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PREZENTAREA: 

Dl. Drumescu: 

Domnul Drumescu vine la oră, ca şi cum s-ar fi rătăcit, intrând în clasă cu mare zgomot, în 

modul său caracteristic, şi spune: ,,Ce-i aici? Unde am ajuns?’’ Îi vede pe copii şi spune: ,,Oh, 

aici nu sunt insulele îndepărtate. Dar, totuşi, sunt copii. Asta e bine. Unde am ajuns, la o şcoală?’’  

Copiii răspund. ,,Am înţeles. Sunt la biserică!’’ Copiii răspund. ,,Şi-aici e o şcoală biblică pentru 

copii?’’ Copiii răspund. ,,Ce bine! Ce bine-am nimerit! Nici că se putea mai bine. Atunci, bun 

găsit, copii!’’ Copiii răspund. ,,Pentru cei ce nu ştiţi, eu sunt dl. Drumescu. Şi sunt încântat să vă  

cunosc.’’ Copiii răspund că şi ei sunt încântaţi. ,,Misiunea mea este să ajung peste tot în lume să-i 

întâlnesc  pe misionari, să culeg informaţii de la ei despre cum lucrează Dumnezeu peste tot în 

lume, să întâlnesc copii şi să le povestesc despre ce face Dumnezeu cu oamenii care au o relaţie 

personală cu El şi ascultă de poruncile Lui. Vă întrebaţi, poate, ce fac eu azi la voi şi cum am 

ajuns aici. Ştiţi? Avionul cu care trebuia să ajung undeva, în nişte insule îndepărtate, a aterizat 

forţat. Probleme tehnice. Aşa a făcut Dumnezeu să ajung la voi. Mai precis, m-am rătăcit. Dar am 

nimerit bine. Şi am aici, cu mine, câteva fructe şi legume pe care trebuia să le duc copiilor săraci 

din insulele îndepărtate. Acum acestea nu cred că vor mai rezista până acolo. Vi le dăruiesc vouă.  

O să cumpăr altele proaspete pentru copiii din insulele îndepărtate. Ooo, ce târziu e! Îmi pare rău, 

dar nu pot să mai stau. Trebuie să caut un aeroport să îmi continui călătoria. Trebuie să ajung 

degrabă în insulele îndepărtarte. Înainte să plec, vă încurajez, copii, să alegeţi şi voi să păstraţi o 

relaţie personală cu Dumnezeu şi să păziţi poruncile Lui.  

 

Învăţător: 

Domnule Drumescu, vă mulţumim că aţi trecut pe la noi. Nu este întâmplătoare venirea dvs. aici, 

mai ales că ne-aţi adus şi fructe. Lecţia noastră de azi are legătură cu acest subiect: legume şi 

fructe. 

 

Dl. Drumescu: 

Mă bucur! Rămâneţi cu bine, copii!’’ Copiii răspund,  dl. Drumescu se retrage.   

 

   

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să  introducă tema şi 

scopul lecţiei, anume că dacă un om are o relaţie personală cu Dumnezeu şi 

ascultă de poruncile Lui, Dumnezeu dă binecuvântare. 

 

MATERIALE: 

 Un coş 

 Farfurii 

 Cuţit 

 Câteva fructe pregătite 

pentru a fi  mâncate 

 Câteva legume (morcovi, 

roşii, castraveţi) spălate, 

tăiate în bucăţi mici şi puse 

pe farfurii.  

 Costumaţie pentru dl.             

Drumescu, vezi 

www.kidzromania.com, 

secţiunea Lecţii, 

    Alte Materiale, Personaje. 

 Luaţi câteva fructe şi legume, suficiente pentru toţi copiii de la grupă, 

spălați-le, tăiați-le în bucăţi mici și puneţi-le într-un coş, pe farfurii 

învelite cu folie transparentă sau pungi curate. Acestea vă vor folosi la 

lecţia biblică. 

 Vorbiţi cu cineva să interpreteze la această oră rolul domnului Drumescu. 

