciunea, Biblia și ......? 

 

 LUCRU MANUAL 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 7, una 
la trei copii și pag. 8, una 
la nouă copii 

 Foarfeci 

 Scotch 

 Creioane colorate 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să învețe că Domnul Isus vrea ca prietenia noastră cu El să 
crească zi de zi prin rugăciune, Biblie și ascultare de El. Textul biblic este din Ioan 15:1-11 și versetul biblic este 
parte din Ioan 15:14 ,,Voi sunteți prietenii Mei...” 

 

Florile cresc zi de zi  

cu pământ, apă și soare. 


