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 EXPLICAŢII ȘI RECOMANDĂRI 

 

Acest material face parte dintr-un set de patru lecţii. Odată ce aţi început să folosiţi la oră 

prima lecţie este de dorit să le folosiţi şi pe celelalte trei pentru a exista o continuitate. Setul 

conţine informaţii despre viaţa unei femei deosebite, pe nume Corrie Ten Boom, care a trăit 

în Olanda în timpul celui de-al doilea război mondial, perioadă de intensă persecuție a 

evreilor. Corrie Ten Boom și familia sa au fost implicați în nenumărate misiuni de salvare a 

evreilor de la moarte, motiv pentru care sistemul Nazist i-a închis în lagăr, unde tatăl şi sora 

sa au murit, dar ea a supravieţuit. Pe parcursul întregii ei vieți, Dumnezeu a folosit-o pentru 

a învăța pe oameni din toată lumea despre iubire si iertare, iar experiențele dureroase pe care 

le-a trăit în timpul războiului au întărit mărturia puterii lui Dumnezeu în viața ei și a celor ce 

se încred în El în ciuda circumstanțelor potrivnice. 

 

Dacă doriți să aflați mai multe despre Corrie Ten Boom și mărturia ei de credință glorioasă, 

vă recomandăm cartea ,,Refugiul’’ (vezi www.clcromania.ro). De asemenea, pentru 

învăţătorii de şcoală biblică recomandăm povestirea în versiunea cu imagini- ,,Corrie Ten 

Boom’’ (AMEC, Str. Calea Turnişorului, nr. 90, Sibiu, România). Billy Graham a realizat 

chiar şi un film despre viaţa ei.  

 

Am ataşat acestui material şi o Anexă cu poze ce pot fi folosite pentru prezentarea întregii 

povestiri despre Corrie Ten Boom, povestire care, așa cum se menționa anterior, se întinde 

pe parcursul a 4 lecţii. 

ATENŢIE: Nu recomandăm prezentarea acestor poze copiilor mici (sub 8 ani), 

întrucat pot fi şocante pentru ei. 

 

În cazul în care programa școlii biblice permite, se recomandă ca seria despre Corie Ten 

Boom să fie predată în luna Martie. Setul prezintă și anumite referiri la femei din Biblie, 

ceea ce ar constitui un material adecvat pentru perioada din jurul zilei femeii și a mamei. Cu 

toate acestea, setul nu este creat în mod specific pentru ziua mamei. Dacă doriţi o lecţie 

exclusiv pentru ziua mamei, vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.kidzromania.com, iar 

la Arhivă sau la Sărbători veți gasi lecţii create special pentru acest eveniment.  

 

Cu mici nuanțe, jocul recapitulativ va fi acelaşi la fiecare lecţie din cele 4. Jocul este în 

formă de concurs, deci se pot păstra aceleaşi echipe.  
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FII CREDINCIOS ÎN LUCRURILE MICI! 

Întrebaţi-i pe copii cui îi place cozonacul (sau pâinea, pe oricare 

dintre ele le-aţi ales pentru lecţie). “Ei bine, am o veste bună! 

Azi vom primi un cozonac mai special!” 

Chemaţi pe cei 2 voluntari să intre în sala de școală duminicală. Fiecare 

dintre ei are în mână o cutie sau o pungă. Înăuntru este ascuns 

“cozonacul”.   

Explicaţi faptul că aceste două persoane din clasă au fost alese săptămâna trecută să înveţe 

cum să facă cel mai bun cozonac (pâine). Fiecăruia i s-a dat câte o reţetă foarte simplă, 

aceleaşi indicaţii şi aceleaşi ingrediente. Fiecare dintre ei au câte un cuptor foarte bun, şi 

amândoi au promis să aducă la clasă câte o mostră din minunatul lor cozonac . “Sunteţi gata 

să ne arătaţi o bucată din cozonacul pe care l-aţi pregătit?” Primul voluntar este foarte 

entuziasmat, iar celălalt dă doar din cap şi se uită prin cameră de jur împrejur, nu la dvs. 

“Copii, sunteţi gata? Sunt sigur că vom mânca un cozonac foarte bun azi!”    

Primul “bucătar” face un spectacol pe cinste înainte de a scoate cozonacul din cutie. Întrebaţi

-l dacă  i-a făcut plăcere să înveţe cum să facă acest desert foarte bun. Voluntarul ar trebui să 

vorbească cu pasiune despre procesul de cântărire al fiecarui ingredient, procesul de coacere 

etc. (de ex: “Am pus… de făină, apoi foarte atent am adăugat…. şi ….”) Ar putea chiar 

să scoată o pungă cu făină şi un pacheţel de drojdie şi să le arate copiilor.  

“Foarte bine! Cozonacul tău arată minunat! Dar înainte să îl tăiem, haideţi să vedem 

ce a făcut şi … (numele celuilalt voluntar)”. Al doilea voluntar încearcă să se furişeze afară 

din cameră spunând: “Nu, nu… (numele primului voluntar) a făcut o treabă aşa de bună, 

haideţi să îl mâncăm pe al lui. Nu am vrea să mâncăm prea mult cozonac azi, nu-i aşa? 

Să mai păstrăm şi pentru altă zi.”  Insistaţi să deschidă cutia să vedeţi şi cozonacul lui. 

Voluntarul deschide cutia într-un final şi scoate un cozonac necrescut şi ars. (Puteţi tăia o 

coajă mai arsă din primul cozonac şi o puteţi folosi pentru al doilea. Întoarceţi-o în aşa fel 

încât coaja de pe fundul cozonacului să fie acum partea de sus a celui de-al doilea cozonac 

care ar trebui să fie ars.)  

“O, nu! Ce s-a întâmplat cu cozonacul tău? Ai folosit aceleaşi ingrediente?” (Al doilea 

voluntar îi explică cum el a crezut că unele ingrediente nu sunt la fel de importante precum 

altele. “Nu prea am înţeles eu de ce trebuia să pun şi drojdia în el şi, ei bine, de fapt nu 

îmi palce mirosul de drojdie, aşa că nu am pus drojdie. Cuptorul, ei bine, eram grăbit  

 

 

 

 OBIECTIVE:  Copiii vor învăța că este important să fim credin-

cioși atât în lucurile mari, cât și în cele mici. Copiii vor învăța că este 

important să respectăm TOATE indicaţiile, chiar și cele care nouă ne 

par neimportante.  

