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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu ne cunoaşte foarte 

bine. El ştie tot ce am făcut, ce facem  şi chiar ceea ce vom face înainte de 

a gândi. Dumnezeu ne cunoaşte şi ne iubeşte. 

 

TEXT BIBLIC: 

Psalmul 139:1-6; Ioan  4:1-42. 

VERSETUL BIBLIC: 

Psalmul 139:1 şi 3 
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 OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu ştie totul. El ştie 
dinainte lucruri pe care noi nu le ştim şi ce se va întâmpla. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

Pregătiţi dinainte câteva obiecte precum: un cartof, un  

creion, o carte, un pantof, un săpun,  o lingură, o piatră. Puneţi  

fiecare obiect în câte o pungă prin care să nu se vadă ce este  

înăuntru.   

ATENŢIE! Asiguraţi-vă că niciun copil nu va vedea înainte de oră 

pungile şi ceea ce se ascunde în ele.  

 
               

 MATERIALE: 

 un cartof 

 un creion  

 o carte 

 un pantof 

 un săpun 

 o lingură 

 o piatră  

 7 pungi 

 

 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Puneţi pe o masă toate cele şapte pungi şi spuneţi copiilor că în  

       fiecare se află ceva ce dvs aţi ascuns, lucruri pe care nimeni nu le-a    

        văzut, deci nimeni nu ştie ce este acolo, decât dvs. 

 Faceţi un joc cu copiii, cerându-le să ghicească ce se află în fiecare pungă. 

 Lăsaţi pe toţi copiii să-şi spună părerea pentru fiecare pungă în parte. 

 După ce copiii îşi spun părerea despre punga 1, scoateţi obiectul la vedere.  

 Procedaţi la fel cu celelalte pungi.  

 După ultima pungă, discutaţi despre cât de greu le-a fost copiilor să ghicească ce se află în  

      fiecare. 

 Anunţaţi copiii că în minutele următoare veţi vorbi despre faptul că dacă nouă ne este greu 

să ghicim ce se află într-o pungă, cu atât mai greu ne este să ghicim ce se află în interiorul  

      celorlalţi. Şi totuşi există CINEVA care ştie totul. 

 

 

 

 
 

 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă faptul că aşa cum Isus a 

cunoscut viaţa  femeii din Samaria, deşi nu se mai întâlnise înainte 

niciodată cu ea, tot aşa Dumenzeu îi cunoaşte şi pe ei.  

MATERIALE: 

 O tablă sau o coală mare  

 Cariocă/ Marker 

 Biblie 

 

 

●  

ATENŢIE! 

Când vorbiţi copiilor în 

timpul unui experiment 

sau prezentaţi lecţia  

biblică, nu lăsaţi  

învăţătura biblică la 

sfârşit sub formă de  

concluzie, ci inseraţi-o în   

prezentare. 

TEXTUL BIBLIC:  

Ioan  4:1-42. 

INSTRUCŢIUNI:  

Repetaţi înainte de lecţie prezentarea  povestirii biblice, făcând desene  

simple în timp ce prezentaţi.  

ATENŢIE: Prezentarea lecţiei trebuie să fie cursivă, deci repetaţi de câteva 

ori înainte de oră.  Trebuie să aveţi mai degrabă rapiditate, decât perfecţiune 

când desenaţi. Oricum trebuie să fie ceva foarte simplu, aşa cum vedeţi şi în 

modelul pus de noi la dispoziţie, pe parcursul prezentării.  

ATENŢIE: Fiţi atenţi să nu staţi cu spatele la copii când desenaţi! 
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PREZENTAREA LECŢIEI BIBLICE: 

 Domnul Isus împreună cu ucenicii Săi a  trecut într-o zi prin Samaria, un loc  

evitat de evrei. Ei nu aveau relaţii de prietenie cu samaritenii, deoarece îi desconsidera 

(1). Domnul Isus nu a evitat însă acest loc, ci a trecut chiar prin Samaria, deoarece El ştia 

că acolo se va întâlni cu o femeie. Dumnezeu îi iubeşte pe toţi oamenii, nu contează dacă 

sunt albi sau negri, mari sau mici, etc, (2). 

 Şi pentru că nu aveau mâncare, ucenicii au plecat  să cumpere ceva de-ale gurii. 

Dar Isus, fiind foarte obosit, a preferat să se odihnească puţin lângă o fântână (3). Pe 

când stătea El acolo, a venit la fântână o femeie, ca să ia apă (4). Isus i-a cerut să Îi dea şi 

Lui apă să bea. Femeia s-a mirat cum de un bărbat evreu îi cere ei, o femeie din Samaria, 

să bea. Dar Isus a început să-i  vorbească şi să-i spună multe lucruri.  