Spuneţi-i înainte de oră ce are de făcut şi ce trebuie să zică, vezi 

prezentarea de mai jos. Pentru mai multe detalii legate de personajul                   

dl. Drumescu, vezi  site-ul nostru www.kidzromania.com,  

       Secţiunea Lecţii, Alte Materiale, Personaje. 
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe de la Daniel că Dumnezeu îi vede mereu dacă 

ascultă de El sau nu, chiar dacă ceilalți nu îi văd, iar ei trebuie să aleagă mereu 

să asculte de Dumnezeu.  

 

TEXTUL BIBLIC:  Daniel 1:1-21 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Daţi copiilor să facă fiecare câte o păpuşă din cornete 

       de hârtie astfel:  

 Luaţi 6 jumătăţi de coli A4 de  hârtie.  

 Răsuciţi-le în formă de cornet, imag. 1.  

 La capătul ascuţit de sus lipiţi cu lipici, capse sau scotch, imag. 1.  

 Tot acolo faceţi păr din  fire de aţă de croşetat/ franjuri de hârtie 

colorată/ hârtie creponată sau desenaţi cu creioane colorate, imag 3.    

 La bază, capătul larg,  triunghiul de hârtie ieşit în exterior 

introduceţi-l  în interior, imag. 2, ca să poată sta în picioare cornetul. 

Aşezaţi cornetele cu baza în jos şi faceţi ochi nas şi gură, imag. 3  

  Pentru rege desenați cu creioane colorate o coroană mică.  

2. În timp ce povestiţi, vă veţi folosi de toţi copiii.  

3. Alegeţi câţiva copii care vor mişca păpuşa Daniel, alţii vor mişca păpuşile 

prietenii lui Daniel, alţii păpuşa rege, alţii păpuşa soldat.  

4. Urmaţi pe parcursul prezentării şi instrucţiunile pe care le aveţi mai jos, în 

povestirea biblică, cu litere italice.  

 

 

 

MATERIALE: 

  

 Legumele şi 

fructele pregătite 

pentru Lecţia 

introductivă, pag. 2 

 6 Jumătăţi de coli 

A4 de hârtie albă 

 Capse şi capsator 

sau lipici/scotch 

 Aţă de croşetat, 

hârtie creponată 

sau creioane 

colorate etc. 

1. 

2 

3. 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

NARATOR: 

 

Demult, spune Biblia, a trăit un tânăr pe nume Daniel (copiii Daniel mişcă 

păpuşa cornet Daniel). Acesta avea trei prieteni (copiii prietenii lui Daniel 

mişcă păpuşile cornet prietenii lui Daniel). Ei erau niște tineri care au crescut 

în familii ce Îl iubeau pe Dumnezeu şi păzeau poruncile Lui. Părinţii lor i-a 

învăţat încă de mici că trebuie să asculte mereu de Dumnezeu, deoarece El îi 

vede mereu. Doar așa pot fi binecuvântați de El.  

 

Într-o zi, un împărat dintr-o ţară străină (copiii rege mişcă păpuşa cornet rege) a luptat 

împotriva poporului lor şi a învins. Așa au ajuns Daniel și prietenii săi să fie duși departe de 

casa lor și de țara lor, ca să slujească în casa acelui împărat.   

Împăratul îi trata bine pe aceşti tineri. (Toţi copiii cu aceste patru păpuşi, le ridică în sus şi le 
mişcă.) Le dădea să mănânce în fecare zi o parte din bucatele de la masa lui, carne şi mâncăruri 
pe care Dumnezeu le-a interzis poporului lor să le mănânce, deoarece nu erau sănătoase pentru 
ei. Hm! Oare ce au făcut Daniel și prietenii lui înr-o astfel de situație? Oare au ales să asculte 
de împărat, sau de Dumnezeu? Nici familia, nici altcineva nu îi vedea ce fac. Dar Dumnezeu, 
oare îi vedea? 
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Omul regelui (copiii care au păpuşa cornet soldat, o ridică în sus şi o mişcă)  le 
aducea mereu de mâncare. Dar Daniel și prietenii lui au hotărât să nu mănânce din 
bucatele alese ale împăratului despre care Dumnezeu le spusese că nu aveau voie să 
mănânce. Cei patru cunoşteau poruncile lui Dumnezeu de acasă, pentru că părinţii lor 
îi învăţaseră de mici. Ei l-au rugat astfel pe omul regelui (păpuşa soldat e ridicată şi 
mişcată) să nu-i oblige să mănânce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să fie priceput și să 
știe cum să vorbească. El a zis: „Încearcă-ne zece zile cu  zarzavaturi şi apă de 
băut!” (Păpuşa Daniel e ridicată şi mişcată.) El i-a ascultat şi i-a încercat zece zile. 
(Daţi copiilor prin sală să mănânce bucăţi tăiate de legume şi fructe pe care le-a adus 
la oră dl. Drumescu. Aşteptaţi copiii să mănânce.  Abia apoi continuaţi povestirea.)  
 
