
                                                     II. CREȘTEREA SPIRITUALĂ: 4. Supunerea trupului,  Școlari       1  

www.kidzromania.com 

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  

 

 

             NR.  9/2018 

 C R E Ș T E R E A  S P I R I T UA L Ă  2  

 

KIDZ ROMÂNIA 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă că noi trebuie să ne ținem în 
frâu trupul de la pornirile spre rău, deoarece tot ceea ce facem cu trupul 
nostru afectează și creșterea spirituală. 

TEXTE BIBLICE: 1 Corinteni 9:24-27, Coloseni 3:8-14,          
       1 Corinteni 3:16 (Învățături ale lui Pavel  
       despre trup și duh) 

VERSET BIBLIC:  1 Corinteni 9:24b (clasele I-III) și Galateni 5:24 

       (de la clasa a IV-a în sus) 

 4. Supunerea Trupului 

    ȘCOLARI  

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 

Janet Cunningham  

Tamara Henkes 

Florentina Pali-Gheorghiaş 

Simona şi Florian Kifor 

Marcela şi Efren  Portillo 

Nane Breha  

Aaron Horne 

Rebeca Barahona 

Kimberly Canjura Granados 

Sonia Alanya 

Acest material a fost realizat de KIDZ ROMÂNIA.  

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

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  

 

 
  2 

  

Lecţie Biblică  2 

Verset  Biblic 5 

Aplicaţie Practică și Joc 

Recapitulativ 

6 

Materiale Opționale 

(Lucru Manual) 

7 

Vizuale 8 

Pagină de Colorat și                 

Jocuri 

11 

Lecţie Introductivă  
2 

Instrucţiuni pentru 

Învăţători 



                                                     II. CREȘTEREA SPIRITUALĂ: 4. Supunerea trupului,  Școlari       2  

www.kidzromania.com 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției care vorbește despre             
supunerea trupului ca să fie în acord cu duhul nostru. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Pregătiți toate materialele, vezi lista de materiale.  
 Într-un borcan transparent cu capac, puneți apă până la jumătate.                             

Să aveți într-o sticluță și puțin ulei. 
 Faceți o repetiție înainte de oră, ca să fiți sigur că                          

funcționează și că nu veți avea surprize neplăcute. 
 OPȚIONAL: Pentru a deveni mai interesant, puteți colora apa. 

 

1. Luați paharul cu apă, deschideți capacul și spuneți copiilor: ,,Stiți, copii, ce 
am în acest borcan?”  

2. Lăsați copiii să răspundă, apoi spuneți: ,,Desigur, apă.”  
3. Ridicați sticluța cu ulei și spuneți: ,,Știți? Eu am aici un alt lichid pe care vreau să îl torn în 

borcan peste apă. Vreau să realizez astfel un amestec între cele două lichide.  
4. Turnați ulei peste apă, apoi puneți undeva la vedere, ca toți copiii să poată vedea. Uleiul 

va cădea în apă, apoi se va selecta deasupra apei.  
5. Spuneți: ,,Ce-i asta? Scopul meu era să amestec cele două lichide. Dar... Ce se întâmplă 

aici?” 
6. Copiii vor spune că lichidul de deasupra este ulei.  
7. Atunci răspundeți: ,,Și ce dacă e ulei? Le voi amesteca bine, iar cele două lichide vor 

rămâne amestecate.” 
8. Puneți borcanul la loc, ca să se liniștească în interior, și mimați bucuria victoriei, spunând: 

,,Vedeți? Am reușit! Am reușit să amestec cele două lichide, așa cum am dorit eu.”  
9. Priviți la borcan și mimați uimirea și, totodată, nemulțumirea: ,,Ce-i asta? Cele două 

lichide s-au separat iarăși! De ce?” 
10. Copiii vor răspunde că cele două lichide sunt diferite și că nu pot fi amestecate. 
11. Spuneți copiilor că au dreptate, că uleiul și apa sunt foarte diferite, că au naturi și 

consistență diferită: apa este mai lichidă și mai grea, uleiul este mai vâscos și mai ușor. De 
aceea apa se va separa întotdeauna de uleiul care rămâne la suprafață pentru că e mai ușor.  