  Isus i-a vorbit femeii despre toată viaţa ei (5). El ştia ce păcate a făcut ea în 

viaţă.  Deşi Isus n-o mai văzuse până atunci, o cunoştea. De aceea a făcut-o pe femeie să  

înţeleagă că El cunoaşte totul despre ea. El ştia când ea a fost bună şi când ea a făcut  

lucrurile pe care nu trebuia să le facă. El ştie şi despre noi când suntem ascultători şi când 

facem tot ce trebuie să facem. El înţelege când ne simţim trişti, speriaţi sau fericiţi. El ne 

cunoaşte şi vrea să ne ajute. 

 Femeia a fugit repede în cetate şi a vorbit  oamenilor despre Isus (6).  Ea a spus: 

,,Hai, veniţi! Am cunoscut pe Dumnezeu. El mă cunoaşte şi mă iubeşte. Hai, veniţi, să-L 

cunoaşteţi şi voi!” Oamenii au venit şi ei să-L cunoască pe Isus. Mulţi au crezut atunci că 

El este Dumnezeu şi că ne iubeşte. Şi noi putem să vorbim despre Isus altor copii. 

 Avem un prieten care ne cunoaşte, ne iubeşte şi vrea să ne ajute (7).  

 Isus a cunoscut-o pe femeia din Samaria. Dumnezeu ne cunoaşte şi pe noi.  

Dumnezeu mă cunoaşte pe mine! Când sunt trist sau singur, pot să merg la El. El ştie 

deja cum mă simt şi mă ajută, pentru că mă iubeşte (8).  

X 

 

 
MATERIALE: 

   Copie Xerox, pag. 10 

   Creioane colorate 

    Foarfece 

OPŢIONAL:  

 Lipici 

 Carton de la o cutie 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe şi să reţină, prin joc, ideea că  
Dumnezeu cunoaşte tot ceea ce facem. 

 

 

 

 

 

 

D

P

 m

PREGĂTIRE înainte oră: 

 Copie Xerox, pag. 10, una la doi copii. 

 Tăiaţi carton (jumătate de coală A4) pentru fiecare copil şi lipiţi 

puzzle-ul pe carton, DAR NU TĂIAŢI DVS piesele  

      puzzle-ului. 

 Faceţi un model înainte de oră. 

ÎNVĂŢĂTURA: 
1. Arătaţi copiiilor o Biblie şi spuneţi-le că azi veţi    
       învăţa ce spune Dumnezeu în  PSALMUL 139     
       în care ni se spune cum ne cunoaşte Dumnezeu.  
2. Întrebaţi copiii dacă vor să înveţe mesajul pe  
      care îl transmite acest PSALM.  
3.   Spuneţi ideea versetului biblic folosindu-vă de 

      semne astfel: 

Doamne, Tu  mă cunoşti… Ştii 

când stau jos şi când mă scol. al  

 Psalmul 139 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 - Doamne, Tu  

 Copiii vor repeta ,,Doamne Tu’’, făcând şi ei semnul.  

 -  mă cunoşti…  

 

 Explicaţi semnul iar copiii vor repeta ,,Doamne Tu mă cunoşti’’ şi vor face semnele. 

 Puneţi câţiva copii să facă acelaşi lucru. 

 

 - Ştii când stau jos  

 

 Explicaţi semnul iar copiii vor repeta ,,Doamne Tu mă cunoşti. Ştii când stau jos’’ şi vor   

 face semnele. Puneţi câţiva copii să facă acelaşi lucru. 

 

 - şi când mă scol. A 

l  Explicaţi semnul iar copiii vor repeta ,,Doamne Tu mă cunoşti. Ştii când stau jos şi când mă 

 scol’’ şi vor face semnele. Puneţi câţiva copii să facă acelaşi lucru. 

 

 - Psalmul 139 

 

l  Explicaţi semnul iar copiii vor repeta ,,Doamne Tu mă cunoşti. Ştii când stau jos şi când mă 

 scol. Psalmul 139’’ şi vor face semnele. Puneţi câţiva copii să facă acelaşi lucru,  apoi  

             spuneţi împreună cu toţi copiii de câteva ori idea versetului biblic. 

