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3. Prin Biblie și rugăciune 

Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA.                                              

TEXT: Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  

 

    ȘCOLARI  

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înveţe că ei pot să își întărească  

credința prin citirea Bibliei și rugăciune; așa cunosc voia lui 

Dumnezeu și învață cum să asculte deplin de El. 

 

TEXT BIBLIC: Cartea Daniel, capitolul 6 

 

VERSET BIBLIC: Psalmul 119:59 

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 

Janet Cunningham  

Tamara Henkes 

Travis Corbell 

Graţian Şerban 

Florentina Pali-Gheorghiaş 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Puneți fursecurile, maşina, pantoful, cartea şi coala de hârtie pe 
care scrie  “ASCULTAREA DEPLINĂ” într-o cutie. Ţineţi cutia 
ascunsă până ce începeţi activitatea. 

 Scoateţi fiecare lucru pe rând, pe măsură ce vorbiţi despre acel 
obiect.   

 .  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI ȘI PREZENTARE: 

Spuneți: ,,Astăzi este ultima noastră lecţie despre Daniel şi prietenii 

lui. Aş vrea să începem cu un test rapid.” Daţi fiecărui copil câte o 

coală de hârtie şi un creion. ,,Am adus această cutie (arătaţi cutia) care 

să ne ajute la acest test.” Scoateţi fursecurile.  

 

Prima întrebare este: ,,Care credeți că sunt ingredientele necesare 

pentru a face un fursec? Înainte de a scrie răspunsul la întrebare, 

însă, trebuie să mâncaţi fiecare un fusec.” Daţi fiecărui copil un 

fursec. ,,Mâncaţi fursecul şi apoi scrieţi cel puţin cinci ingrediente 

de care este nevoie pentru a face un astfel de  fursec.”  

 

Permiteţi copiilor să scrie răspunsurile, apoi scoateţi maşinuţa de 

jucărie: ,,Haideţi să ne închipuim că aceasta este o maşină 

adevărată. De ce piese credeți că este nevoie pentru a face o 

maşină?” Copiii ar trebui să scrie lucruri de genul: metal, cauciuc, 

sticlă, vopsea etc. 

 

Scoateţi următoarele două obiecte. Puneţi-i pe copii să scrie   de ce 

anume este nevoie pentru a face acele obiecte. Apoi scoateţi  coala 

de hârtie pe care scrie  ASCULTAREA DEPLINĂ și întrebați copiii: 

“De ce este nevoie pentru a avea o ASCULTARE DEPLINĂ față de 

Dumnezeu?” Daţi copiilor un timp să scrie, apoi discutați 

despre ,,ingredientele’’   necesare. Poate veţi dori să le spuneţi dvs. 

unul dintre ingrediente, cum ar fi: ,,Pentru ASCULTAREA DEPLINĂ, 

este nevoie de cineva care să îţi spună ce să faci.” 

 

Oferiţi copiilor ocazia de a se gândi la cât mai multe lucruri. Dacă nu 

menţionează lucrurile de mai jos, ajutaţi-i dvs. menționându-le.  Este 

foarte important să fie enumerate. 

 

   OBIECTIVE: 

 Copiii să înveţe că ei pot să își întărească  credința prin citirea Bibliei și 

rugăciune; așa cunosc voia lui Dumnezeu și învață cum să asculte deplin 

de El. 

 O persoană care să îţi spună ce să faci (Dumnezeu).   

 O persoană care să audă comenzile (Eu).  

 Urechi.  

 O persoană care să se gândească la ce decizie să ia.  

 O persoană care să FACĂ ceea ce i se spune.  

   ATENŢIE: 

Asiguraţi-vă că fiecare copil are 

oportunitatea de a vorbi. De 

obicei, vorbesc aceiaşi copii cel 

mai mult. Nu îi alegeţi doar pe 

cei care ridică mâna. Pentru a 

avea o discuţie şi mai                      

interesantă, folosiţi după fiecare 

răspuns întrebări precum:  “De 

ce?” , “De ce credeţi asta?”, “De 

ce credeţi că s-a întâmplat aşa?”, 

“De ce aţi spus Da (sau Nu)?” 