12. Spuneți că ați făcut această prezentare cu un scop, deoarece astăzi veți învăța despre 
diferența dintre trupul, înclinat prin firea pământească spre pofte care trebuie înfrânate, și 
duhul nostru care este de natură divină, pentru că el este în legătură cu Dumnezeu.   

 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă diferența dintre ceea ce dorește duhul și ceea ce cere trupul prin 
firea sa păcătoasă, dar, mai ales, cum să-l înfrâneze.  

MATERIALE: 

 Copie xerox,               
pag. 8-10 

 Biblii 
 

 PERSOANE: 

 1-2 Persoane  
 În acest set de lecții ,,Creșterea spirituală 2” vom învăța progresiv despre 

creșterea spirituală a unui om. În această lecție, copiii vor înțelege că noi 
trebuie să ne ținem în frâu trupul de la pornirile spre rău, deoarece tot ceea 
ce facem cu trupul nostru afectează și creșterea spirituală. 

 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. MATERIALE: 

 Un borcan                         
transparent cu     
capac  

 Ulei 

 Apă 

 O lingură mare 
 

TEXTE BIBLICE:  1 Corinteni 9:24-27, Coloseni 3:8-14, 1 Corinteni 3:16.                                    
              (Învățături ale lui Pavel despre trup și duh) 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: TOATE CLASELE pașii 1-17 

1. Cereți copiilor să caute în Biblie câteva paragrafe înainte de prezentarea lecției. Textele 

vor fi din: 1 Corinteni 9:24-27, Coloseni 3:8-14, 1 Corinteni 3:16. 

2. Spuneți-le că pe parcursul prezentării vă veți opri la acele pasaje biblice ca să le citiți împreună, 

așa că este foarte bine să le caute dinainte.  

3. După ce copiii au pus un semn pentru fiecare text biblic, arătați imaginea 1, sportivul, și 

întrebați ce reprezintă persoana din fotografie. Copiii vor răspunde că este un sportiv. 

4.  Atunci veți întreba ce trebuie să facă un sportiv ca să gâștige un premiu.  

5. Arătați imaginea 2, ciocolata, și spuneți: Un sportiv poate să mănânce câtă ciocolată 

dorește?  

6. Arătați imaginea 3, sucul,  și întrebați: Dar poate să bea cât suc dorește?  

7. Arătați imaginea 4, petrecere. Înterbați: Dar să petreacă atât cât își dorește, poate?  

8. Apoi arătați imaginea 5, pat, și întrebați: Poate să doarmă oricât dorește?  

9. Copiii vor răspunde, desigur, la toate: Nu.  

10. Atunci întrebați: Totuși, ce trebuie să facă el pentru a deveni un sportiv de performanță și 

pentru a câștiga premiu după premiu? Copiii vor răspunde că trebuie să se antreneze și să se 

înfrâneze de la anumite pofte.  

11. Întrebați: Dar îi este ușor să facă asta? Copiii vor răspunde că nu îi este ușor, dimpotrivă 

uneori e foarte greu. 

12.  Întrebați: Atunci de ce face asta? Copiii vor răspunde că pentru a deveni un mare sportiv.  

13. Concluzionați această discuție astfel: În Biblie spune că și noi suntem asemenea unor sportivi 

care trebuie să ne antrenăm și să ne înfrânăm poftele trupului dacă vrem să creștem spiritual. 

ATENȚIE:  Lecția continuă mai jos pentru copiii mai mici și la următoarea pagină pentru copiii de 

la clasele a IV-a în sus.  