MATERIALE: 

2 Cozonaci sau franzele  

Făină 

Drojdie 

Zahăr 

Alte ingrediente pentru copt 

2 Cutii 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Aveţi nevoie de doi voluntari și câteva materiale (vezi secțiunea 

MATERIALE). 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
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Cu mulţi ani în urmă, în vremurile în care era obișnuit ca oamenii bogați să aibă slujitori, sau sclavi, 

o fetiţă din Israel a fost luată din țara ei pentru a fi sclavă în casa unui mare comandant/general de 

armată dintr-o altă țară (Siria).  

De obicei, a fi sclav nu era un lucru bun. Câţi dintre voi ştiţi ce este acela un sclav? (Permiteţi 

copiilor să răspundă.) Un sclav era o persoană care aparținea unei alte persoane. Acest lucru 

înseamnă că proprietarul putea să facă ce dorea cu sclavul: putea să îl oblige să muncească mult (dați 

exemple precum: îl putea obliga să spele vase toata ziua, să lucreze în grădină în timp ce era foarte 

clad afară etc) și îl putea vinde unei alte persoane oricând dorea. Dacă sclavul nu asculta, propritarul 

se putea comporta urât cu el. 

 

 

 OBIECTIVE: Copiii vor învăţa că trebuie să începem să 
învăţăm şi să aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu acum, astfel încât 
să fim pregătiți când El ne va încredința o lucrare mai mare în 
viitor. 

TEXT BIBLIC: 2 Împăraţi 5:1-15 (În vederea pregătirii pentru 
lecție, citiţi pasajul biblic și povestirea de mai jos de mai multe 
ori înainte de oră). 

 

Ei bine, fetița evreică din povestirea noastră de astăzi era sclavă în casa acestui comandant de 

armată din Siria. Biblia nu ne spune exact ce fel de proprietar era comandantul, dacă era unul bun 

sau unul rău, dar știm cu siguranță că fetița era singură și departe de casă, ceea ce a fost probabil 

foarte greu pentru ea. 

MATERIALE: 

 Copie xerox, pag. 14 

 Mai multe materiale pentru     

două scenete simple. După ce 

veţi citi scenetele puteţi decide 

ce veţi vrea să folosiţi. 

 Scaune 

 Şal 

 Papuci de casă 

 Pahar cu apă 

 Sabie pentru general 

 Fructe 

 

Precum am menționat anterior, lecția biblică de astăzi va fi 

prezentată cu ajutorul a 4 voluntari (de preferat adolescenți sau 

adulți, dar pot fi și copii), în loc de vizuale. Voluntarii vor 

mima în timp ce învățătorul va spune lecția. Cu câteva zile (sau 

câteva ore) înainte de oră, chemați voluntarii împreună și 

oferiți-le explicațiile de la pagina 14. Repetați sceneta 

împreună. 

POVESTIRE BIBLICĂ: 

tare şi m-am gândit că dacă îl încălzesc chiar mai mult decât scria în reţetă, cozonacul 

s-ar coace mult mai repede, aşa că l-am încălzit la maximum. Cred însă că nu prea a 

mers treaba!” Continuaţi să întrebaţi despre diferitele ingrediente, iar voluntarul vă 

răspunde de ce a schimbat lucrurile.   

Întrebaţi-i pe copii pe care dintre cei doi cozonaci ar vrea să îl mănânce. Întrebaţi-i de ce 

cred că acela a ieşit mai bun. Încheiaţi prin a spune că acest experiment cu cozonacul ne 

aminteşte de lecţia de azi: ,,Trebuie să învăţăm să fim credincioşi în lucrurile mici, ca 

Dumnezeu să ne poată folosi pentru lucruri mai mari.’’ 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
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Poate credeţi că micuţa sclavă a fost foarte fericită să vadă că stăpânii ei sufereau. Putea să se fi 

gândit: “O, bun, Dumnezeu i-a pedepsit, în sfârşit! Ei m-au făcut pe mine sclava lor şi Dumnezeu îi 

va lăsa acum să vadă şi ei ce e suferinţa, iar asta va fi distractiv!” Ce credeţi copii? Aşa a făcut 

micuţa sclavă? (lăsați pe copii să răspundă) 

Nu, nu așa s-a comportat micuța sclavă, ba chiar dimpotrivă! Ea a fost bună cu stăpânii ei! 

Dumnezeu nu vrea să ne purtăm urât cu ceilalţi, chiar dacă ei au fost răi cu noi. Dumnezeu vrea ca 

noi să fim buni cu toţi: familia noastră, prietenii noştri, dar şi cu cei pe care nu-i cunoaştem. Trebuie 

să fim buni cu toată lumea, chiar şi cu oamenii cu care alţii se poartă urât. Dacă este cineva la şcoală 

cu care colegii se comportă, urât noi trebuie să îl tratăm cu bunătate.   

 

Biblia ne spune că micuţa sclavă a mers la soţia generalului şi i-a spus că ştie pe cineva care putea să

-l ajute pe stăpân să se vindece. Dar de ce ar trebui acest general important şi mare să creadă ceea ce 

spunea o fetiţă sclavă? Doar era doar o simplă sclavă. Ei bine, haideți să vedem. Pentru asta, vom fi 

ajutați de 5 voluntari. 

 

(Chemaţi pe cei 4 voluntari pregătiți anterior, cei care vor interpreta câteva roluri) 

Spuneți copiilor din sală că (numele voluntarei 1) va pretinde că este micuța sclavă din povestirea 

noastră Biblică, cea care a fost învăţată să Îl iubească pe Dumnezeu. Ea se roagă şi face ce ne spune 

Cuvântul lui Dumnezeu să facem. Stăpânii ei văd că ea e bună şi că îi iubeşte pe ceilalţi. (numele 

voluntarei 2) va pretinde să fie o tânără sclavă care nu a fost învăţată să fie bună cu alţii, nu se roagă 

şi nu face niciodată ce ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu.   

(Puneţi-i pe general şi pe soţia lui să stea în faţă ca şi cum ar fi în casa lor. Soţia îşi cheamă sclava. 

Sclava cea bună vine mai întâi, face tot ce îi cere soţia generalului să facă. Când soţia cere papucii 

de casă, sclava îi aduce papucii, dar şi eşarfele pe care i le pune în jurul umerilor. Soţia cere apă, 

ea aduce apă şi fructe. În timpul liber, o vedem pe sclava ascultătoare rugându-se și cântând plină 

de veselie. o ajută pe soție, o vedem pe tânăra sclavă rugându-se și cântând plină de bucurie. 