JOCUL 

1. Daţi fiecărui copil un puzzle, pag. 10.  

2. Copiii vor colora puzzle-ul. 

3. Tăiaţi piesele puzzle-ului. 

4. Numiţi la întâmplare câte un copil, iar acel copil ridică o piesă la alegere. Când dvs. spuneţi  

      cuvântul TOŢI, atunci toţi copiii vor ridica o piesă la alegere şi vor spune împreună ideea  

      întreagă a versetului biblic (Doamne, Tu  mă cunoşti… Ştii când stau jos şi când mă scol. al  

      Psalmul 139) 

5.   Reluaţi jocul şi jucaţi-l de câteva ori aşa încât copiii să poată spune de cât mai multe ori ideea 

      versetului biblic. 

6. Asiguraţi –vă că toţi copiii au ridicat cel puţin o dată o piesă. 
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 OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu ştie totul. El ştie 
dinainte lucruri pe care noi nu le ştim şi ce se va întâmpla. 

INSTRUCŢIUNI: 

 Pregătiţi paharul cu apă, dar puneţi-l undeva unde să nu fie văzut  

      de copii până la momentul potrivit. 

 Dacă aveţi un ou stricat, folosiţi-l şi pe el, dacă nu folosiţi-vă 

doar de ouăle bune.   

PREZENTAREA: 

Spuneţi copiilor: 

 ,,Iată, am adus aici un coş cu ouă. Cum credeţi voi că sunt ouăle 

acestea, bune sau stricate?  Dacă vi le arăt pe rând, credeţi că veţi şti 

dacă sunt bune sau stricate, doar privindu-le?’’      

(Arătaţi copiilor un ou şi spuneţi:)  

,,Ia să vedem, acest ou cum credeţi că este?’’ (Lăsaţi copiii să răspundă.)  

,,Dar acesta, cum credeţi că e?’’ (Arătaţi copiilor al doilea  ou şi lăsaţi-i să 

răspundă.)  

,,Hm! După cum arată la exterior,  toate sunt la fel. Deci doar privindu-le, 

noi nu ştim exact dacă toate ouăle din coş sunt bune, sau sunt şi ouă stricate. 

Şi totuşi există o metodă pentru a afla acest lucru.’’ (Scoateţi paharul  

transparent plin cu apă şi arătaţi-l copiilor, spunând:)  

,,Voi pune pe rând ouăle în pahar. Dacă oul coboară pe fundul paharului, înseamnă că oul este 

bun. Dacă oul se ridică la suprafaţa apei, înseamnă că oul este stricat. Voi v-aţi dat cu părerea despre  

fiecare ou în parte. Unii aţi spus că toate sunt bune, alţii aţi spus că unele sunt bune, 

altele sunt stricate, etc. Adevărul este că nu avem cum şti, doar dacă le privim. După cum  

arată la exterior, toate sunt la fel, dar nu ştim ce se ascunde înăuntru. Asemenea ouălor noi toţi  

ascundem ceva în interiorul nostru. Să vedem  care este  realitatea cu ouăle.’’ 

 

               

 
MATERIALE: 

 3-5 ouă într-un coş 

 Un pahar  mai mare  

 transparent 

 Apă  

 Lingură 

OPŢIONAL:  

 Uu ou stricat, dacă aveţi. 

 

●  

ATENŢIE! 

Când vorbiţi copiilor în 

timpul unui experiment 

sau prezentaţi lecţia  

biblică, nu lăsaţi în-

văţătura biblică la sfârşit 

sub formă de concluzie, 

ci inseraţi-o în   

prezentare. 

 

 (Scufundaţi pe rând  în apă câte un ou şi comentaţi de fiecare dată ceea ce vedeţi, întrebând în  

acelaşi timp şi copiii ce cred ei acum despre oul respectiv: ,,E bun, sau stricat? ‘’După ce aţi  

scufundat un ou, luaţi-l din apă cu ajutorul unei linguri şi puneţi-l separat. Faceţi acelaşi lucru cu 

fiecare ou în parte. La sfârşit spuneţi:)  

,,Acum ştim clar cum sunt aceste ouă. Dar cum putem şti cum sunt oamenii? Eu nu ştiu despre voi  

ce gândiţi în acest moment şi nici nu pot pătrunde în interiorul vostru. Pot doar să spun ceea ce văd 

despre voi şi ceea ce cred eu, dar nu ştiu cu adevărat ce este în interiorul vostru acum: ce gândiţi, ce 

simţiţi, etc. Dacă la început nu aveam de unde să ştim cum sunt ouăle, ci doar ne-am dat cu părerea, 

acum ştim cu adevărat cum sunt, deoarece le-am testat. Însă ce test putem face pentru oameni? Greu 

de spus. Nu uitaţi însă că există CINEVA  care ştie şi  nu are de ce să facă vreun test: DUMNEZEU.  