 Faceți o copie xerox imaginile de la pag. 8-10. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: Clasele I-III  

1. Folosiți pașii de mai sus, 1-17, apoi inițiați o a doua discuție cu copiii. 

2. Faceți o comparație cu un sportiv și vorbiți cu copiii despre care sunt lucrurile pe 

care noi putem să le avem, dar nu sunt bune pentru creșterea noastră spirituală.   

 Programele TV: Discutați că sunt unele programe pe care alți copii și părinții lor 

le urmăresc și spun că e Ok  să le vadă. Dar noi, dacă vrem să fim pe placul lui 

Dumnezeu și să creștem spiritual, nu avem voie să ne uităm la ele deoarece știm 

că nu sunt bune și ne pot influența negativ.  Discutați despre care programe sunt 

bune și care sunt rele și ce înseamnă influență pozitivă și negativă.  

 Computerul sau jocurile de pe tabletă: Întrebați copiii cum trebuie să folosim 

computerul sau tableta, ca să fie bune pentru noi, și când devin ele ceva rău și 

nociv. Ne ajută jocurile online să creștem spiritual?  

 Prietenii: Întrebați pe copii cum trebuie să ne alegem prietenii și de ce e important                    

să nu acceptăm orice prietenie. Vorbiți și despre portretul unui prieten pe care ar                      

trebui să îl evităm și cum trebuie să fie un prieten bun care ne ajută să creștem 

frumos. Cum ne poate ajuta un prieten bun?  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: Clasele a IV-a în sus 

1. Folosiți pașii 1-17, vezi pag. 3, apoi continuați cu pașii de mai jos. 
2. Cereți unui copil să citească textul din 1 Corinteni 9:24-27. 
3. Concluzionați că apostolul Pavel, cel care a scris această epistolă, ne spune că și noi 

suntem ca niște alergători, că trebuie să avem grijă cum trăim și că trebuie să ne 
purtăm aspru cu trupul nostru, adică să îl ținem în stăpânire, să îl înfrânăm de la pornirile lui 
păcătoase sau care nu ne fac deloc bine. De ce oare spune Pavel asta? Noi, oamenii, avem o fire 
pământească, iar ea stârnește în noi pofte nefolositoare, chiar distrugătoare. Firea noastră este 
adesea înclinată spre rău. Dar Dumnezeu a pus în noi, atunci când ne-a creat, și un duh. Duhul 
nostru este de natură divină și este în legătură cu Dumnezeu. El a pus în noi și conștiința, cea 
care ne avertizează ori de câte ori vrem să facem ceva rău, pentru că duhul știe ce e bine și ce e 
rău. Uneori, între trup și duh este un mare dezacord. Trupul dorește ceva, iar duhul spune altce-
va. Trupul și duhul sunt așa de diferite, ca apa și uleiul. Ele sunt de naturi diferite. De aceea 
trebuie să fim în relație cu Dumnezeu, ca să El să pună în noi dorințe bune și putere să învingem 
dorințele păcătoase. Dacă pofta trupului cere o țigară, ca să fii în rând cu prietenii, Dumnezeu, 
dacă ești în relație cu El și citești Biblia, pune în duhul tău respingerea ei, prin conștientizarea 
faptului că fumatul distruge sănătatea și trupul. Iar noi trebuie să prețuim darul vieții. Totodată, o 
poftă rea a firii, conduce către o altă poftă și mai rea. De cine ascult? Trupul vrea țigara, duhul 
strigă: Nu! Dacă ascult de duhul meu, care se află în legătură cu Dumnezeu, nu voi trage nici 
măcar un fum, nici nu mă voi uita la țigară. Dar dacă ascult de această dorință a trupului și încep 
să fumez, pot deveni dependent de fumat iar, la final, pot ajunge bolnav. Pot chiar muri din            
cauza acestui viciu. Este vinovat Dumnezeu pentru nefericirea aceasta? Nu. A fost alegerea mea. 