Generalul se uită la tot ce face sclava. Apoi, soţia o cheamă pe cealaltă sclavă. Aceasta nici nu Îl 

iubeşte pe Dumnezeu, nici nu e bună. Când soţia o cheamă, în loc să vină imediat, răspunde cu o 

voce răutăcioasă. Aduce apă, dar într-un pahar murdar. Face totul cu jumătate de inimă şi 

murmură plângeri în timp ce munceşte. Râde când cealaltă fată se roagă. Nu zâmbeşte niciodată şi 

nici nu e bună cu nimeni.) 

Fetița din povestirea noastră biblică fusese crescută în Israel. Familiile din Israel învațau pe copiii lor 

despre Dumnezeu, îi invățau cum să se roage, cum să se încreadă și să îl iubeasca pe Dumnezeu chiar 

și când le era greu. Ea îl iubea pe Dumnezeu şi învăţase să se încreadă în El. Ştia că Dumnezeu putea 

vindeca oamenii. Este foarte probabil că această fetiţă se ruga lui Dumnezeu în fiecare zi. Cred că 

mama şi tatăl ei, de asemenea, Îl iubeau pe Dumnezeu, şi-au învăţat-o pe fetiţă cum să se roage, cu 

mult timp înainte să fie luată ca sclavă. Este foarte important pentru noi să începem să învăţăm 

despre Dumnezeu acum, pentru că nu ştim ce se va întâmpla mai târziu în vieţile noastre.   

Generalul şi soţia lui era din Siria, o țară în care oamenii nu ştiau despre Dumnezeu, nu îl iubeau pe 

Dumnezeu. De aceea, este foarte posibil că generalul și familia lui nu îl iubeau pe Dumnezeu. Într-o 

zi, generalul s-a îmbolnăvit de lepră, o boală foarte, foarte gravă. Niciun doctor nu putea să-l ajute 

pe general, iar acesta suferea foarte mult. 
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Acum, haideţi să ne întoarcem la povestea noastră. Generalul este foarte bolnav şi niciun doctor pe 

care îl cunoşte nu îl poate ajuta. (Puneţi fiecare sclavă să se ducă la soţie şi să mimeze că îi spun 

acesteia despre cineva care îl poate ajuta pe general.) Dacă voi aţi fi generalul, pe care dintre cele 

două sclave le-aţi crede? De ce? (Lăsaţi copiii să discute.) Sunt de acord cu voi. Eu nu aş crede 

niciun cuvânt pe care l-ar spune fata cea răutăcioasă. Aş crede persoana care a exersat în fiecare zi 

bunătatea pe care Dumnezeu ne spune să o arătăm celor din jurul nostru.   

Sclava care îl iubea pe Dumnezeu i-a spus generalului că trebuie să meargă la profetul evreu, Elisei, 

iar Dumnezeu îl poate vindeca prin el (Naaman iese din sală în căutarea profetului Elisei). Acum, să 

vă pun aceeași întrebare pe care am pus-o înainte de scenetă: de ce credeţi că acest general măreţ şi 

important ar crede-o pe această sclavă micuţă? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Așa este! Chiar dacă îi 

era greu, fetița aceasta a fost ascultătoare în lucrurile mici pentru că ea îl iubea pe Dumnezeu, iar 

generalul a crezut-o când ea i-a spus despre acest profet. 

Aşa că Naaman, generalul, a decis să meargă la Elisei. Și ce credeți că s-a întâmplat? Elisei i-a spus 

lui Naaman să se scufunde de 7 ori în râul Iordan, iar apoi Dumnezeu îl va vindeca. Și Dumnezeu l-a 

vindecat cu adevărat! Din nou, Dumnezeu a folosit un lucru ce pare neînsemnat (scăldatul în râu) 

pentru a-și arăta puterea și credincioșia. Ce mare bucurie a fost atunci în casa lui Naaman! (Naaman 

intră în sală plin de bucurie) Credeți că și fetița sclavă s-a bucurat pentru stăpânul ei? (lăsați copiii 

să răspundă). Și eu cred că da! (Naaman și soția se retrag în sală; sclava ascultătoare este arătată 

rugându-se și lăudându-l pe Dumnezeu plină de bucurie) 

Câteodată, noi vrem să facem numai lucruri mari pentru Dumnezeu, dar trebuie să fim 

credincioşi şi în a face lucrurile mici pentru Dumnezeu, cum ar fi să ascultăm de părinții 

noștri și să fim buni chiar și cu oamenii care nu sunt buni cu noi. Atunci El ne va încredinţa 

să facem și lucruri mari, așa cum fetița sclavă din Biblie a putut oferi un sfat prin care viața 

lui Naaman a fost salvată! Ce minunat lucrează Dumnezeu! 

OPŢIUNE PENTRU GRUPURI MAI MARI:  

Pur şi simplu faceţi mai multe seturi de versete şi împărţiţi-i pe copii în echipe de 8 până la 

12 persoane. Jucaţi jocul la fel în fiecare grup. Puneţi un copil mai mare sau un alt învăţător 

în fiecare grup care să ajute la desfăşurarea liniştită a jocului. 

 

ÎNTREBĂRILE PENTRU DISCUŢIE  - VERSETUL  BIBLIC: 

Întrebaţi-i pe copii următoarele lucruri la încheierea jocului:  

 Ce înseamnă să fii un slujitor credincios? (Să nu renunţi niciodată, să fii 

ascultător atât în lucrurile mari, cât și în cele mici) 

 Cine credeți că spune cuvintele din acest verset? (Isus) 

 Ce spune Isus că se va întâmpla cu robii care vor fi credincioşi şi vor 

continua să Îi slujească chiar şi în lucrurile mici? (Le vor fi încredințate 

și misiuni mai mari) 

*NOTĂ: Aceasta este doar o introducere a versetului. Versetul va fi dezvoltat în continuare 

prin povestirile de la Aplicaţia Practică şi Povestirea Biblică.  
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MATERIALE: 

Coli de hârtie A4 

Foarfecă 

Câte o bomboană pentru 

fiecare copil 

Scotch 

Carioci 

Muzică 

Un obiect pe care copiii îl 

pot da unul celuilalt. 

 

 
OBIECTIVE: Copiii vor învăţa semnificaţia versetului biblic 
şi îl vor memora în timp ce vor juca un joc distractiv. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
1. Tipăriţi cuvintele versetului biblic pe coli de hârtie A4; 

împărţiţi versetul în 8 expresii: 1—Bine, rob bun; 2 - şi 
credincios; 3—ai fost; 4—credincios; 5—în puţine lu-
cruri; 6– te voi pune; 7– peste multe   lucruri; 8—Matei 
25:21.) Dacă aveţi o grupă mai mare, va trebui să îi 
împărţiţi pe copii în grupuri de 8 până la 12 copii. Faceţi 
câte un set de cuvinte pentru fiecare grup. Vedeţi mai 
jos.  