El ştie  totul; ştie ce am făcut, ce facem sau ce gândim să facem, chiar înainte de a face. El ştie când 

inima noastră este tristă sau fericită. El ne cunoaşte şi interiorul, şi exteriorul.’’ Ne iubeşte, şi putem 

să vorbim cu El despre orice. Haideţi să ne rugăm şi  să-I mulţumim pentru că ne cunoaşte, ne  

iubeşte şi ştie când ne simţim rău, când suntem trişti, când am fost neascultători, etc. El ştie şi poate 

să ne ajute. 
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OBIECTIVE: Copiii să-şi reamintească prin joc că Dumnezeu 
este singurul care cunoaşte gândurile noastre. 

PREGĂTIRE înainte de oră: 

Nu este cazul. 

JOCUL: 

Învăţătorul se uită la un obiect din clasă şi spune o singură referinţă despre acel obiect, ca în 

exemplul de mai jos: 

  Învăţătorul priveşte, să spunem, la un caiet de culoare albastră. El va spune:  

 ,,Am  văzut ceva de culoare albastră. Ştie cineva la ce obiect mă gândesc?’’ 

  Copiii trebuie să pună întrebări ajutătoare pentru a descoperi despre ce obiect este 

 vorba.  După ce a fost descoperit obiectul cu pricina, toţi copiii vor spune în cor:  

 ,,DUMNEZEU MĂ CUNOAŞTE.’’ 

 

     MATERIALE: 

 Nu sunt. 

 

 

PAŞI DE LUCRU în timpul orei: 

1. Daţi fiecărui copil un exemplar, pag. 7-8 

2.  ATENŢIE: Daţi fetiţelor imaginea cu fetiţa, iar băieţi lor imaginea cu băiatul. 

3. Copiii vor colora imaginea primită. 

4. Împărţiţi copiilor câte trei inimioare, un balon cu versetul biblic, şi alte trei imagini la alegere (în 

total 7 piese de copil).  

5. Copiii vor lipi cele 7 piese unde doresc ei. Obligatoriu este ca balonul cu versetul biblic să fie 

lipit la gura imaginii. Dacă aveţi prea puţine foarfece, faceţi în aşa fel încât o parte dintre  copii 

să coloreze imaginile primite, alţii să decupeze.  

 

      ATENŢIE: La sfârşit, amintiţi copiilor că Dumnezeu vede şi inimioara lor. El ştie când inimioara    

      lor e fericită sau tristă, chiar dacă ceilalţi nu ştiu. 

 

 MATERIALE: 

 Copii xerox, pag. 7-9  

 Foarfece 

 Lipici pentru toţi copiii 

 Creioane colorate pentru 

toţi copiii 

 

OBIECTIVE: Copiii să îşi amintească şi prin confecţionarea unui 

obiect de lucru manual că Dumnezeu ne cunoaşte  foarte bine.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi un model (băiat şi fată) pe care să îl arătaţi copiilor la oră. 

 Faceţi copii Xerox, pag. 7-8 una la doi copii. 

 Faceţi copii Xerox, pag. 9 una la trei copii. 

 Decupaţi dvs. înainte de oră baloanele cu versetul biblic,   

       inimioarele şi celelalte piese.  
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 D
oam

ne, Tu m
-ai cercetat 

şi m
ă cunoşti…

 Ştii când 

um
blu şi când m

ă culc şi 

cunoşti toate căile m
ele. 

     Psalm
ul 139:1 şi 3 

. 

 
D

oam
ne, Tu m

-ai cercetat 

şi m
ă cunoşti…

 Ştii când 

um
blu şi când m

ă culc şi 

cunoşti toate căile m
ele. 

     Psalm
ul 139:1 şi 3 

. 

 
D

oam
ne, Tu m

-ai cercetat 

şi m
ă cunoşti…

 Ştii când 

um
blu şi când m

ă culc şi 

cunoşti toate căile m
ele. 

     Psalm
ul 139:1 şi 3 

O pagină la 3 copii.  Daţi fiecărui copil un set cu cele 3 inimi  şi un balon 

cu versetul, apoi câte 3 imagini încadrate în chenar. 

 

 

SET 1 

SET 2 

SET 3 
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Ştii când stau jos  

Doamne, Tu  

Psalmul 139 

Puzzle Versetul de memorat, pag. 3  

 

şi când mă scol.  

mă cunoşti…  

 

Ştii când stau jos  

Doamne, Tu  

Psalmul 139 

 

şi când mă scol.  

mă cunoşti…  
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