MATERIALE: 

 Fursecuri 

 O maşinuţă de jucărie 

 O carte 

 Un pantof 

 Tablă albă 

 O cutie 

 O coală A4 de hârtie    

pe care scrie 

“ASCULTAREA      

DEPLINĂ” 

 Hârtie şi creion 

pentru fiecare  copil 
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POVESTIREA BIBLICĂ 

Cine îşi aminteşte despre ce a fost povestirea biblică de  

săptămâna trecută? (Permiteţi copiilor să răspundă.) Foarte bine, am vorbit 

despre cei trei băieţi evrei din cuptorul cu foc. Şi despre ce a fost povestirea 

biblică de acum două săptămâni, îşi aminteşte cineva? (Daniel refuză mâncarea 

 regelui din Babilon. Permiteţi copiilor să răspundă.) Toţi aceşti patru tineri s-au 

încrezut în Dumnezeu.  

  

Azi vom vorbi tot despre Daniel. (În timp ce povestiţi, faceţi o bilă dintr-o bucată de  

 Plastilină. Ea va reprezenta capul lui Daniel. Apoi arătaţi copiilor, imag. 1). Au 

trecut mulţi ani de când Daniel a refuzat să mănânce acea mâncare nesănătoasă. 

Regele a văzut ce tânăr deştept, responsabil şi bun era el și i-a dat din ce în ce mai 

multe responsabilităţi. Daniel a devenit un om important în Babilon. Dar cel mai 

important era că Daniel a continuat să se încreadă în Dumnezeu. El a continuat să Îl 

asculte pe Dumnezeu în toate lucrurile pe care le făcea. De trei ori pe zi, Daniel se 

aşeza lângă fereastră, îngenunchea şi se ruga lui Dumnezeu. (Faceţi din plastilină o 

mână care reprezintă rugăciunea, imag. 2.) 

 

Într-o zi, niște colegi răutăcioși și invidioși l-au văzut pe Daniel prin fereastră cum 

se roagă. (Faceţi din aceeaşi plastilină o formă de gură mânioasă, imag. 3.) Apoi au 

ticluit ceva rău pentru el, ca să îl prindă. Au mers la regele Darius (faceţi din gura 

mânioasă un cerc închis pentru coroană, imag.4) și i-au cerut să dea o lege prin care 

să interzică tuturor rugăciunea adresată oricui altcuiva în afară de el, regele țării. 

(Faceţi din coroană, un  pix, imag. 5.)  

 

 Regele nu a ştiut că este o capcană, ca să îi facă rău lui Daniel. Aşa că a dat acea 

nouă lege care spunea că oricine se va ruga oricui altcuiva, afară de rege, avea să fie 

aruncat într-o groapă cu lei. (Faceţi din aceeaşi plastilină o groapă, imag. 6.)  

 OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe că Daniel împlinea toate poruncile lui Dumnezeu,  

pentru că el cunoştea bine Cuvântul Lui şi se ruga lui Dumnezeu. 

TEXT BIBLIC: Cartea Daniel, Capitolul 6  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Vă propunem ca în prezentarea povestirii biblice să vă 

folosiţi de  plastilină. Important este nu cât de perfect vă ies 

figurinele, ci cât de rapid lucraţi.  

 În timp ce spuneţi povestirea, opriţi-vă din când în când 

pentru a modela figurinele în prezenţa copiilor.   

 Faceţi mai multe baghete lungi din plastilină. 

MATERIALE: 

 Plastilină 

Vă recomandăm  să  

citiţi povestirea de mai 

multe ori înainte de 

oră, apoi să o spuneţi 

pe dinafară în timpul 

orei. Oricum veţi face, 

încercaţi să fiţi cât mai 

expresiv în povestire, 

aşa încât să fie o 

plăcere pentru copii.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.
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Sună înspăimântător, nu-i aşa? Leii sunt periculoşi! (Faceţi din groapă, o gură de 

leu, imag. 7.)   Ei au dinţi şi gheare ascuţite! Puteţi să faceţi ca un leu? (Faceți ca un 

leu şi îndoiţi degetele ca şi cum aţi avea gheare:  Roor!) Oau! Toţi aţi fi nişte lei 

foarte înspăimântători! Bine. Acum să ascultăm restul povestirii şi să vedem ce s-a 

întâmplat cu Daniel. 

