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I. Jocul de început
Jocul de azi constă în realizarea unei povești. Spuneți-le copiilor că astăzi veți scrie împreună
o poveste, iar la sfârșit veți alege și un titlu pentru această poveste. Spuneți-le și că fiecare
va avea ocazia să zică cel puțin o frază din poveste. Să aveți la îndemână o coală și ceva de
scris ca să scrieți povestea. La final, după ce toți copiii au spus câte o frază și povestea s-a
terminat, citiți-o și alegeți împreună cu copiii un titlu potrivit.

II. După povestirea biblică prezentată de Florentina
Întrebarea 1: Pentru această întrebare, spuneți-le copiilor că trebuie să răspundă folosind
propriile cuvinte. Întrebarea este: „Ce este bullying-ul?” Asigurați-vă că toți copiii au înțeles
că orice acțiune care aduce suferință unei alte persoane poate fi numită bullying.
Întrebarea 2: Puneți a doua întrebare, dar de data aceasta copiii trebuie să aibă pregătită o
coală de hârtie şi ceva de scris. Vor scrie sau desena, cei care nu ştiu să scrie, răspunsul şi îl
vor arăta spre cameră toţi în acelaşi timp. Întrebarea este: „Care este rezultatul bullyingului?” Asigurați-vă că toți copiii înțeleg că bullying-ul aduce suferință, atât celui care îl face,
cât și persoanei asupra căreia se face.
Întrebarea 3: Puneți a treia întrebare: Ce ne învață Domnul Isus cu privire la modul în care
să îi tratăm pe cei de lângă noi? Copiii pot răspunde printr-un desen sau prin cuvintele lor.
Asigurați-vă de faptul că toți copiii știu că Domnul Isus ne-a spus să fim buni unii cu alții.
III. După aplicația prezentată de Florentina
Întrebarea 1: Întrebarea este: „Care sunt unele acțiuni bullying prin care ați trecut?” Copiii
pot da răspunsuri libere sau pot face o listă și o pot arăta spre cameră.
Întrebarea 2: Puneți a doua întrebare și spuneți-le copiilor că trebuie să răspundă folosind
propriile cuvinte. Întrebarea este: „Cum putem să ne împotrivim bullyingu-ului?”

Rugați-vă împreună cu copiii.

