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 PERSOANE: 

 Persoane 2  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema că Dumnezeu se îngrijește de 
toate nevoile noastre. 

 În această lecţie copiii vor învăța că Dumnezeu se îngrijește de tot ce avem 
noi nevoie: mâncare, îmbrăcăminte etc. 

 
 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. 

 Spuneți povestea de mai jos cu ajutorul imaginilor de la pag. 7-9.  
 Puneți imaginile una sub alta, chiar și după ce le veți fi folosit.  

 Faceți copii xerox pag. 7-9 cu imaginile. 
 Citiți povestea de mai jos, folosind imaginile. 

POVESTE: 

Se spune că era odată un om bolnav din cauza oboselii, imagine 1. El a primit o recomandare de la 
medic să meargă într-un loc liniștit, ca să se refacă. Un prieten i-a dat două oferte: o vacanță la o 
clinică specială pentru oameni obosiți, unde era foarte cald, imagine 2, și o călătorie într-un loc 
foarte frumos, dar obositor, imagine 3. Ce credeți că a ales omul din poveste? Oh, când a auzit de 
locul cel frumos, el nu s-a mai gândit la nevoia sa de odihnă, ci la dorința lui de a ajunge acolo, 
deoarece în acel loc era plajă, mare, petreceri, aventură... Și s-a dus acolo.  

A fost o călătorie lungă și foarte obositoare cu avionul, imagine 4. Când a ajuns în acel loc, 
locuitorii l-au întâmpinat cu flori în semn de bun venit, imagine 5. Dar el era alergic la acele flori, 
nu îi făceau bine la sănătate. Oh, nu! Din cauza asta a ajuns la spital, imagine 6. 

După câteva zile de tratament, omul a vrut să se bucure de vacanță și a vrut să urce pe un munte, 
imagine 7. Dar a alunecat și a căzut. Și a ajuns iarăși la spital, imagine 6.  

Apoi s-a dus la mare, imagine 3. A încercat să intre în apă, dar a văzut un rechin înotând spre el, 
imagine 8. S-a speriat și a stat doar pe malul apei în soare. Dar soarele era atât de puternic, imagine 
9, că i-a ars fața. Oh, iarăși a ajuns la spital! (Imagine 6)  

Când omul s-a întors acasă, era mult mai obosit și mai trist decât fusese când plecase, imagine 1. 
Atunci el și-a dat seama de greșeala pe care o făcuse, căci a ales să își împlinească o dorință, nu o 
nevoie. Ce păcat! 

Știți, copii? Nevoile sunt mai importante în viață decât dorințele. Ce sunt nevoile? Cele de care 
depinde viața și sănătatea noastră (mâncare, apă, îmbrăcăminte etc.) Dorințele sunt adesea plăceri de 
care nu depinde întotdeauna viața noastră, așa cum sunt nevoile. Iar astăzi vom învăța despre faptul 
că Dumnezeu ne promite să se îngrijească de toate nevoile noastre.  

 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă că Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre. 

MATERIALE: 

 Hârtie 

 Foarfecă 

 Vizuale cu                                                                    
instrucțiunui                
pag. 10-11 TEXTE BIBLICE: Matei 6:11; 1 Împărați 17:1-7 

MATERIALE: 

 Povestea de mai jos 

 Vizuale pag. 7-9 

 Hârtie albă A4 

 Lipici 

 Foarfecă 

INSTRUCȚIUNI  ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Citiți textul biblic și povestirea de pe pagina următoare. 
 Faceți o repetiție înainte de oră ca să știți exact cum veți face vizualele, vezi instrucțiunile de la  

pag 10-11, în timp ce veți povesti.     

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 6. 

7

8

6

3. 

9

6

1. 
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POVESTIREA BIBLICĂ: 

DISCUȚIE:   
 Faceți o discuție cu copiii, folosindu-vă de câteva întrebări: 

 De ce a fugit Ilie departe? 
 Cum a avut grijă Dumnezeu de Ilie în fiecare zi? 
 Cum are grijă Dumnezeu în fiecare zi de nevoile noastre?  

CONCLUZIE:   
Ce minunat este să știm că Dumnezeu are grijă de toate nevoile noastre: mâncare, apă, îmbrăcăminte 

etc.! El se bucură când Îi vorbim despre ele în rugăciune și I le cerem. Dar ce se întâmplă cu 

dorințele noastre? Și pe acestea le ascultă Dumnezeu. Dacă sunt dorințe bune și după voia Lui, El ni 

le împlinește de multe ori și pe acestea, de asemenea. Însă cel mai important este să nu uităm că 

Dumnezeu este Tatăl nostru bun cu care putem vorbi despre nevoile și dorințele noastre.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1.Spuneți povestirea biblică în același timp în care confecționați vizualele, vezi pagina 10-11.  