După cele zece zile, Dumnezeu a făcut ca Daniel și prietenii lui să arate mai bine şi 
mai frumoşi decât toţi tinerii care mâncaseră din bucatele împăratului. Şi asta pentru că 
omul regelui lua bucatele şi vinul împăratului şi le dădea zarzavaturi.  
 
Dumnezeu le-a dat celor patru tineri multă înţelepciune, mai ales lui  Daniel.  (Ridicaţi 
şi mişcaţi pe rând păpuşile pomenite în povestire.) 
 
Când s-au arătat înaintea împăratului, acesta a stat de vorbă cu ei. Împăratului i-a 
plăcut mult de ei, așa că au fost primiţi în slujba lui. Ei erau mai buni decât toţi 
înţelepţii de la curtea împăratului. (Ridicaţi şi mişcaţi pe rând păpuşile pomenite în 
povestire. La final toţi copiii mişcă păpuşile.) 

CONCLUZIE: 

Cei patru tineri au ales să asculte de Dumnezeu. Știau că dacă părinții sau alți oameni, 
care îi cunosc, nu îi văd, Dumnezeu îi vede dacă ascultă de El sau nu. Și Dumnezeu i-a 
binecuvântat pentru ascultarea lor și a fost mereu cu ei. Ei au devenit foarte apreciați 
de împărat. 

DISCUŢIE cu întrebări: 

 Kidz Romania crede că unul dintre cele mai importante momente după ce se face prezentarea lecţiei 

biblice, este timpul  de discuţie şi rugăciune. Aici vă puteţi apropia mai mult de copii, să  vorbiţi 

deschis cu ei, să le cunoaşteţi problemele, frământările, întrebările, nevoile de rugăciune, printr-o 

atmosferă prietenoasă. De aceea, întrebările nu sunt un test al cunoştinţelor, ci o discuţie prietenoasă 

care să îi ajute pe copii să aplice Biblia în viaţa lor. Nu monopolizaţi discuţia, nici timpul de 

rugăciune, ci lăsaţi şi încurajaţi toţi copiii să participe. Timpul de rugăciune este, de asemenea, o 

prioritate şi dorim ca toţi copiii să îşi dorească să se roage şi să citească mai mult din Cuvântul lui 

Dumnezeu.   

ÎNTREBĂRI pentru discuţie: 

  

1. Ce lucruri a învăţat Daniel în copilăria lui? Cine l-a învăţat?  

2. Cum ştim noi ce vrea Dumnezeu să facem?  

3. Ce înseamnă să asculţi de Dumnezeu? 

4. Dă exemple despre cum poţi să Îl asculţi pe Dumnezeu.  

5. Ce promite Dumnezeu celor ce ascultă de El? 

6. De ce vrea Dumnezeu ca tu să asculţi de El? 
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INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi şase cornete pentru joc. 

 Pe şase jumătăţi de coli A4 de hârtie desenaţi câte 

o imagine, astfel: 

 

Domnul te va face  
 
să fii cap, 
 
nu coadă... 
 
 dacă vei asculta  
 
de poruncile Domnului ... 
 
Deuteronom 28:13             
  

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe parte dintr-un verset biblic,            

anume ce promite Dumnezeu dacă ascultă de El. 

    MATERIALE: 

 Coli A 4 de hârtie 

 Carioca 

 Frânghie de întins rufe 

 Clame de prins rufe 

Domnul te va face să fii cap,         
nu coadă... dacă vei asculta de 
poruncile Domnului ...  
 Deuteronom 28:13 

 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

1. Prindeți de ceva rezistent cele două capete ale unei frânghii de rufe, în fața copiilor. 

2. Luaţi 10 clame de rufe. 

3. Prindeţi pe frânghie cu o clamă de rufe hârtia cu primele cuvinte din verset şi spuneţi împreună 

cu copiii cuvintele sugerate de imaginea pe hârtie.  