2. Înainte de a juca jocul, puneţi-i pe copii să citească 
versetul împreună, de mai multe ori. Faceţi-o într-un 
mod distractiv. Mai întâi, toate fetele, apoi toţi băieţii, 
cei îmbrăcaţi în roşu, sau albastru, etc. Faceţi aceasta 
până toţi vor şti versetul. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Aşezaţi-i pe copii într-un cerc în jurul versetului pe 

care l-aţi pregătit (așezați foile A4 cu versetul în 

ordine, în mijlocul cercului). În timp ce lăsaţi muzica 

să meargă, copiii dau de la unul la altul un obiect pe 

care l-aţi ales (o minge, un balon, o carte, sau un alt 

obiect). Când se opreşte muzica, copilul care are 

obiectul în mână spune prima expresie din verset (ce 

scrie pe prima foaie A4). Copilul de la dreapta (sau 

stânga) celui ce a spus prima expresie continuă cu a 

doua, şi aşa mai departe, până ce intreg versetul a fost 

citit.  

2. Copilul care a citit ultima foaie A4 din verset va pune 

o bomboană pe o foaie aleasă de el. 

3. Repetaţi activitatea până când toate foile sunt marcate 

cu câte o bomboană, sau cât de mult vă permite 

timpul. 

4. Mâncaţi bomboanele împreună, împărţindu-le în mod 

egal tuturor copiilor. 

 

 

  

,,Bine, rob bun şi credincios,  

ai fost credincios în puţine           

lucruri, te voi pune peste           

multe lucruri;” 

Matei 25:21  
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OBIECTIVE: Copiii vor învăţa cum Corrie Ten Boom a fost 

credincioasă lui Dumnezeu în lucrurile mici, ajutându-i pe cei de 

lângă ea şi împărtăşindu-le dragostea lui Dumnezeu. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Strângeţi obiectele din lista de materiale şi puneţi-le într-o pungă mare de rafie sau o cutie. Pe 

exteriorul cutiei scrieţi “Pentru Povestire”. Folosiţi aceeaşi pungă/cutie pentru fiecare lecţie din 

această serie pentru a ajuta să se facă legătura dintre povestea lui Corrie Ten Boom care apare în 

fiecare lecţie.  

2.    Citiţi această povestire de câteva ori, pentru a vă familiariza cu ea, şi faceţi o listă cu obiectele                                  

folosite în povestire în funcţie de numărul în care apar.  

3. Fiţi pregătiţi să spuneţi povestea, decât să o citiţi copiilor, făcând pauză la fiecare obiect listat. 

Spuneţi copiilor, înainte de a începe povestirea, că aveţi nevoie de voluntari pentru a vă ajuta cu     

povestirea.   

4. Când luaţi pauză în timpul povestirii pentru câte un obiect, chemaţi un copil ca voluntar să                    

extragă din pungă obiectul necesar în acel moment pentru poveste şi să îl arate celorlalți, în faţa 

clasei pentru a-l putea vedea toţi copiii. Nu spuneţi cu voce tare ce obiect trebuie să găsească, ci 

spuneţi-i încet, ca să nu audă clasa. Când aţi terminat cu această parte a povestirii, permiteţi 

copilului să se întoarcă la locul lui, lăsând obiectul în faţa clasei.   

Corrie Ten Boom –Povestire Partea I: 

Corrie le urmă pe sora ei Betsie și pe mama sus pe scările întunecate. Pânza de păianjen ce  atârna 

din tavan li se agăța în păr, iar şoarecii se strecurau printre picioarele lor, în timp ce mama lui Corrie 

bătu la ușa doamnei Hoog. Sub braţul mamei era o bucată de pâine făcută în casă şi în mâinile ei 

avea o oală de ciorbă caldă. (Voluntarul scoate din sacoşă obiectul 1: Oala de ciorbă caldă). Corrie, 

în vârstă de 6 ani, era lipită de mama ei în momentul în care dna Hoog apăru la uşă. Ochii tinerei 

mame erau plini de tristeţe, faţa ei era udată de lacrimi şi ţinea o batistă în mână. Corrie mergea 

adesea cu mama ei pentru a duce haine sau mâncare săracilor din oraşul Haarlem sau celor mai în 

vârstă. Aceştia primeau darurile cu bucurie, dar în această seară dna. Hoog nu putea zâmbi. Fiind 

atât de aproape de mama ei, Corrie auzi și ea vestea groaznică: “Îmi pare rău că bebeluşul 

dumneavoastră a murit”, a zis cineva atingând mâna dnei Hoog. Corrie le urmă pe Betsie și mama în  

 

 

O POVESTIRE ÎN SERIAL PENTRU LECŢIILE 1-4 

DIN ACEASTĂ SERIE  

Povestirea de azi începe cu Partea 1. Ne-o prezintă pe Corrie 

Ten Boom şi circumstanţele în care se petrece acţiunea. 

Această povestire se bazează pe viaţa unei persoane reale, 

Corrie Ten Boom care a trăit în Olanda (15 aprilie 1892- 15 

aprilie 1983). Dacă vreţi mai multe detalii puteţi citi 

cartea ,,Refugiul’’ vezi www.clcromania.ro. De asemenea, o 

variantă cu imagini pentru învăţătorii de şcoală biblică este 

cartea ,,Corrie Ten Boom’’, AMEC, Str. Calea Turnişorului, 

90, Sibiu, Romania. 

 O recomandăm cu mare căldură. 

MATERIALE: 

Oală de ciorbă 

Inimă de hârtie 

Ceas de mână 

Biblie 

Farfurie 

Un căţeluş de pluş 

Un radio mic 

Articole alimentare 

O bucată de carton 

O pernă mică 

Un pachet de 

supă la plic   sau 

un cartof 
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 timp ce se întorceau la casa lor caldă şi fericită din Beje. Deși era speriată, tristă și îndurerată, Corrie  

ştia că a ajutat aducând (Obiect 2: Inimă de hârtie) dragostea lui Dumnezeu mamei suferinde în acea 

noapte. Acesta era un mod de viaţă pentru familia Ten Boom. Întotdeauna se asigurau că împărtășesc 

dragostea lui Dumnezeu cu cei din jurul lor.    