4. Cereți unui copil să citească Coloseni 3:8-14. 
5. Întrebați pe copii ce vrea trupul? Spre ce este înclinat el? Spre mânie, dușmănie, răutate, 

nemulțumire, vorbe rușinoase, miciună etc. Cu ce spune Pavel că trebuie să ne îmbrăcăm, odată 
ce am fost născuți din nou, ca să creștem frumos spiritual? Cu o inimă bună, cu îndurare, 
bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare, dragoste.  

6. Cereți unui copil să citească textul biblic din 1 Corinteni 3:16. 
7. Spuneți copiilor  că aceste versete ne învață că noi trebuie să facem din trupul nostru un templu 

al lui Dumnezeu în care și prin care să ne închinăm doar Lui. Dacă vom gândi așa, noi vom fi 
atenți la tot ceea ce facem: cum hrănim duhul nostru și cum hrănim trupul nostru; ce lăsăm să 
intre și ce lăsăm să iasă din noi; cum ne îmbrăcăm și cum ne purtăm în afară și așa mai departe, 

 
CONCLUZIE: 
Pavel ne spune că el are grijă și se luptă să spună NU tuturor poftelor trupului care sunt                    
înclinate spre rău și care pot face rău. El ne sfătuiește și pe noi să facem la fel dacă vrem                                  
să avem o creștere spirituală bună. Răspunsul însă îl alegem noi. Dacă hrănim duhul nostru                             
cu lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu, noi ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Atunci ne                             
vom ține departe de poftele trupului care distrug și trupul, și duhul. De aceea noi trebuie să                    
spunem întotdeauna răului: Stop! 

CONCLUZIE:  
Noi suntem asemenea unui sportiv. Pentru a crește în performanțe, el trebuie să renunțe la 
plăceri pe care trupul le cere, dar care nu-i fac bine. Iar el știe aceasta. De aceea este pus în 
fața unei alegeri: să asculte de poftele trupului, sau să se înfrâneze având drept scop 
performanța. În creșterea noastră spirituală, și noi avem de făcut o alegere: să ascultăm de 
poftele firești ale trupului nostru, sau de ceea ce ne spune duhul nostru, care vine de la 
Dumnezeu. Doar noi putem face această alegere despre care ne învață și Biblia. Și în funcție de 
ea, ne putem bucura, sau nu, de o creștere spirituală și de imaginea lui Dumnezeu în noi.  

 Alcool/Țigări: De ce nu este bine să bem alcool sau să fumăm? Ne ajută acestea                         

să creștem spiritual?  

 Biserica: Când venim la biserică, este un lucru bun sau rău? De ce este bine  

      să venim la biserică? Cum ne ajută pe noi acest lucru?   
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1. Spuneți copiilor că veți învăța împreună versetul biblic din  
       Galateni 5:24: ,,Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit   
       firea pământească împreună cu patimile și poftele ei.”  Veți   
       învăța și ce înseamnă acest verset. 
2. Explicați copiilor ce înseamnă cuvintele: Cei ce sunt ai lui Hristos  
       Isus... (Adică toți cei născuți din nou.) 
3.    Repetați cu copiii: Cei ce sunt ai lui Hristos Isus... 
4. Explicați copiilor ce înseamnă cuvintele: ...și-au răstignit firea   
       pământească... (Adică își supun/își înfrânează toate dorințele rele   
       ale trupului.) 
5. Repetați cu copiii:  Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit  
      firea pământească... 
6. Explicați copiilor ce înseamnă cuvintele: ...împreună cu patimile și  
       poftele ei. (Adică poftele sau patimile pe care le poate avea firea  
       pământească; tot ceea ce distruge și face un rău personal sau altora.) 
7. Repetați cu copiii:  Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit  
       firea pământească împreună cu patimile și poftele ei.  
8.    Spuneți referința biblică: Galateni 5:24 
9. Repetați cu copiii:  Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit  
       firea pământească împreună cu patimile și poftele ei.                          
      Galateni 5:24. 
10. Spuneți tare versetul împreună cu toți copiii. Spuneți-l în șoaptă,    
       apoi aplaudând.  