4. Prindeţi pe frânghie cu o clamă de rufe a doua hârtie şi spuneţi împreună cu copiii cuvintele 

sugerate de imaginile de pe hârtiile 1 şi 2.  

5. Prindeţi pe frânghie cu o clamă de rufe a treia hârtie şi spuneţi împreună cu copiii cuvintele 

sugerate de imaginile de pe hârtiile 1, 2 şi 3.  

6. Faceţi la fel cu toate celelalte hârtii, dar, de fiecare dată, spuneţi versetul de la început. 

7. Apoi spuneţi tot versetul luând după fiecare rostire câte o  hârtie cu părţi din versetul biblic.  

8. La sfârşit, copiii vor şti tot versetul pe dinafară. 

JOCUL este OPȚIONAL: 

1. Puneţi pe o masă, sub fiecare cornet, cele şase hârtii cu imagini, folosite la învăţarea versetului. 

Să fie îndoite. 

2. Alegeţi 3 copii care să vină în faţă. Ei vor lua toate imaginile de sub cornete şi le vor pune în 

ordine pe frânghie.  

3. Apoi toţi trei vor spune versetul. 

4. Repetaţi aşa de mai multe ori, ca toţi copiii să treacă în grupuri de câte trei prin faţă, să aranjeze 

şi să spună versetul biblic.  
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OBIECTIVE:  Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică despre 

cum Dumnezeu îi vede mereu dacă ascultă de El sau nu, chiar dacă ceilalți nu îi 

văd, iar ei trebuie să aleagă mereu să asculte de Dumnezeu.  

INSTRUCŢIUNI  ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi copii xerox imaginile de la pag. 8. 

 Lipiţi-le pe coli A 4 de hârtie 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luaţi imagine 1. Puneţi imaginea la vedere. Discutaţi despre ce vedeţi în ea. Puneţi pe copii să 

spună o poveste pe care şi-o imaginează ei privind la acea imagine. Discutaţi dacă persoana din 

imagine păzeşte sau nu poruncile lui Dumnezeu. Întrebaţi de ce cred ei ceea ce au răspuns. 

2. Luaţi imagine 2. Procedaţi ca la prima. 

3. Faceţi la fel cu imaginile rămase.  

 

 CONCLUZIA DE FINAL: 

Nu este suficient să vii la biserică. Nu este suficient că creşti într-o familie creştină şi înveţi despre 

Dumnezeu. Nu este suficient că părinţii tăi Îl iubesc pe Domnul Isus. TU trebuie să ai o relaţie 

personală cu Dumnezeu, adică să vorbeşti cu El în rugăciune, să asculţi şi să împlineşti poruncile 

Lui, cum spune versetul biblic învățat azi, să Îl laşi să fie Prietenul tău.  Atunci El te va binecuvânta 

și vei avea mereu parte de prezența Sa. 

 

RUGĂCIUNE: 

Aduceţi copiii în rugăciune în care să ceară putere să asculte şi să împlinească poruncile lui 

Dumnezeu.  

 

MATERIALE: 

 Imagini, pag. 8 

 Coli A4 de hârtie 

 Foarfecă 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele 

învăţate la oră despre faptul că dacă ascultă de Dumnezeu şi de 

poruncile Lui, vor fi binecuvântați de El. 

MATERIALE: 

 10 Sferturi de coli A4 

de hârtie  

 Creion 

 Lipici/scotch 

 Întrebări pag. 9 

 

 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Scrieţi pe 10 jumătăţi de coli A4 de hârtie 10 întrebări, pe fiecare 

hârtie câte o întrebare. 

Unde este? 