Crescând în orăşelul Haarlem, Olanda, Corrie a cunoscut mulți oameni, poliţişti, distribuitori, 

poştaşi, şcolari şi proprietari de afaceri întrucât se părea că toată lumea îşi aduce ceasurile la 

ceasornicăria Ten Boom. Tatăl lui Corrie, numit “Marele Om Bătrân din Haarlem” era un 

ceasornicar foarte bun (Obiect 3: Ceas) şi prietenos cu toţi. Corrie aducea adesea câte o cană caldă 

de cafea sau un castron de ciorbă de la bucătărie celor ce se opreau pe aici. Corrie îl adora pe tatăl ei 

care avea ochii strălucitori şi vocea blândă. În fiecare dimineaţă şi seară, scotea Biblia mare a 

familiei  (Obiect 4- Biblia) de pe raft şi citea un capitol cu voce tare. Când termina, fratele cel mai 

mare al lui Corrie, Willem, surorile ei, Nollie şi Betsie, şi ea închideau ochii şi se rugau împreună 

pentru familia lor şi pentru alţii care aveau nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.   

 (Obiect 5: Farfuria) “Mai pune o farfurie pe masă, Corrie!”, a strigat Betsie din bucătărie, cu un 

copil umblând pe la picioarele ei. Corrie, acum o femeie în toată firea, s-a mişcat repede să aranjeze 

farfuria, fusta lungă foşnindu-i în jurul gleznelor. Mama era acum în Cer. Ea şi Betsie erau acasă şi 

îl ajutau pe tatăl lor la ceasornicărie şi să crească numeroşii copii orfani care trăiau în casa familiei 

Ten Boom. Fiecare a găsit un cămin sigur şi iubitor la Beje. Betsie tivea hainele, Corrie spăla hainele 

şi făcea curățenie, iar tatăl era “opa” care înseamnă “bunic”, pentru toţi. Copiii se aruncau în braţele 

lui, examinând ceasurile ce ticăiau agăţate de buzunarele hainei sale şi se smuceau la barba lui albă 

şi lungă. Le explica cum funcţionează ceasurile şi le spunea poveste după poveste. Fiecare dintre cei 

unsprezece, care au găsit o casă acolo, au învăţat despre Dumnezeul care îi iubea şi Fiul Lui, Isus, 

care a murit pentru ei, ascultându-l pe tata cum citea din Biblia familiei numeroase.  

Corrie era fericită în casa ei din Beje, până ce nişte veşti groaznice au lovit Olanda. (Obiect 7: Un 

radio mic) Războiul se răspândea în Europa şi se apropia de Olanda. “Va ajunge în Haarlem?”, se 

întrebau ei. Au continuat să se încreadă în Dumnezeu, dar viaţa a început să se schimbe. Din cauza 

războiului, au primit cartele pentru porţii de mâncare. Nu mai mergeau la băcănie să cumpere cu 

bani. Trebuia să folosească aceste cartele de raţie şi puteau cumpăra numai lucrurile listate pe 

cartelă. (Obiect 8: câteva alimente) Vă puteţi imagina cum a fost asta? Ştiţi de ce a trebuit să 

folosească aceste cartele de raţie?  Pentru că nu era suficientă mâncare ca fiecare să cumpere ce voia. 

De asemenea, nu puteau ieşi din casă după ora 22:00, să aibă propriul radio pentru a asculta ştirile 

sau să folosească telefonul pentru a suna un prieten. Telefoanele erau în locuri mari publice unde 

armata putea asculta orice conversaţie. (Obiectul 9: Bucată de carton) Corrie şi Betsie, cu familia 

Weils de la magazinul de blănuri şi alţi proprietari de magazine au trebuit să îşi acopere geamurile 

cu bucăţi de carton. Dacă bombele aterizau în Haarlem, era nevoie să îţi protejezi casa de geamurile 

sparte. Era o perioadă înfricoşătoare.  

Într-o noapte, Corrie s-a trezit din cauza unei explozii lângă geamul ei. Cerul era plin de lumină, iar 

Corrie s-a ridicat din pat şi a fugit pe scări. A dat buzna în camera lui Betsie şi se agăţau una de 

cealaltă, de frică. Războiul se apropia din ce în ce mai tare şi de Haarlem. Surorile au mers în linişte 

la bucătărie, încercând să nu-l trezească pe bătrânul lor tată. S-au rugat împreună înainte de a se 

întoarce în pat. Când Corrie s-a întors în camera ei, a simţit ceva tare pe perna ei (Obiect 10: O pernă 

mică) şi l-a pipăit pe întuneric ca să-şi dea seama ce e. Marginea ascuţită i-a tăiat degetul, iar sângele 

i-a murdărit mâna. Ochii i s-au făcut mari. Era o bucată de metal zimţată, lungă de 15 cm. Speriată, i

-a dus-o lui Betsie. “Este o schije dintr-o bombă”, a zis Corrie în şoaptă, “era pe perna mea! Dacă nu 

aş fi fost cu tine în bucătărie …” Fetele se uitam una la alta. Corrie ştia că Dumnezeu îi salvase viaţa 

şi asta pentru un motiv mai mare decât îşi putea Corrie imagina vreodată.  
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      În următoarele luni, frica multora a crescut, dar casa familiei Ten Boom era plină de pace. Betsie 

făcea (Obiect 11: Pachete de supă instant şi un cartof) supe delicioase din trei cartofi şi câteva 

condimente, asigurându-se întotdeauna că era suficientă pentru a o împărţi cu musafirii, chiar dacă 

nu aveau prea multă pentru ei. Câteodată, Willem, fratele mai mare al lui Corrie aducea musafiri 

evrei să le viziteze casa. Lucrător şi slujitor, Willem şi-a economisit banii şi a construit o casă pentru 

bătrânii evrei care aveau nevoie de un loc unde să stea. Când familii tinere de evrei fără casă aveau 

nevoie de un loc, el le dădea casa lui şi dormea pe un coridor pentru a le oferi un cămin. După cină, 

familia Ten Boom cânta la instrumente şi se ruga, tatăl vorbea despre Biblie cu prietenii lui evrei şi 

desigur nu lipsea niciodată (închideţi-vă ochii şi puneţi-va mâinile ca şi cum v-aţi ruga, întrebând 

copiii ce cred ei că făceau mereu cei din familia ten Boom) rugăciunea. Corrie învăţase de când era 

mică să se încreadă în Dumnezeu în lucruri mici, ajutându-i pe alţii şi dăruind dragoste. În ochii lui 

Dumnezeu chiar şi lucrurile mici contează şi ele au pregătit-o pentru planul minunat pe care 

Dumnezeu îl avea deja pregătit pentru ea. (În lecţia viitoare vom afla câteva dintre lucrurile 

periculoase şi captivante care au început să i se întâmple lui Corrie şi familiei ei.)     