2. Deoarece faceți o repetiție înainte de oră, să aveți două copii xerox pentru fiecare vizual (una 
pentru repetiție, celalaltă pentru clasă).  

 Pregătiți 6 (sau 12) clame de rufe și o frânghie.  
 În timpul orei, veți pune pe frânghie una sau două 

clame de rufe la fiecare hârtie cu imagini (vezi alături). 
 Dacă nu aveți un zar, puneți într-o pungă/cutie 

cifre de la 1 la 6 scrise pe șase bucăți de hârtie. 
 

 

OBIECTIVE:   Copiii să învețe parte din versetul biblic care     
spune că Dumnezeu are grijă de noi așa cum vedem că are grijă  
și de păsări.     

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

MATERIALE: 
 
 6 Coli A4 de hârtie  
 Marker 
 6-12 Clame de rufe 
 1Frânghie 
 Zar 
 Opțional: Dacă nu aveți un zar, 

folosiți hârtie și o pungă/cutie 

INSTRUCȚIUNI  ÎNAINTE DE ORĂ: 
 

1 

 

5 

BIBLIA 

1. 
2. 

3. 4. 5. 6. 

 
Uitați-vă la păsările 

cerului... Tatăl vostru cel 
ceresc le hrănește. 

Matei 6:26 

3. 

Demult, spune Biblia, a trăit un om pe nume Ilie (faceți vizual Ilie în fața copiilor,            

imag. 1). Ați auzit despre Ilie, profetul din Biblie? Ce știți voi despre el?  

 

Da, Ilie a făcut doar ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Ba, mai mult, el îi 

avertiza pe oameni cu privire la păcatele (greșelile) lor. Din acest motiv, 

împărăteasa din vremea sa nu îl plăcea. (Faceți coroana, imag. 2.) Ea voia să îl 

omoare, deoarece el îi spunea în față toate păcatele prin care ea îl supăra pe 

Dumnezeu. Și ca să scape cu viață, Ilie s-a ascuns. Domnul i-a vorbit și i-a spus 

exact unde să se ascundă. El l-a trimis lângă un pârâu din care să poată bea apă. Dar 

acolo nu avea de mâncare. Însă Dumnezeu știa acest lucru. Și în fiecare zi, dimineața 

și seara, îi trimitea lui Ilie un corb care să îi ducă pâine și carne. (Faceți pasărea, 

imag. 3.) Oau, cum l-a ajutat Dumnezeu pe Ilie și s-a îngrijit de nevoile lui! 

ceea ce       

văd copiii  

învățător 

rezultat 

in
-

1. 

2. in
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Puppet-ul pe care l-ați făcut înainte de oră, aduce pe rând câte un lucru. 
2. Discutați despre ce reprezintă acel lucru, nevoie sau dorință. 
3. Dacă acel lucru reprezintă o nevoie reală, copiii aplaudă. Dacă reprezintă doar o dorință, copiii 

bat din picioare. 
4. La final, discutați despre diferența dintre nevoi și dorințe.  
5. Reamintiți-vă de experiența omului despre care ați povestit la introducere și ce i s-a întâmplat 

pentru că a ales să își împlinească mai degrabă dorința, nu nevoia, într-un moment important.  
6. Spuneți că și părinții uneori nu ne cumpără tot ce ne dorim, deoarece ei trebuie să aibă  întâi grijă 

de ceea ce avem nevoie. Sau pentru că nu este ceva bun pentru noi și doresc să ne protejeze. La 
fel este și cu Dumnezeu. 

 Scoateți frânghia și agățați-o undeva la vedere. 

 În timp ce învățați, prindeți pe frânghie cu una sau două clame 
de rufe foile cu imaginile desenate în fața copiilor. 

3. Spuneți că astăzi veți învăța părți dintr-un verset biblic care ne 
vorbește despre cum se îngrijește Dumnezeu chiar și de păsările 
cerului.   

4. Desenați pe o coală de hârtie doi ochi, imag. 1.    
5. Arătați copiilor și spuneți ce cuvinte din verset reprezintă acel 

desen: Uitați-vă la...   
6. Spuneți împreună cu copiii: Uitați-vă la... 
7. Desenați pe o altă coală de hârtie o pasăre, imag. 2.  
8. Arătați copiilor imaginea, puneți-o pe frânghie și spuneți ce 

cuvinte din verset reprezintă: păsările cerului...  

