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MATERIALE: 

 Imagini pag. 10-11 

 Coli A4 de hârtie 

 Foarfecă 

 6 Baloane  

 Cariocă 

 Un animal de pluș 

 Tablă 

 Cariocă 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 Repetați o dată toate versetele biblice și ideile versetelor biblice: 
1. Repetați versetul 1( Mă bucur când mi se zice: ,,Haidem la Casa Domnului!” 

Psalmul 122:1), folosindu-vă de imaginile de la prima lecție biblică Creșterea 
Spirituală II 1, preșcolari, pag. 10-11. 

2. Repetați ideea versetului 2 (Astăzi, Dumnezeu ne cere să ascultăm de El.          
Deuteronom 26:16)  folosindu-vă de baloanele pe care ați desenat cu carioca 
imaginile de la a doua lecție biblică Creșterea Spirituală II 2, Preșcolari, vezi                           
imaginile de sus, verset 2. 

3. Repetați ideea versetului 3 (Dumnezeu vrea ca noi să Îl iubim și cu gândul 
nostru. Matei 22:37) , folosindu-vă de jucăria de pluș de la lecția a treia din setul 
Creșterea Spirituală II 2, Preșcolari. Întrebați copiii dacă își amintesc ce au 
învățat ei împreună cu prietenul lor (jucăria de pluș). Apoi spuneți împreună ideea 
versetului biblic învățată împreună.  

4. Repetați ideea versetului din lecția 4, desenând pe o tablă imaginile sugestive și 
apoi vă veți reaminti împreună cu copiii ce cuvinte reprezintă fiecare imagine, așa 
vă veți aminti ideea versetului. Spuneți ideea de trei ori, astfel: tare, în șoaptă, 
sărind ca mingea. 

 

 La această întâlnire, copiii vor repeta prin jocuri tot ce au învățat la lecțiile                                         

din setul Creșterea Spirituală II. Materialul de față este potrivit pentru 

preșcolarii foarte mici, 3-4 ani. Dar el poate fi adaptat și pentru preșcolarii 

mai mari de 4 ani. 

 Materialul oferă mai multe jocuri recapitulative, lucru manual și pagini de colorat. 

Lucrați cu copiii doar cât se poate în timpul pe care îl petreceți împreună. Nu încercați să 

faceți toate jocurile dacă nu vă încadrați în timp. Lucrați doar cât se poate, dar                      

asigurați-vă că toți copiii au reținut ceva din lecțiile parcurse.   

 Este foarte important ca, în timp ce copiii sunt ocupați cu lucru manual și paginile de 

colorat, să folosiți acest timp cu înțelepciune. Puneți copiilor întrebări despre ce au 

învățat ca pe o conversație, nu ca pe un test. Lăsați-i pe copii să vă pună întrebări sau să 

vă povestească despre ceea ce au înțeles ei. 

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum a fost 

săptămâna lor. Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, întrebați-i ce răspuns 

au primit la rugăciuni. Apoi faceți o scurtă rugăciune de început. 

 

Mă 

când 

,,H
ai-

Psalmul 122:1  

Verset 1: 
Verset 2: 

3 

 

Mă 

când 
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Psalmul 122:1  

1. 

2 
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PERSOANE: 

 1-2 Persoane  

OBIECTIVE: Copiii să facă o scurtă trecere în revistă a versetelor biblice. 
VERSETE BIBLICE:  Psalmul 122:1; Deuteronom 26:16; Matei 22: 37;   
1Corinteni 6:19.   

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Faceți copie xerox cu imaginile pentru versetul biblic 1, vezi lecția     

biblică Creșterea Spirituală II 1, Preșcolari. Imaginile le găsiți și la pag. 
10-11. Decupați imaginile și lipiți-le pe coli A4 de hârtie. 

 Umflați 6 baolane pe care veți desena câte o imagine, ca la versetul 
biblic din lecția Creșterea Spirituală II 2. Legați baloanele de o frânghie 
cu imaginile în ordinea cerută de verset.  

 Pentru a repeta ideea versetului de la lecția Creșterea Spirituală II 3, 
faceți o practică folosindu-vă de jucăria de pluș de la lecția 3. 

 Pentru ideea versetului de la lecția Creșterea Spirituală II 4 vă veți 
reaminti de desenele pe care le veți face în fața copiilor pe o tablă:             
2-3 omuleți (Trupul nostru); un nor (este al lui Dumnezeu); o casă (El 
locuiește); o față veselă (în noi); o carte (1 Corinteni 6:19/Biblia).  

4
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 MATERIALE: 

 Verset 1: Vezi                
secțiunea versete 
biblice, pag. 2 

 Verset 2:  6 baloane; 
marker 

 Verset 3: minge 

 Verset 4: un fruct; 
muzică 

1. Spuneți copiilor să se ridice în picioare ca să faceți 

un  joc cu semne.  

2. Spuneți că atunci când ziceți „Mă” toți copiii vor arăta spre ei.   

3. La cuvântul „bucur” vor sări ca mingea și vor zâmbi. 

4. La cuvintele „când mi se zice” vor arăta cu degetul spre colegi. 

5. La cuvântul „Haidem” vor bate pasul pe loc ca și cum ar mima  

mersul.  

6. Când vor spune „la casa” vor face cu mâinile un acoperiş, unind 

vârfurile degetelor în sus.  

7. La cuvântul „Domnului” vor arăta cu degetul în sus. 

8. Când copiii vor spune referința biblică, vor spune doar ,,Psalmul” și 

vor  face această parte lipind  palmele una de alta ca și cum ar fi o 

carte. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

JOCUL verset 2: 

1. Luați baloanele de pe frânghie și aduceți în față 6 copii. 

2.  Dați fiecărui copil câte un balón.  

3. Amestecați copiii iar, când spuneți start, toți copiii din sală trebuie să spună unde e locul 

corect al baloanelor. 