 

 

PENTRU A FI FOLOSIT LA LECŢIILE 1-4 

OBIECTIVE: Copiii vor învăţa cum pot fi credincioşi lui 
Dumnezeu în lucrurile mici şi în viaţa de zi cu zi, pentru ca 
El să îi pregătească pentru lucruri mai mari.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Decupaţi întrebările de la pag. 15-16 şi 

puneţi-le într-o cutie/pungă.  

 Copiaţi pag. 17 şi tăiaţi liniile punctate pentru a 

separa fişele de joc şi puneţi-le în a doua pungă.  

 Aşezaţi două containere transparente sau două căni 

mari în faţă. Umpleţi găleata mare cu apă. Pregătiţi o 

cană mai mică să fie gata.  

MATERIALE: 

 Copie după pag. 17 cu 

fişele de joc 

 Copie după pag. 15-16 cu 

întrebări 

 2 Cutii/2 Pungi mici 

 2 Recipiente transparente 

(boluri de sticlă sau puteţi tăia 

partea de sus a 2 sticle 

transparente de plastic de 2 l 

pentru a le face. Atenţie ca 

recipientele să fie la fel ca 

mărime) 

 Cană 

 O găleată 

 Apă 

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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INTRODUCERE 

Corrie era credincioasă lui Dumnezeu în viaţa de zi cu zi, ascultându-l pe 

Dumnezeu şi ajutându-i pe alţii. Haideţi să vedem cum putem şi noi să fim 

credincioşi! Asta ne pregăteşte pe noi pentru lucrurile mai mari pe care Dumnezeu 

vrea să le facă în vieţile noastre.  

Cine își amintește de unde era Corrie Ten Boom? (Permiteţi să se răspundă) 

Olanda! Într-o perioadă din trecut, o mare parte din Olanda a fost sub apă! Țara 

aceasta, precum o știm noi astăzi, nu exista. În timp, oamenii au început să 

folosească pământ pentru a construi străzi și orașe pe deasupra apei și pe lângă 

ape. De aceea, Olanda are atâtea canale cu apă. Sunt răspândite în toată ţara şi unii 

oameni chiar trăiesc în bărci pe ape. Echipa care câştigă astăzi este cea care adună 

cea mai multă apă în recipientul echipei. (deși aceste informații despre Olanda nu 

au legătură directă cu lecția, acestea vor ajuta pe copii să creeze conexiuni și să 

își amintească mai ușor de viața și credincioșia lui Corrie Ten Boom de fiecare 

dată în care vor auzi despre Olanda; așadar, vă încurajăm să folosiți această 

introducere a jocului). 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Împărţiţi copiii în două echipe.  

2. Chemaţi câte un voluntar din fiecare echipă să vină în faţă şi să scoată câte o 

întrebare din prima pungă. Puneţi pe copil (sau învăţător) citească întrebarea cu 

voce tare şi rugaţi-i pe voluntari să răspundă la ea.    

3. Dacă răspunsul este corect, puneţi-i să aleagă un cartonaş din a doua pungă şi 

să-l citească cu voce tare clasei (sau învăţătorul să citească) împreună cu 

numărul de “căni” indicate pe cartonaşe. Voluntarul cu echipa lui trebuie să 

facă ce scrie pe cartonaş în 20 de secunde (ex. Dă mâna cu 6 oameni şi spune-

le: “Fii credincios lui Dumnezeu” de fiecare dată!) 

4. Dacă întreaga echipă participă şi reuşeşte, voluntarul va lua cu cana dintr-o 

găleată atâtea căni de apă, câte va indica numărul de pe cartonaş şi le va vărsa 

în recipientul echipei lui.   

5. Apoi va fi rândul celeilalte echipe să facă acelaşi lucru cu întrebările şi 

cartonaşele lor.  

6. Jocul se încheie atunci când hotărăşte învăţătorul.  

7. Echipa care are în recipient mai multă apă, câştigă.  
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OBIECTIVE:  Lucrul manual ar trebui să îi ajute pe copii să îşi 

amintească povestirea biblică şi de cum Dumnezeu a folosit-o 

pe micuța sclavă ascultătoare să aducă vindecare și bucurie în 

viața comandantului Naaman. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Pregătiți o jumătate de pagină de hârtie A4 pentru fiecare 

copil. 
 Tăiaţi o mică crăpătură în hârtia fiecărui copil (vedeţi 

imaginea alăturată).   
 
 Faceţi copii xerox ale imaginii lui Naaman, pag. 13, atât 

trist, cât şi fericit, pentru fiecare copil.  
 Tăiaţi beţişoarele în lungime de 16 cm, sau tăiaţi carton 

dintr-o cutie goală tot de 16 cm înălţime şi 3 cm lăţime, 
pentru fiecare copil. 

 Tăiaţi în fâşii de 21/2 cm  hârtie creponată sau hârtie igien-
ică (câte una pentru fiecare copil). 

 Faceţi o mostră a lucrului manual, pentru ca şi copiii să 
vadă care va fi rezultatul final. Acest model le va oferi un 
punct de referință și îi va ajuta să lucreze mai eficient și 
mai rapid. 

MATERIALE: 

Jumătăţi de foi A4 pentru 

fiecare copil 

Lipici 

Foarfeci 

Hârtie creponată gri sau 

maro, sau hârtie igienică 

pentru a tăia fâşii 

Imaginea Naaman, pag. 13 

Un băţ de lemn sau o 

bucată de carton 

Scotch 

OPŢIONAL: Vată. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1.    Daţi fiecărui copil câte un Naaman fericit şi câte unul trist.   

2.    Încurajați-i pe copii să coloreze figurinele (fig. 1). 

3. Întoarceţi pe dos figurina cu Naaman trist, astfel încât să fie în sus partea nedesenată 

(fig. 2). 

4. Lipiţi beţişorul sau fâşia de carton pe mijlocul figurinei cu Naaman trist, pe 

spatele acesteia. Lipiţi după instrucţiuni, astfel încât beţişorul să servească drept 

mâner pentru figurină (fig. 3). 

5. Lipiţi apoi figurina cu Naaman fericit pe beţişor şi pe spatele figurinei cu Naaman 

trist (fig. 3). 

6. Puneţi-i pe copii să lipească cele patru fâşii de hârtie creponată gri şi maro sau de 

hârtie igienică pentru a forma Râul Iordan. Asiguraţi-vă că puneţi lipici pe lateralele 

       hârtiei şi o picătură de lipici în mijloc. Fiţi atenţi să nu lipiţi crăpă tura unde va fi pusă  

       figurina (fig. 4). 