  

Ei bine, Daniel ştia despre această lege, dar nu îi era teamă. (Daţi din cap că nu.) 

Nimeni nu avea să îl oprească să se roage lui Dumnezeu ( imag. 2), nici chiar groapa 

cu lei. Daniel Îl iubea pe Dumnezeu (imag. 1). Deci, la fel ca înainte, el mergea de 

trei ori pe zi în camera sa, îngenunchea lângă fereastră şi se ruga lui Dumnezeu.  

  

Oamenii cei răi (faceţi din  plastilină o formă de gură mânioasă, imag. 3)  l-au 

urmărit și, bineînţeles, l-au găsit pe genunchi în faţa ferestrei, rugându-se lui 

Dumnezeu. Aşa că s-au dus la regele Darius (faceţi din gura mânioasă un cerc închis 

pentru coroană, imag.4) şi i-au spus că l-au văzut pe Daniel rugându-se lui 

Dumnezeu. Oh, nu! (Acoperiţi-vă gura cu mâna, ca și cum v-ați speria.) Asta 

înseamnă că Daniel urma să fie aruncat în groapa cu lei! Acest lucru l-a întristat mult 

pe regele Darius, deoarece îi plăcea mult de Daniel.  

  

Regele a încercat să găsească o modalitate prin care să îl salveze pe Daniel, dar nu a 

găsit nicio cale de scăpare pentru el. În vremea aceea, dacă un rege dădea o lege nouă 

nu o mai putea schimba. Și, înainte ca Daniel să fie luat (faceţi din aceeaşi plastilină 

o bilă pentru Daniel, imag. 1,   şi o groapă, imag. 6), regele Darius i-a spus: „Sper ca 

Dumnezeul tău să te poată scăpa de lei!”  

 

Regele l-a aruncat pe Daniel în groapa cu lei, (lăsaţi să cadă bila de plastilină prin 

groapă)  apoi a plecat de acolo foarte trist. Puteţi să îmi arătaţi o faţă tristă? (Faceţi 

din groapă o faţă tristă, imag.3.)  Regele era atât de supărat, că nu a putut nici 

mânca, nici dormi în noaptea aceea.  

 

Dar, ce se întâmpla în timpul acesta în groapa cu lei? (Puneţi mâna la ureche ca şi 

cum aţi asculta cu atenţie.) Era linişte. Era o liniște mare. Leii nu făceau nici măcar 

un zgomot. Parcă îi adormise cineva. Un înger era cu Daniel și îl păzea. Dumnezeu a 

trimis un înger ca să închidă gura leilor! (Faceţi din plastilină o gură închisă pentru 

lei, imag. 8.)  Şi aşa l-a păzit Dumnezeu pe Daniel toată noaptea. Nu i s-a întâmplat 

niciun rău.  

  

Dis de dimineaţă, regele Darius a alergat la groapa cu lei să vadă ce face Daniel și a 

strigat: ,,Daniel, te-a scăpat Dumnezeul tău de lei?” Daniel a răspuns: „Dumnezeu 

ştie că nu am făcut nimic greşit și, da, El a trimis un înger să închidă gura leilor. Sunt 

bine și nevătămat. Leii nu mi-au făcut niciun rău, deoarece eu am ascultat de  

Dumnezeu!” 

 

Regele Darius a înțeles atunci ticluirea celor răi pe care i-a și pedepsit. Apoi a dat o 

nouă lege prin care toţi să se închine de-acum Dumnezeului lui Daniel, Dumnezeul 

cel viu.  

 

  

   

 

7. 

8. 

7. 

2. 

1. 

Gura 

deschisă 

Gura închisă 

3. 

4. 

3. 
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Daniel a făcut bine în toate lucrurile, iar Dumnezeu era cu  el.    

CONCLUZIE: 

Această povestire biblică ne învaţă cât este de important să ne rugăm lui 

Dumnezeu și să cunoaștem voia Lui. Dar cum putem cunoaște voia Lui? Doar citind 

Biblia. Toţi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, nu-i aşa? Daniel ştia cât este de 

important  pentru el să se roage.  El a rezervat trei momente din zi, pentru a se ruga 

lui Dumnezeu. Acest lucru i-a dat lui Daniel, la momentul potrivit, curaj să refuze 

ceva rău şi să asculte deplin de Dumnezeu.  