9. Spuneți împreună cu copiii: Uitați-vă la păsările cerului...  
10. Continuați în același mod până ce ați desenat toate imaginile, 

ați agățat toate hârtiile pe frânghie, ați explicat cuvintele și ați 
descoperit versetul biblic.  

11. Explicați ce vrea să spună acel verset, că dacă Dumnezeu are 
grijă de păsări, cu atât mai mult are grijă și de noi.   

12. La final, spuneți de 3-4 ori versetul. 
13. Întoarceți câte una-două hârtii, să nu se mai vadă imaginile. 
14. Copiii vor spune versetul, inclusiv partea lipsă.  
15. Procedați la fel până ce veți avea la vedere doar coli albe, fără 

imagini.  
16. Copiii vor spune de 3-4 ori vresetul pe dinafară.  

BIB-

1. 2. 
3. 4. 5. 6. 

2. 

1. 

3. 

Tatăl 

le    

hrănește. 4. 

5. cel ceresc  

BIBLIA 

Matei 6:26 

6. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Adunați 7 sau 8 lucruri, unele care reprezintă nevoi, altele care  
sunt doar dorințe. Acestea trebuie să nu fie văzute de copii până 
la momentul potrivit.  

 Faceți un puppet dintr-o șosetă, vezi instrucțiunile de la site-ul 

www.kidzromania.com, secțiunea alte materiale, personaje 

kidzromania, confecționare păpuși din ciorapi. 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic diferența între nevoi și dorințe și 
să aplice în viața de zi cu zi în rugăciune cele învățate. 

INSTRUCȚIUNI  ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

 Puppet 

 7-8 lucruri care reprezintă 
nevoi și dorințe (Ex. 
bomboane, pâine, jucărie, 
sticlă de apă etc.)  

CONCLUZIE: Dumnezeu a spus că dacă are grijă de păsările de pe cer, cu atât mai mult are grijă 
de nevoile noastre. El este Tatăl nostru ceresc și bun. Uneori El ne împlinește și dorințele, dar în 
primul rând El ne-a promis că împlinește nevoile noastre, căci sunt mai importante. Și pentru toate 
noi trebuie să ne rugăm și să Îi mulțumim.  

RUGĂCIUNE:  Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, pentru că El 
este un Tată bun care se îngrijește de toate nevoile noastre.   
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1. Luați frânghia cu cele 6 desene și puneți la vedere imaginile. Luați și 
zarul/ cele 6 cifre.  

2. Un copil aruncă zarul sau extrage o cifră din pungă. (După ce ați citit cifra, o 
puneți iarăși în pungă.)  

3. Imaginea cu cifra de pe zar (hârtie) este scoasă.  
4. Copilul spune ce înseamnă acea imagine în legătură cu versetul biblic. Apoi 

toți copiii de lângă el spun împreună versetul biblic.  
5. Un alt copil  aruncă zarul (sau va extrage o altă cifră).  
6. Dacă acea cifră are deja imaginea scoasă, el și ceilalți copii de lângă el vor 

sări într-un picior de trei ori, în loc să spună versetul biblic.  
7. Conținuați la fel până ce toate imaginile sunt scoase.  
8.  Schimbați de fiecare dată copiii care vor arunca zarul (sau vor extrage cifre).  
9. La final, spuneți versetul pe dinafară încă o dată.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

BIB-

1. 2. 
4. 5. 6. 

5 

 JOC VERSET BIBLIC 
MATERIALE: 

 Vezi versetul biblic. 

OBIECTIVE: Copiii să aibă posibilitatea să repete de mai multe ori              

versetul biblic și să meargă cu el învățat acasă. 

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. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox pag. 12, una la 3 copii.  
 Dacă este posibil să decupeze copiii, lăsați-i pe ei în timpul orei să 

o facă. Dacă sunt prea mici, decupați dvs. totul înainte de oră. 
 ATENȚIE! Unde este linia întreruptă, trebuie ca dvs. să faceți 

tăietura pentru toți copiii, doar pe acea linie întreruptă, imag. 1.  
 Folosiți pasărea din hârtie făcută la lecția biblică drept model. 
 

1. Dați fiecărui copil o pasăre de hârtie și aripi,  pag. 12. 

2. Copiii o vor colora.   

3. Arătați copiilor cum se introduc aripile, imag. 2, și copiii                                    

      vor face la fel, vezi imaginea alăturată.  