1.    Spuneți copiilor că astăzi veți învăța împreună versetul biblic din                                
1 Corinteni 9: 24b, care spune: ,,Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi                                 
premiul!“ Veți învăța și ce înseamnă acest verset. 

2. Discutați despre cum aleargă un atlet ca să primească premiul și de la                                       

       ce trebuie să se înfrâneze.  

3. Repetați cu toți copiii: Alergaţi dar în aşa fel… Spuneți doar cu fetele,             

apoi doar cu băieții, apoi cu toții.   

4. Spuneți cu toţi copiii: ca să căpătaţi premiul!... Repetați cu copiii, fiind 

întorși cu fața spre dreapta, apoi cu fața spre stânga.   

5. Repetați cu toţi copiii: Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul!                                 

1 Corinteni 9: 24b      

6. Spuneți totul doar cu fetele. Apoi doar cu băieții. Apoi cu toți copiii, fiind                     

întorși cu fața spre dreapta, apoi cu fața spre stânga.   

 

băieți  
fete 

dreapta  

stânga 

toţi  

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un nou verset biblic, printr-o 
metodă simplă, interactivă. 

JOCUL este OPȚIONAL 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Tăiați în patru mai multe coli A4 de hârtie, așa încât să obțineți 42 de bucăți. Luați 21 
astfel de bucăți și, pe fiecare în parte, scrieți cu roșu un cuvânt din versetul biblic, vezi 
împărțirea lui mai sus (învățarea versetului).  

 Faceți același lucru pe alte 21 de bucăți de hârtie, însă cu verde sau albastru. 
 Puneți setul roșu într-un bol și cel verde/albastru într-un alt bol. 
 Păstrați totul pentru joc. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI,  clasele a IV-a în sus: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE, 
Pentru JOCUL OPȚIONAL: 

 Coli A4 de hârtie 

 Cariocă roșie și albastră/
verde 

 4 Boluri 

 Cretă/ață de croșetat 

 4 Scaune 

 Paie de băut, unul de 
copil 

Clasele 1,2,3 

Alergaţi dar în 
aşa fel ca să 

căpătaţi premiul!  
1 Corinteni 9:24b 

Clasele 4 în sus 

 Cei ce sunt ai lui Hristos 
Isus și-au răstignit firea 

pământească împreună cu 
patimile și poftele ei. 

 Galateni 5:24 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI, clasele I-III 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă cum să aplice practic cele învățate  
la lecție. 

MATERIALE: 
 2 Coli A4 de hârtie 
 Cariocă neagră 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Faceți două echipe pe care le veți așeza în două șiruri indiene.                                              

O echipă o veți numi echipa roșu, cealaltă va fi echipa verde/albastru. 

2. Delimitați un teren imaginar de joc, trasând linia de pornire cu creta sau cu ajutorul                                   

aței de croșetat. 

3. La o distanță de câțiva metri de linia de pornire, opțional, puneți                                        

două scaune cu un spațiu de 1,5 - 2 metri între ele. Puneți pe scaune, două boluri și paie de băut.  

4. În spatele șirurilor formate din copii, veți pune alte două scaune cu câte                                                                

un bol gol pe ele.  

5. Când spuneți start, primul copil din fiecare echipă trebuie să pornească din                                              

spatele liniei de pornire și să sară într-un picior până la scaunul cu bolul                                                                               

în care sunt părțile din verset. Va lua un pai de băut pe care îl va ține în gură și va                                                                           

încerca să ia cu el o bucată de hârtie, trăgând aerul în interior prin pai.                                              

Apoi se va întoarce la echipă ținând astfel hârtia cu paiul. Când ajunge                                                   

la celălalt scaun, va da drumul hârtiei în bolul gol (vezi imaginea alăturată). 