 

Dumnezeu doreşte ca și noi să stăm de vorbă cu El. Poate că aveţi un loc special în 

casa voastră sau în camera voastră unde mergeţi şi vă rugaţi. Puteți găsi un loc 

liniştit unde să fiți singuri; poate fi un loc pe care să-l ştii doar tu cu Dumnezeu. Nu 

trebuie să te rogi în vreun fel anume. Aici, în clasă, închidem ochii pentru a nu fi  

distraşi de alte lucruri. Apoi împreunăm mâinile pentru a ne ajuta să stăm liniştiţi. 

Dar vă puteţi ruga în orice fel vreţi, la orice oră din zi și din noapte.Vă puteţi ruga 

oriunde aţi fi. Dumnezeu este cu voi oriunde mergeţi.  

 

Din povestirea aceasta am învăţat că Dumnezeu îi protejează pe cei care ascultă de 

El. Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, dar Dumnezeu l-a păzit și l-a salvat. Îşi 

aminteşte cineva cum a făcut Dumnezeu acest lucru? (Oferiţi-le copiilor posibili-

tatea de a răspunde.) Da, Dumnezeu vă va proteja şi pe voi când  alegeți să faceți 

voia Lui, să ascultaţi de El. Aceasta este o promisiune a Sa pentru fiecare dintre noi. 

Cred că  este un moment bun chiar acum pentru rugăciune. Ce credeţi? 

 

RUGĂCIUNE: 

Aduceți copiii la un timp de rugăciune înaintea lui Dumnezeu în care să ceară putere 

să asculte și ei deplin de El, indiferent de cât de greu ar fi aceasta pentru ei. 

OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe un nou verset biblic care este ca o rugăciune, o dorință 

de a asculta de învățăturile lui Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 8 Baloane /sticle 

goale de plastic de 

2 l 

 Cariocă 

 

Mă gândesc la căile mele 

şi îmi îndrept picioarele 

spre învăţăturile Tale.  

Psalmul 119:59 

mele 

Mă 

la căile 
mele  

şi îmi 
 îndrept 

picioa

rele 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Umflaţi cele 8 baloane şi scrieţi pe ele (sau pe 

sticle de plastic) cu o cariocă permanentă 

cuvinte din versetul biblic împărţit astfel: Mă 

gândesc…  la căile… mele… şi îmi 

îndrept… picioarele… spre învăţăturile…  

Tale...  Psalmul 119:59 
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JOCUL este OPȚIONAL  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Chemaţi în faţă opt copii, ca să vă ajute.  

2. Daţi fiecăruia dintre cei opt copii câte un balon/sticlă. 

3. Anunţaţi care este versetul biblic şi puneţi baloanele în  ordinea corectă.  

4. Spuneţi de câteva ori versetul biblic împreună, apoi doar fetele, apoi doar băieţii, apoi 

doar cei care au culoarea albastră pe ei, apoi cei ce au roşu etc.  

5. Puneţi să fie ascuns la spate câte un balon/sticlă, dar nu în ordine, ci aleator. Copiii vor 

spune de fiecare dată versetul, inclusiv partea/ părțile lipsă. 

 

 

 

1.  Luaţi aceleaşi baloane (sticle) pe care le-aţi folosit la învăţarea versetului biblic. 

2.  Alegeţi un balon/o sticlă dintre cele opt, apoi daţi unui copil.  

3.  Copiii trebuie să dea balonul/sticla din mână în mână.  

4.  Când suneţi ,,stop’’, copiii trebuie să se oprească.  

5.  Copilul care a rămas cu balonul/sticla în mână, împreună cu colegul/-a din stânga şi 

 din dreapta, va spune versetul biblic până la cuvintele care sunt scrise pe 

  balon/sticlă.  