7. Coloraţi cerul şi adăugaţi nori (puteţi lipi bucăţi de vată pentru nori sau copiii pot 

colora norii (fig. 5). 

8. Arătaţi-le cum să introducă figurina cu Naaman prin crăpătura făcută în hârtie. Şi 

printre fâşiile de hârtie creponată astfel încât Naaman TRIST să fie în râu. 

9. Trageţi figurina de 6 ori în jos. Când aduceţi la 7 cu număratul, după ce apare   

       Naaman, întoarceţi figurina aşa încât să se vadă că Naaman este fericit (fig. 5.) 

 

 

 

4  
 

 

3 

1 

 

 

2 

 LUCRU MANUAL 
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VIZUALE PENTRU LUCRUL MANUAL… Naaman, fericit şi trist.  Tipăriţi şi decupaţi câte o figurină 

tristă şi una fericită pentru FIECARE copil. Lipiţi un beţişor sau o fâşie de carton pe spatele figurinei triste.  

Apoi lipiţi deasupra figurina fericită.   
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII... Folosiţi la finalul povestirii biblice 

Încheiaţi lecţia prin a discuta următoarele întrebări cu copiii. Permiteţi-le copiilor să dea mai 

multe răspunsuri. Încurajaţi-i pe toţi copiii să vorbească. Nu permiteţi ca doar un copil sau 

doi să dea toate răspunsurile. Întotdeauna încurajaţi un copil pentru a răspunde!  

- Haideţi să vedem care ar fi câteva lucruri mici pe care am putea începe să le facem pentru Dumnezeu azi?  

- De ce este important să citim din Biblie în fiecare zi, chiar dacă suntem copii? 

- De ce ar trebui să ne rugăm în fiecare zi? 

- Cum ne vor pregăti toate acestea pentru a face lucruri mai mari sau mai dificile pentru Dumnezeu, în 

viitor?  

- Cum se aşteaptă Dumnezeu ca noi să îi tratăm pe cei de lângă noi? 

- La voi la şcoală aveți copii care sunt trataţi cu răutate de alţi copii? Ce puteţi face voi? 

- Cum ar trebui să ne comportăm la şcoală sau cu prietenii noştri, dacă vrem ca ei să ne asculte când le 

vorbim despre Dumnezeu? 

Mai târziu vă voi spune povestea unei alte fetiţe. Aceasta a trăit în Olanda, mult mai aproape de România, dar 

nu chiar cu atât de mult timp în urmă. Şi această fetiţă a învăţat să Îl iubească pe Dumnezeu de când era mică. 

Cei din familia ei memorau versete din Biblie în fiecare zi, se rugau şi îi tratau pe toţi din jurul lor cu 

bunătate. În tot acest timp, Dumnezeu o pregătea pentru ceva foarte curajos şi important. A devenit faimoasă 

în întreaga lume. S-a făcut şi un film despre viaţa ei. Dar totul a început când ea era încă mică şi învăţa să facă 

ceea ce îi spunea Dumnezeu chiar și în lucrurile ce păreau mici!  

TIPĂRIŢI ACEASTĂ PAGINĂ ŞI LUAŢI-O CU DVS. LA ORĂ PENTRU SCENTA PENTRU 

POVESTIREA BIBLICĂ ŞI PENTRU TIMPUL DE DISCUŢII 

INSTRUCŢIUNI PENTRU SCENETA din timpul povestirii biblice: 

Nu vor fi replici în scenetă. Puneţi-i pe copii/adolescenți/adulți să exerseze de câteva ori înainte de oră. Nu ar 

trebui să fie foarte greu. Veţi avea nevoie de câteva materiale ajutătoare: un pahar de apă, fructe, pantofi, un 

şal sau o eşarfă, câteva scaune.  

Alegeţi două fete pentru a juca rolul celor două sclave. Una dintre ele va avea o atitudine bună, fiind micuţa 

sclavă. Spuneţi-i că trebuie să zâmbească tot timpul, să răspundă prompt cerinţelor stăpânilor săi. Dacă i se 

cere să aducă papucii de casă, aduce atât papucii cât şi un şal sau eşarfă pentru stăpâna ei. Aduce apă şi fructe, 

când i se cere să aducă apă. Ar trebui să o vedem cum se ruga în tăcere atunci când nu trebuia să facă ceva 

pentru stăpânii săi.   

A doua fată trebuie să reprezinte o sclavă cu o atitudine greşită. Avea să se plângă tot timpul, şi încerca să facă 

cât mai puţin posibil. Vorbeşte pe la spate şi e urâcioasă.  

Soţia comandantului este cea care le cere celor două fete să aducă câte ceva. 

Naaman ar trebui să stea undeva în fața sălii pe un scaun şi să urmărească cum se comportă cele două fete.  

Când se vorbește despre boala lui Naaman, el se ridică speriat de pe scaun și vine în față arătandu-i soției sale 

rănile de pe corp (lepra este o boală ce se manifestă, printre altele, prin răni pe corp). Cele două sclave sunt 

martore acestui moment și fiecare mimează că le spune lui Naaman și soției sale despre o persoană care ar 

putea să îl vindece. Cand sclava ascultătoare le spune celor doi despre Elisei, Naaman și soția lui se arată 

interesați, iar Naaman se grabește spre ușă și iese afară din sală pentru a merge la profetul Elisei. Sclava 

neascultătoare se retrage în sală pe un scaun. Când vindecarea lui Naaman este anunțată, acesta intră în sală 

plin de bucurie, iar soția și sclava ascultătoare se bucură împreună cu el. Naaman si soția se retrag. Singura 

care rămâne în față este sclava ascultătoare. Ea este arătată rugându-se și lăudându-l pe Dumnezeu cu un 

zâmbet larg pe față. 

Pentru Povestirea Biblică 
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ÎNTREBĂRILE PENTRU JOCUL DE LA APLICAŢIA PRACTICĂ: 

1. Ți se pare că bunicii tăi sunt plictisitori şi nu la fel de interesanţi precum unii bunici ai prietenilor 

tăi? Cu toate acestea, cum îi poţi face să se simtă apreciaţi? 

  

2. Nu te înţelegi cu fratele tău. Părinţii tăi vă spun că trebuie să încetaţi cu certurile şi cu discuţiile 

contradictorii. Cum poţi face asta? 

  

3. Observi că fata timidă de lângă tine este întotdeauna singură la școală. Tu ai o grămadă de prieteni 

şi această fată nu vorbeşte niciodată cu nimeni. Nimeni nu pare să o observe. Ce poţi face să o ajuţi? 