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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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Chemaţi în faţă doi sau trei copii, aleşi la întâmplare.  
2. Daţi un cornet unuia dintre cei trei. Acesta ascunde cornetul la spate şi îl ţine 

cu mâna stângă sau dreaptă.  
3. Al doilea copil, fără să vadă ce face primul, alege mâna stângă sau dreaptă al 

celui ce a ascuns cornetul.  
4. Dacă acel cornet se află în mâna indicată de al doilea copil, se desface și este 

citită întrebarea de către învăţător, iar al treilea copil răspunde.  
5.    Dacă acesta nu ştie să răspundă, poate răspunde oricare dintre cei trei.  
6. Dacă niciunul nu ştie răspunsul la întrebare, toţi trei, în cor, vor zice versetul   
       biblic.  
7. Dacă sunt doar doi copii, vor răspunde amândoi la aceeaşi întrebare, pe rând, 

iar dacă nu ştiu răspunsul, vor spune versetul biblic. 
8.    Se repetă procedura până ce toţi copiii vor trece prin faţă.  
9. Dacă aveţi mai mulţi copii la grupă, faceţi mai multe cornete cu mai multe   
       întrebări. 

????? 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze o gentuţă dintr-un cornet de hârtie 

pe care să o ia acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră că dacă 

un copil ascultă de poruncile lui Dumnezeu, El îi dă binecuvântare. 

 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Luaţi pentru fiecare copil o coală A4 de hârtie. 

 Rulaţi şi faceţi un cornet pentru fiecare copil, vezi instrucţiunile la 

Lecţia Biblică. 

 Tăiaţi cu foarfeca cercuri mici albe de hârtie şi  puneţi în mijloc un 

punct negru. Faceţi câte două pentru fiecare copil. 

 Tăiaţi cu foarfeca o formă de gură pentru fiecare copil din hârtie roşie 

sau albă, iar copiii vor colora cu roşu.  

 Pregătiţi pentru fiecare copil un şnur de aprox 10-15 cm. 

 Pregătiţi materiale pentru decorat: hârtii colorate etc. 

 

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie, una 

de copil 

 Hârtie albă sau           

colorată 

 Şnur de 10-15 cm de 

copil 

 Lipici sau scotch 

 Hârtii colorate sau 

creioane colorate 

1. Daţi fiecărui copil câte un cornet pregătit înainte de oră, doi ochi şi o gură.  

2. Copiii vor ţine cornetul cu baza în jos, vezi imaginea alăturată, vor lipi sub îndrumarea dvs. 

cei doi ochi şi gura, iar sub ochi şi deasupra gurii vor pune un punct negru pentru nas. 

3. Copiii vor decora apoi cornetul cu alte materiale pentru decorat sau cu creioane colorate.  

4. Daţi pentru păr fie cocoloaşe mici de hârtie creponată, care să fie lipite unele lângă altele 

formând părul, fie fire de tricotat mici de 3 cm, lipite cu scotch de partea ascuţită a cornetului, 

fie fire de păr din franjuri de hârtie colorată. 

5. Întoarceţi cornetul cu partea ascuţită în jos, daţi două găuri laterale şi legaţi şnurul.  

6. În această gentuţă, copiii vor pune pagina de colorat rulată în formă de sul. 

 

 LUCRU MANUAL 
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APLICAŢIE PRACTICĂ: 
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JOC RECAPITULATIV: 

1. Ce i-a cerut regele străin lui Daniel şi prietenilor lui? De cine au ascultat ei? 

2. Cine l-a văzut pe Daniel dacă mănâncă sau nu lucruri nepermise? 

3. Spune un lucru rău despre care ştii că lui Dumnezeu nu îi place să îl faci. 

4. De ce nu a mâncat Daniel din mâncarea împăratului? 

5. Spune o situaţie în care o cunoştinţă a ta a ascultat de Dumnezeu în vreun fel şi ce s-a întâmplat. 

6. Spune o situaţie în care tu sau o cunoştinţă a ta  nu a ascultat de Dumnezeu în vreun fel şi ce s-a 

întâmplat. 

7. Ce s-a întâmplat cu Daniel pentru că a ascultat de Dumnezeu? 

8. Ce face Dumnezeu când tu asculţi de El şi de poruncile Lui? 

9. Cine ascultă de obicei de Dumnezeu? 

10. Este suficient ca doar părinţii tăi să asculte de poruncile lui Dumnezeu? Dar tu cum o poţi face? 

ÎNTREBĂRI: 
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Domnul te va face să fii cap, nu coadă... dacă vei asculta de poruncile 
Domnului ...  Deuteronom 28:13 

Domnul te va face să fii cap, nu coadă... dacă vei asculta de poruncile 
Domnului ...  Deuteronom 28:13 