6. Puneţi balonul/ sticla în altă parte.  

7. Luaţi un al doilea balon/sticlă şi procedaţi la fel. 

8. Faceţi la fel cu fiecare balon/sticlă în parte.  

 

 

 

MATERIALE: 

 2 Coli A4 de 

hârtie 

 2 Cutii de aceeaşi 

mărime 

 Săpun/cutie           

dreptunghiulară de 

peşte 

    OBIECTIVE: 

Copii vor învăţa cum să aplice Biblia în viaţa lor personală. Ne  

putem încrede şi putem asculta de Dumnezeu în ciuda tuturor  

lucrurilor care se întâmplă în viaţa noastră, la fel ca Daniel şi  

prietenii lui. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

Exersați înainte de oră acasă, pentru a vă asigura că ştiţi bine cum funcţionează exeprimentul de mai 

jos. Dacă ceva nu merge, când faceţi experimentul în faţa copiilor, spuneţi: “Ups, nu a mers! Să 

mai încerc o dată.”  Nu este nicio problemă când copiii văd că şi noi facem greşeli. Inseraţi eşecul 

în aplicaţia practică și, după ce reușiți experimentul, spuneți: “Vedeţi? Chiar şi când exersam 

experimentul acasă, lucrurile nu au mers așa uşor cum am crezut eu, dar nu am renunţat. Am 

avut încredere şi am ascultat toate instrucțiunile. Aceasta îmi aminteşte că şi atunci când nu 

înţeleg ce se întâmplă în viaţa mea, trebuie să mă încred în Dumnezeu şi să ascult de El.’’ 

 Ascundeți baloanele să nu fie văzute de copii până la momentul potrivit. 
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 INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI ȘI PREZENTAREA: 

Spuneți: Vă mai amintiţi ce spuneam despre Daniel când era doar un băiat? 
Ridicaţi coala A4 de hârtie (imag. 1). Hârtia asta  reprezintă viaţa curată a 
lui Daniel. Când el şi cei trei prieteni ai lui erau copii, toți locuiau cu 
familiile lor. Nu aveau cum să îşi cunoască viitorul, dar probabil credeau că 
avea să fie frumos şi liniştit. Poate că visau la ce voiau să devină când vor fi 
mari. Pentru ei, viaţa lor viitoare părea ca această coală de hârtie: dreaptă și 
curată. Puneţi coala de hârtie peste cele două cutii de conservă care sunt la 
10 cm depărtare una de alta (imag. 2). Niciunul dintre noi nu ştie cum va fi 
viitorul nostru. Sperăm să fie liniştit.  Am văzut lucruri rele care s-au 
întâmplat altora. Puneţi săpunul la mijlocul  colii de hârtie care se află 
peste cutiile de conservă (imag. 3). Când Daniel a fost luat şi dus departe de 
familia sa, poate s-a gândit: “O, nu! Ce va fi cu viaţa mea?”  
 
La fel ca Daniel, şi noi ne rugăm în fiecare zi şi Îl rugăm pe Dumnezeu să 
ne protejeze. Dar Dumnezeu l-a pus pe Daniel într-un loc periculos, unde  a 
trebuit să refuze să mănânce din mâncarea regelui. Regele ar fi putut să se 
înfurie rău pe el. Vă amintiţi? Luaţi a doua coală A4 de hârtie şi îndoiţi-o o 
dată (imag. 4). Vedeţi? Viaţa lui Daniel nu mai este la fel de liniştită şi 
frumoasă. Poate că şi voi v-aţi  rugat într-o zi ca toate lucrurile să meargă 
bine, apoi s-a întâmplat ceva rău. Ar trebui să nu ne mai încredem în 
Dumnezeu şi să nu mai ascultăm de El? Daniel şi prietenii lui nu au                 
renunţat la Dumnezeu când au fost amenințați pentru ascultarea lor de El. 
Vă amintiţi de statuia aia mare ridicată de rege? S-au plecat ei cumva, ca să 
se închine înaintea ei, şi să renunțe astfel la Dumnezeu? Permiteţi copiilor 
să răspundă în timp ce mai îndoiţi o dată coala de hârtie, imag. 5. Care 
sunt unele lucruri rele care ni se pot întâmpla? Pe măsură ce discutaţi 
despre lucrurile rele care se pot întâmpla în vieţile copiilor precum            
moartea bunicii,  faptul că alţi copii râd de ei etc.,  îndoiţi încă de câteva 
ori hârtia, imag 6. Fiecare îndoitură trebuie să aibă cam un centimetru şi 
jumătate. Treceţi degetele peste îndoiturile hârtiei pentru a le strânge şi a 
le presa cât mai bine, imag. 7 şi 8.  Acum desfaceţi hârtia îndoită (imag. 9). 
 