6. Dacă copilul pune din greșeală piciorul în pământ sau pierde hârtia pe care o ține cu paiul în 

gură, se reîntoarce la linia de sosire și o ia de la început.  

7. Când copilul ajunge la echipa lui, lovește ușor cu palma sa palma colegului care urmează și care 

pornește făcând același lucru.  

8. Copilul care a pus hârtia luată în bolul gol se așează la capătul șirului indian. 

9. Jocul se continuă în același mod până ce toate hârtiile cu părți din versetul biblic sunt transferate 

dintr-un bol în altul.  

10. Echipa care a terminat prima acest lucru, primește 1000 de puncte.  

11. Când toate hârtiile sunt în bolul din spatele șirului indian, echipa strigă că a terminat și  primește 

1000 de puncte. Echipa care termină pe locul doi primește 800 de puncte.  

12. Sunt aranjate apoi hârtiile cu părți din verset, ca să recompună versetul în ordinea corectă. Dacă 

versetul a fost aranjat corect, echipa/echipele mai primesc 1200 de puncte. 

 

 Pe două coli de hârtie scrieți: pe una –POFTA TRUPULUI, pe cealaltă– ATENȚIONAREA 
DUHULUI. 

 Lipiți-le în două părți diferite ale clasei. 
 Scrieți pe bucăți mici de hârtie cuvinte precum: 

 Mamă și prăjitură 
 Biserică și închinare 
 Școală și țigară 
 Somn și rugăciune 
 Citire Biblie și televizor 
 Copiat și examen 
 Prieteni și furt 
 Etc. 

 Puneți toate hârtiile într-o pungă. 
 

 

POFTA TRUPULUI 

ATENȚIONAREA DUHULUI 

1. Aduceți trei copii în față. 
2. Unul scoate o hârtie și spune cu voce tare ce scrie pe ea. 
3. Unul dintre ceilalți doi copii din față va merge la hârtia pe care scrie ATENȚIONAREA 

DUHULUI. Celălalt copil se va așeza sub hârtia numită POFTA TRUPULUI. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 



                                                     II. CREȘTEREA SPIRITUALĂ: 4. Supunerea trupului,  Școlari       7  

www.kidzromania.com 

4. Copilul care se află lângă hârtia ATENȚIONAREA DUHULUI,  va trebui să mimeze ce îi cere 
Duhul să facă, iar cel de lângă hârtia POFTA TRUPULUI va mima ce îi cere pofta trupului să 
facă. 

5. Repetați cu un alt grup a câte trei copii, până ce terminați toate biletele din pungă.  

1.   Dați fiecărui copil câte o coală A4 de          
       hârtie. 
 

2. Țineți hârtia pe orizontal și îndoiți-o de  
      două ori, imag. 1 și 2. 
 

3.   Desfaceți-o și veți obține patru coloane,                   
imag. 3. 

 

4.   Rotiți hârtia, astfel încât coloanele să fie în jos, și  
      îndoiți-o în trei pe vertical, imag. 4. 
 

5.   Când copiii vor desface coala, se vor vedea trei pliuri și  
       12 pătrate, imag. 5.  
 

6.   Copiii vor tăia pe îndoiturile formate hârtia astfel deschisă,   
imag. 6,  ca să obțină o cruce (vezi liniile punctate), imag. 7, 
pe care o pot colora. 

 

7.   Dați fiecărui copil câte 5 bucăți de hârtie dintre cele pregătite  
      înainte de oră. 
 

8.   Copiii le vor colora și vor scrie pe fiecare bucată    
      câte un lucru din viața lor, în care duhul e în dezacord cu pofta  
      trupului (ex. minciuna, lăcomia, țigara, copiatul etc.). 
 

9. Copiii vor lipi acele bucăți mici de hârtie pe crucea lor, vezi imag. 8, 
ca și cum ei lasă acele pofte la crucea Domnului și le ,,răstignesc”, ca să aibă 
o bună creștere spirituală, imag. 8.  