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 12, o 
pagină la 3 copii. 

 Foarfecă 

 Creioane colorate  
 
 

1. 

 LUCRU MANUAL 

MATERIALE: 
 

 Coli A4 de hârtie 

 Creioane colorate 

 1 Cutie mare 

 Întrebări, pag. 6 
 

 JOC RECAPITULATIV 

OBIECTIVE: Copiii  să-şi  reamintească tema şi aplicaţiile practice 
din lecţie despre cum Dumnezeu se îngrijește de tot ce avem noi nevoie 
ca să trăim: mâncare, îmbrăcăminte etc. 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească de 

cele învățate azi la lecție despre rugăciune. 

INSTRUCȚIUNI  ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Pregătiți o cutie mare.  
 Copiați întrebările de la pagina 6.  
 Tăiați în patru o coală A4 de hârtie, ca să aveți un 

sfert de copil.  
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ÎNTREBĂRI: 

1. Dă exemplu de o nevoie a ta de care are grijă Dumnezeu.  

2. De ce nevoi a promis Dumnezeu că se va îngriji? 

3. Spune versetul biblic.  

4. Ce nevoie avea omul obosit din povestea de la început? 

5. Dă exemplu de o nevoie a ta de care are grijă Dumnezeu.  

6. Spune versetul biblic.  

7. Ce a ales omul din povestea de la început, nevoia sau dorința? 

8. Ce a pățit omul din poveste pentru că a ales ce dorea mai degrabă decât ce avea nevoie? 

9. Dă exemplu de o nevoie a ta de care are grijă Dumnezeu.  

10. Unde l-a trimis Domnul pe Ilie? 

11. Cum se îngrijea Domnul de nevoia de mâncare a lui Ilie?  

12. Pe cine trimitea Dumnezeu în fiecare zi ca să ducă de mâncare lui Ilie? 

13. Cum se îngrijește Domnul de nevoile tale în fiecare zi? 

14. Spune versetul biblic.  

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Dați fiecărui copil un sfert de coală A4 de hârtie.  

2. Copiii vor colora bucata de hârtie primită.  

3. Veți scrie numele copiilor pe acele foi, apoi copiii le vor face cocoloși.  

4. Dumneavoastră veți ține cutia în mâini și veți spune ,,start!”. 

5. Copiii vor arunca de la locul lor cocoloșii de hârtie spre cutie. 

6. Toți cocoloșii căzuți pe jos sunt lăsați acolo până la runda a doua. 

7. Cocoloșii din cutie sunt scoși și desfăcuți pe rând.  

8. Copiii care au numele pe ei răspund la o întrebare, vezi mai jos.  

9. Dacă răspunsul este corect, copiii aplaudă. Dacă răspunsul este incorect, 
încurajați-i pe copii, nu îi mustrați. 

10. Ridicați toți cocoloșii căzuți pe jos și dați-i proprietarilor.  

11. Repetați jocul de câte ori doriți.  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
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2. 

3. 
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1. 

4
. 

6. 

9. 
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5. 

7.
 

8
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Tăiați 

Îndoiți pe 

liniile 

punctate 

După ce este îndoit tot, decupați  

aici! 

Îndoiți pe 

liniile 

punctate 

Îndoiți pe 

liniile 

punctate 

Țineți foaia cu pasărea 
spre dvs. Copiii nu vor 
vedea imaginea, doar dvs. 
o veți vedea. Decupați în 
fața copiilor pasărea și 
aripile. Tăiați pe linia 
punctată de la pasăre. 
Introduceți prin tăietură 
aripile, linia punctată de 
pe aripi va fi la mijloc. 
Arătați pasărea. 
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NU 
decupați 
unde se 
află linia 
roșie 

Nu tăiați unde 
este linia 
roșie.  

 
Nu arătați copiilor 
imaginea decât după ce 
ați finalizat vizualul.  

 

 

 
 

 

Copiii văd o foaie alba, spate. 

Îndoiți la jumătate. Nu decupați unde se află linia roșie. 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să înțeleagă că Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre.  
Texte biblice: Matei 6:11; 1 Împărați 17:1-7. Versetul biblic: Matei 6:26 ,,Uitați-vă la păsările cerului... Tatăl vostru cel 
ceresc le hrănește.” 

 

Puneți un X pe lucrurile care sunt dorințe și încercuiți lucrurile care reprezintă nevoi. Desenați fețe fericite pentru 
băiat și fată. Ei vor arăta cum ne simțim noi când Dumnezeu împlinește nevoile noastre.  