Aţi simţit vreodată că toate lucrurile merg în direcţia greşită, că viaţa 
voastră arăta cândva aşa (țineţi sus prima coală A4 albă de hârtie şi 
neîndoită), iar acum arată aşa. (Arătaţi hârtia îndoită.) De ce a lăsat 
Dumnezeu toate aceste lucruri grele şi rele să ni se întâmple nouă? M-am 
rugat să nu mă îmbolnăvesc, dar m-am îmbolnăvit. Şadrac a fost aruncat în 
cuptorul încins. (Menţionaţi un lucru greu care vi s-a întâmplat, de exem-
plu, m-am rugat să nu plouă şi a plouat, sau m-am rugat să nu răcesc şi am 
răcit. În timp ce vorbiţi, desfaceţi hârtia pentru a arăta ca imag. 8.) Chiar 
şi când se întâmplă aceste lucruri nedorite, trebuie să continuăm să ne  în-
credem în Dumnezeu şi să ascultăm de El. Aceasta este ASCULTAREA 
DEPLINĂ.  

1

2. 

3. 

4. 

CONCLUZIA: 

Haideţi să punem hârtia îndoită peste cele două cutii de conservă (imag. 

9). Ce credeţi că se va întâmpla dacă pun o greutate peste ea? Puneţi 

săpunul sau cutia mică de peşte peste hârtie. Nu s-a îndoit. Nu a căzut. 

DE CE? Permiteţi-le copiilor să răspundă. Da, îndoiturile au întărit  

hârtia. Vedeți? La fel este și în viața  noastră. Dumnezeu are un plan 

pentru noi. Problemele din viaţa  noastră ne întăresc şi ne ajută să fim 

mai rezinstenţi când vin lucruri mai grele. Haideţi să ne încredem în El 

şi să ascultăm de El, orice ar veni.  

 

 

9. 

5. 

6. 
7

8. 

ATENŢIE: Încurajaţi copiii să 

vorbească despre modul în care 

pot aplica adevărurile biblice în 

trăirea lor, în viața de zi cu zi. 

Începeţi discuţia cu exemple 

personale. Pe măsură ce cresc,  

copiii vor fi încurajați nu doar să 

citească Biblia, ci să  vadă şi 

cum învățăturile ei îi ajută în 

problemele cu care se confruntă. 
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 Faceţi copii xerox ÎNTREBĂRI  pag. 12. 

 Tăiaţi întrebările şi puneţi o întrebare în fiecare 

 balon/sticlă  înainte de oră. 

 ATENŢIE! Nu uitaţi că este vorba despre aceleaşi baloane/sticle pe 

care le-aţi folosit şi la versetul biblic.        

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1.  Împărţiţi copiii în două echipe.  

2.  Puneți toate baloanele/sticlele pe jos în față. Chemați un copil din echipa 1 și 2.  

3.  Fiecare copil sparge balonul cu piciorul, ca să scoată întrebarea,  ori alege o sticlă 

           și scoate întrebarea din ea. 

4. Copilul răspunde la întrebare.  Dacă a răspuns corect, echipa lui primeşte  

 punctajul de pe biletul cu întrebarea. Dacă nu a răspuns corect, atunci echipa nu 

 primeşte niciun punct.   

5. Chemați  un alt copil din fiecare echipă şi procedaţi ca mai înainte. 

6. Faceţi la fel până ce epuizaţi toate baloanele/ sticlele. 

7.  La sfârşit, număraţi ce punctaj are fiecare echipă. Echipa cu cele mai multe puncte  

 va fi câştigătoare.  

8.  OPŢIONAL:  Puteţi înlocui propunerea de mai sus cu JOCUL de la pag.13-14, jucat 

 individual sau cu un coleg. Sau puteţi să le faceţi pe amândouă. 