 

10  La final, fiecare copil poate să stea în rugăciune pentru acele lucruri, pe care     
dorește să le răstignească, și să ceară putere de la Dumnezeu pentru a nu le 
mai repeta în viața lor.   

 

 
 
 
 
  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

7. 
6

1

2

4

3

co
pi

copiat 

țigara 
lăcomia 

minciuna 

8. 

co
pi

copiat 

țigara 
lăcomia 

minciuna 

orizontal La jumătate 

Imag. 2: La 
jumătate, 
încă o dată 

 Imag. 1. 

1 2 3 

Imag. 5. Imag. 4. 

CONCLUZIE:   Pofta trupului este de multe ori în dezacord cu duhul tău în care se află conștiința 
de la Dumnezeu. Duhul va alege doar ce este bine și corect, plăcut lui Dumnezeu. Alege să trăiești 
frumos, după voia lui Dumnezeu, ca să crești și din punct de vedere spiritual. 

RUGĂCIUNE:  Aduceți copiii în rugăciune de mulțumire pentru că Dumnezeu este lângă  noi și ne 
poate ajuta prin duhul pus de El în noi, ca să comunicăm cu El și să alegem întotdeauna voia Lui.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească 
despre cele învățate la lecție în legătură cu supunerea, înfrânarea  
trupului și răstignirea poftelor acestuia. 

MATERIALE:  

 Coli A4 de hârtie 

 Foarefeci 

 Creioane colorate 

 5 Bucăți mici de hârtie de 
copil 

 Creioane/pixuri 

 Faceți dreptunghiuri mici de hârtie (5x3 cm),  
       câte cinci bucăți de copil.  
 Faceți o probă, urmând pașii de mai jos, ca să-i puteți ajuta pe 

copii, îndrumându-i cum să facă și ei. 

 

 LUCRU MANUAL: 

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. 

Imag. 3. 
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LECȚIA BIBLICĂ: 
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LECȚIA BIBLICĂ:                           

doar clasele 1,2,3 
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1. dezacord 

2. ascult 

3. Duhului 

4. trupului 

5. crestere 

6. ulei 

7. apa 

8. lupta 

9. spirituala 

 

 
Instrucțiuni: Introduceți unul dintre cele 

nouă cuvinte, astfel încât fiecare rând, 

coloană și regiune (pătrat), să conțină 

fiecare dintre cele nouă cuvinte, dar            

numai o singură dată într-un pătrat.  

SUDOKU pentru clasele a IV-a în sus 

1. dezacord 

2. ascult 

3. Duhului 

4. trupului 

5. crestere 

6. ulei 

7. apa 

8. lupta 

9. spirituala 

 

 
Instrucțiuni: Introduceți unul dintre cele 

nouă cuvinte, astfel încât fiecare rând, 

coloană și regiune (pătrat), să conțină 

fiecare dintre cele nouă cuvinte, dar            

numai o singură dată într-un pătrat.  
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1. lupta 

2. duhului 

3. trupului 

4. zilnica 

5. dezacord 

6. crestere 

 

 

 
Instrucțiuni: Introduceți unul dintre cele 

șase cuvinte, astfel încât fiecare rând, 

coloană și regiune (pătrat), să conțină 

fiecare dintre cele șase cuvinte, dar            

numai o singură dată într-un pătrat.  

 

1. lupta 

2. duhului 

3. trupului 

4. zilnica 

5. dezacord 

6. crestere 

Instrucțiuni: Introduceți unul dintre cele 

șase cuvinte, astfel încât fiecare rând, 

coloană și regiune (pătrat), să conțină 

fiecare dintre cele șase cuvinte, dar            

numai o singură dată într-un pătrat.  

SUDOKU uşor pentru clasele II-III 
Pentru copii mici, faceți împreună primele două pătrate.  
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RĂSPUNS DOAR PENTRU ÎNVĂȚĂTORI: 