  

4. O elevă citeşte clasei o poezie scrisă de ea. Învăţătoarea cere să se facă comentarii pe baza poeziei. 

Tu crezi că poezia este prostească şi plictisitoare. Cum poţi fi sincer, dar în același timp încurajator?  

  

5. Un coleg de clasă spune că desenul tău este urât. Te supără şi îi spui un lucru urât la rândul tău. 

Apoi începi să îl ignori simţind că merită asta. Ce poţi face în privinţa acestei relaţii? 

  

6. Ţi se spune de către un grup de copii populari că dacă vrei să faci parte din grupul lor, trebuie să 

începi să fii mai puţin politicos cu învăţătoarea şi să nu mai iei note mari. Ce vei face? 

  

7. Alinei i s-au rupt pantalonii în faţa întregii clase, în timpul orelor. A plâns de ruşine. Doi băieţi din 

grup continuă să o necăjească. Cum o poţi ajuta pe Alina? 

  

8. Familia ta are o Biblie acasă, dar părinţii tăi nu citesc cu tine. Nici măcar tu nu o citeşti. Ce poţi 

face? 

  

9. Crezi că părinţii tăi îl iubesc pe fratele tău mai mic mai mult decât pe tine. Adesea îl ignori şi 

găseşti scuze pentru a nu o ajuta pe mama ta cu el. Cum îţi vei schimba atitudinea? 

  

10. Mama ta încearcă să se roage cu tine şi fratele tău în fiecare seară. Te plictiseşti şi începi să-i 

distragi atenţia fratelui tău. Apoi dai vina pe el când mama se supără. Cum poţi îmbunătăţi situaţia ? 

  

11. Ai rugat un prieten să te ajute cu treaba în casă ca să vă puteţi juca apoi împreună. El a căutat 

pretexte şi nu te-a ajutat. Azi, te-a rugat să îl ajuţi cu nişte teme la matematică pentru că tu eşti foarte 

bun la matematică. Ce vei face? 
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12. Mătuşa ta te roagă ca sâmbătă să duci nişte haine unei familii în care tatăl tocmai a rămas fără 

loc de muncă. Sâmbăta de obicei joci fotbal cu prietenii tăi şi nu prea ai vrea să pierzi meciul acesta. 

Ce vei face? 

  

13. Una dintre cele mai deştepte colege ale tale se bâlbâie. Învăţătoarea rareori îi cere să răspundă şi 

cei mai mulţi dintre copii o ignoră pentru că nu au răbdare pentru răspunsurile ei. Unii chiar fac 

glume pe seama ei. Vei fi tu prieten cu ea şi o vei sprijini în ciuda atitudinii celorlalţi? De ce da sau 

de ce nu? 

  

14. Încă eşti supărat pe umilirea cauzată de învăţătoarea ta când te-a certat în faţa întregii clase. Ieri a 

anunţat că a pierdut un cercel valoros. L-ai găsit în această dimineaţă şi nu ai spus nimănui. Ce vei 

face cu cercelul? 

  

15. Ai cerut unui prieten să îţi dea înapoi 5 lei pe care i-ai împrumutat, dar spune că ţi i-a dat înapoi. 

Cum te vei purta cu el dacă nu îţi dă banii înapoi? 

  

  

17. O femeie mai în vârstă din biserică încearcă întotdeauna să vorbească cu mama ta la sfârşitul 

slujbei, ocupându-i mult timp. Ţie ţi-e foame şi ai obosit să aştepţi. Cum te vei comporta în timp ce 

aştepţi? 

  

18. Auzi doi prieteni plănuind să bată un elev pe care nu îl placi. Mai târziu te invită să iei parte la 

asta. Te vei duce? De ce da sau de ce nu? 

  

19. Toţi la biserică au impresia că fratele tău mai mare este creştinul perfect. Tu ştii că el nu se 

poartă cum trebuie acasă şi la şcoală! Ce vei spune oamenilor despre el? 

  

20. Mama ta petrece foarte mult timp ducându-te la şcoală, acasă la bunica ta şi să te întâlneşti cu 

prietenii  în parc. Te superi când nu îţi dă bani să îţi cumperi o băutură răcoritoare de la magazinul 

şcolii. Cum îţi poţi schimba atitudinea? 

  

21. Ţi s-a propus să te alături unui club ai cărui membri sunt cunoscuţi ca fiind răi faţă de 

cei care nu fac parte din grupul lor. Aceştia ţi-au spus deja să eviţi anumiţi prieteni pe care îi 

aveai. Dacă te alături acelui club, cum îţi vei trata vechii prieteni? 
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Sari ca un cangur de 10 ori 

spunând: “Pot ajuta pe alţi oa-

meni în fiecare zi.” 

Dă mâna cu 6 persoane cât de 

repede poţi şi spune “Fii credin-

cios lui Dumnezeu!”  

Dă din mâini şi scoate sunete ca 

o găină în timp ce te învârţi de 4 

ori în cerc.  

Explică în ce fel erau diferite 

slujnica ascultătoare și cea neas-

cultătoare din sceneta povestirii 

Biblice. 

Spune cât de repede poţi 3 per-

sonaje din povestirea Biblică de 

azi. 

Ridică-te şi aşează-te de 8 ori în 

timp ce baţi din palme repede. 

 

Spuneţi versetul cu toată echipa 

în timp ce săriţi într-un picior. 

 

Atinge-ţi genunchii de 5 ori, apoi 

bate palma cu 5 persoane difer-

ite! 

Ia-te de braţ cu persoana de 

lângă tine şi spuneţi împreună 

versetul. 

În timp ce învăţătorul numără până la 15, dacă eşti îmbrăcat în… 

 

Roşu: bate din palme 

          Albastru: bate din picioare 

   Alb, negru sau orice altă culoare: sari. 

 

Aleargă pe loc timp de 10 secunde în 

timp ce spui: “Credincios în lucrurile 

mici, gata pentru planurile măreţe ale 

lui Dumnezeu!” 

Numeşte 8 animale care se  

găsesc la o fermă. 

 

Numeşte 5 cărţi ale Bibliei. 

 

 

Numeşte 2 femei din Biblie. 

 

 

CĂRŢILE PENTRU JOCUL RECAPITULATIV 

 (Două căni) 

 (O cană) 

 (Două căni) 

(Trei căni) 

(Trei căni) 

 (O cană) 

 (Două căni) 

(O cană) 

(O cană) 

(Două căni) 

(O cană) 

(O cană) 

(O cană) 

(O cană) 
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