MATERIALE: 

 Copie xerox 

ÎNTREBĂRI 

       pag. 12 

 Cele 8 baloane/

sticle de plastic 

de la versetul 

biblic 

 OPŢIONAL: 

 Copii xerox JOC 

pag. 13-14  

  OBIECTIVE: 

Copiii să recapituleze printr-un joc toate cele învățate despre 

ascultarea de Dumnezeu.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

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 

  OBIECTIVE: 

Copiii vor termina omulețul de hârtie, început la prima lecție 

din acest set, care le va aminti despre toate cele învățate în 

legătură cu ascultarea de Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 10

-11 

 Lipici 

 Foarfeci 

 Creioane colorate 

 OPŢIONAL. Hârtie 

creponată roşie. 

 LUCRU MANUAL 
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 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

  Faceţi copii xerox, pag. 10-11. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dați copiilor parte din omulețul lucrat la primele două lecții 

din acest set. Copiii vor ataşa acum picioarele. 

2. Faceți un joc, iar, pentru aceasta, alegeţi patru copii pe care să 

îi chemaţi să vină pe rând, sau în acelaşi timp, în faţă. Arătaţi-

le modele de pantofi de la pag.11. 

3. Spuneţi celor patru copii că şi ei trebuie să deseneze doi           

pantofi după modelele văzute.  

4. Copiii vor privi atenţi la modelele de încălţăminte şi îşi vor 

alege un model.  

5. Daţi copilului/copiilor un creion şi o coală A4 de hârtie. 

6. Puneţi copilul/copiii cu spatele la masă şi spuneţi că așa 

trebuie să deseneze, având mâinile la spate şi fără să vadă ceea 

ce fac, vezi imaginea alăturată cum vor desena copiii.  

7. Arătaţi tuturor desenele celor patru. Desigur, copiii se vor 

amuza.  

8. Spuneţi atunci că Dumnezeu are un plan pentru viaţa noastră. 

Noi nu vedem planul Lui acum,  dar trebuie să avem încredere 

în El şi să-L ascultăm. Doar Dumnezeu ne poate face viitorul 

să fie după voia Sa dacă Îl lăsăm. Când ne rugăm și ne                

încredem în Dumnezeu, lucrurile din viaţa noastră vor ieşi 

bune şi frumoase. Chiar și din suferință, împreună cu 

Dumnezeu, pot ieși lucruri minunate. 

9.  Copiii vor desena acum şi vor decora cei doi pantofi ai     

      omuleţul lor. 

10. La sfârşit, vor scrie sub pantofi: ASCULTAREA DEPLINĂ. 

11. Copiii vor lua acasă omulețul realizat în cele trei săptămâni. 

ATENŢIE! Ceea ce veţi lucra astăzi cu copiii reprezintă partea 

a III-a dintr-un set de trei lecții. La finalul lecției, copiii pot 

duce acasă obiectul rezultat. 

 

LECŢIA  1 

LECŢIA  3 

LECŢIA  2 
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ÎNTREBĂRI: 

 

1.  De ce a fost rugăciunea foarte importantă pentru Daniel?  

                                 100 puncte 

 

2. Cum a ştiut Daniel care este voia lui Dumnezeu în situaţia lui? 

    90 puncte 

 

  

3. De ce a îngăduit Dumnezeu să ajungă Daniel în groapa cu lei? 

    110 puncte 

 

 

4.  Cum a avut Daniel curaj să nu asculte de porunca regelui? 

    90 puncte 

 

5.  Ce înseamnă ASCULTARE DEPLINĂ? 

    120 puncte 

 

6.  Dă un exemplu când ţi-a fost greu să-L asculţi pe Dumnezeu. 

    100 puncte 

 

 

7. Cum ne ajută citirea Bibliei să-L ascultăm pe Dumnezeu?  

    100 puncte  

 

 

8. Cum ne ajută rugăciunea să-L ascultăm pe Dumnezeu?  

    100 puncte 



                                                                   ASCULTAREA DEPLINĂ: 3. Prin  Biblie și rugăciune, Școlari     13 

www.KIDZROMANIA.com 

 

 

A3 
I 3 

S 9 

H 6 

O 8 

G 1 

 

Mesac 

Sadrac  

Abednego 

Darius 

Beltsatar 

Nebucadnetar 

 

M 3 

C 8 

A 5 

E 6 

P 9 

N 1        

Babilon 

Hanania 

Profet 

Misael 

Azaria 

Daniel 

 

De ce a avut nevoie Daniel, ca să supravieţuiască, când a fost în Babilon? 

   

   

  

   

Găsiţi căsuţa din tabelul de mai sus folosind punctele de referinţă pentru a 

localiza prima literă a fiecărui nume scris mai jos.  De exemplu, prima literă a  

numelui Meşac “M” este în căsuţa A3. Începeţi de la A3 şi mergeţi în sus, în jos, în stânga 

sau în dreapta la căsuţa alăturată pentru a găsi următoarea literă din nume. Cu atenţie,  

coloraţi complet fiecare căsuţă care conţine câte o literă din numele menţionate mai jos: 

 

  

 

 

 

PROVOCARE BONUS: Tăiaţi căsuţele folosite cu o cruce (+). Mai sunt multe litere  

nefolosite. Găsiţi mesajul ascuns (4 cuvinte) între aceste litere.  

Răspunsul este despre ce avem noi nevoie ca să fim curajoşi  precum Daniel. 

 

Scrieţi aici cele 4 cuvinte:  

  

 

 

 

JOC PENTRU COPII 

S A C B C †  N E B U C A D N E T A R Z + A 

E P A H A + A S C U L T A R E A + L U N E 

M K B O N A † † S A T D B E A + D + I + † 

† T I A A Y L † F D A N A W H A E A C K O 

P F B K N I E K T R T I B F T S P Z A + G 

R O L P + A I D W A F E I P L A L Z G U E 

E F I M I B N A J C J L L T E T I R + R N 

T + A + S Y A R F H P A O F B A N I A F D 

J U L E A + D I U S † R N I A R A I A B E 

                  A       B      C      D      E      F       G      H     I         J       K      L       M     N      O     P       Q      R       S       T       U  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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A3 

I 3 

S 9 

H 6 

O 8 

G 1 

 

Mesac 

Sadrac  

Abednego 

Darius 

Beltsatar 

Nebucadnetar 

 

M 3 

C 8 

A 5 

E 6 

P 9 

N 1        

Babilon 

Hanania 

Profet 

Misael 

Azaria 

Daniel 

 

De ce a avut nevoie Daniel, ca să supravieţuiască, când a fost în Babilon? 

   

   

  

   

Găsiţi căsuţa din tabelul de mai sus folosind punctele de referinţă pentru a 

localiza prima literă a fiecărui nume scris mai jos.  De exemplu, prima literă a  

numelui Meşac “M” este în căsuţa A3. Începeţi de la A3 şi mergeţi în sus, în jos, în stânga 

sau în dreapta la căsuţa alăturată pentru a găsi următoarea literă din nume. Cu atenţie,  

coloraţi complet fiecare căsuţă care conţine câte o literă din numele menţionate mai jos: 

 

  

 

 

 

PROVOCARE BONUS: Tăiaţi căsuţele folosite cu o cruce (+). Mai sunt multe litere  

nefolosite. Găsiţi mesajul ascuns (4 cuvinte) între aceste litere.  

Răspunsul este despre ce avem noi nevoie ca să fim curajoşi  precum Daniel. 

 

Scrieţi aici cele 4 cuvinte:  

  

 

 

 

                  A       B      C      D      E      F       G      H     I         J       K      L       M     N      O     P       Q      R       S       T       U  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

S A C B C †  N E B U C A D N E T A R Z + A 

E P A H A + A S C U L T A R E A + L U N E 

M K B O N A † † S A T D B E A + D + I + † 

† T I A A Y L † F D A N A W H A E A C K O 

P F B K N I E K T R T I B F T S P Z A + G 

R O L P + A I D W A F E I P L A L Z G U E 

E F I M I B N A J C J L L T E T I R + R N 

T + A + S Y A R F H P A O F B A N I A F D 

J U L E A + D I U S † R N I A R A I A B E 

REZOLVAREA DOAR PENTRU ÎNVĂŢĂTORI 
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