4. Copiii îndrumați de colegii din sală se așează la locul  corect.  

5. Când versetul a fost recompus din baloane, copiii spun versetul corect. 

6. Se continuă la fel, schimbând copiii.  

7. ATENȚIE! Toți copiii trebuie să aibă șansa să vină în față cel puțin o dată.  

JOCUL verset 1: 

JOCUL verset 3: 
 
1. Pentru acest joc, veţi pune copiii în cerc şi le spuneţi să se aşeze jos.  
2. Aduceţi o minge.  
3. Copiii trebuie să arunce mingea cu grijă către unul dintre colegi.  
4. Cel care are mingea trebuie să spună versetul învăţat şi apoi poate arunca mingea la 

un alt copil. Ajutați copilul să spună versetul dacă este necesar. 
5. Scopul acestui joc este ca mingea să ajungă la fiecare copil și toți să aibă şansa să repete 

versetul biblic. 

JOCUL verset 4: 
 
 Dați unui copil un fruct pe care să îl țină.  
 Când dați drumul la muzică, copiii dau din mână în mână fructul, de la unul la altul.  
 Când opriți muzica, copilul cu fructul în mână vine și șterge un desen de pe tablă.  
 Copiii spun ideea versetului, inclusiv partea lipsă. 
 Se continuă în același mod până ce copiii nu mai au pe tablă niciun desen și pot spune singuri 

pe dinafară ceea ce au învățat.  

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate, anume că 
este important să asculte de Dumnezeu. 
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MATERIALE: 

 Lecția 1: o minge, muzică la 
telefon  

 Lecția 2: nu sunt. 

 Lecția 3: hârtie colorată 
după preferinţe, imagini cu 
Isus şi Zacheu, pag.  13, 
plasă mare/sac de gunoi 
nefolosit 

 Lecția 4: nu sunt. 

Lecția 1: DE CE MERGEM LA BISERICĂ? (Isus la Templu) 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Doi copii țin mâinile lipite unul de altul în sus, pentru a forma un „pod”.  

 Ceilalți copii formează un șir indian și trec pe sub pod în timp ce cântă:  

 Iona n-a ascultat, n-a ascultat, n-a ascultat, 

 Iona n-a ascultat ce-a spus Dumnezeu.  

 Iona n-a ascultat și o balenă l-a mâncat. 

 Oh, Iona, trebuie s-asculți de Dumnezeu!  

3. Când spun ultimul cuvânt, copiii care formează „podul” își lasă mâinile în    

       jos și  prind pe doi copii care se află în acel moment lângă sau sub pod. 

4. Învățătorul ar trebui să fie unul dintre cei care formează șirul indian de la    

       începutul jocului, pentru a arăta copiilor cum se joacă.  

5.    Asigurați-vă că toți copiii sunt prinși cel puțin o dată sub pod.  

6. Copiii care au fost prinși vor deveni podul, iar ceilalți doi vor trece în spatele șirului indian. 

        

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Reamintiți-vă temele, povestirile biblice și aplicațiile pe care le-ați parcurs  

la acest set, Creșterea Spirituală II, lecțiile 1-4. 

 Pregătiți materialele pentru lecția 3, vezi copii xerox pag. 13. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

Lecția 2: ASCULTAREA DE DUMNEZEU (Iona) 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecțiile 1-4 
despre biserică, ascultarea de Dumnezeu, schimbarea felului de a gândi,                   
importanța de a avea grijă de corpul nostru. 

 Amintiți-vă foarte pe scurt cu copiii despre cine ați vorbit la această lecție și care                                                    
a fost povestirea biblică.  

 Aruncați o minge unui copil care o aruncă înapoi la învățător.  

 Învățătorul o aruncă altui copil și tot așa.  

 Când muzica se oprește, copilul cu mingea răspunde la o întrebare. 

EXEMPLU DE ÎNTREBĂRI 

 Unde L-au dus părinții de mic pe Domnul Isus? 

 Unde a mers Isus des? 

 Cu cine a vorbit Isus la Templu? 

 Cum se numește biserica în versetul biblic învățat? 

 De ce este bine să venim la biserică? 

 Despre cine învățăm noi la biserică? 

 De ce îți place să vii la biserică? 

 Un alt nume pentru biserica este Casa lui…….? 

OPȚIONAL:  Dacă este suficient timp, lăsați din nou copiii să pună imaginile de la Aplicația Practică                          
de la lecția 1, De ce mergem la biserică?,  în cele două cercuri “Îmi place” și “Nu îmi place.” 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Luați mai multe coli A4 de diverse culori, inclusiv alb.  
 Faceți o copie xerox cu imaginea lui Isus și a lui Zacheu, pag. 13. 
 Tăiați hârtiile cu imagini la aceeași dimensiune.  
 Tăiați și celelalte hârtii de diverse culori și cele albe, dar toate să fie la 

aceeași dimensiune cu cele două hârtii care au imaginea lui Isus sau 
Zacheu.   

 Faceți din fiecare bucată de hârtie câte un cocoloș, inclusiv pe cele cu 
imaginile lui Zacheu şi Isus.  

 Le veţi pune pe toate într-o plasă mare/sac de gunoi nefolosit. 

Lecția 3: SCHIMBAREA FELULUI DE A GÂNDI (Isus și Zacheu) 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Cântați o dată cântecelul pentru copii.. 
2.  Faceți și anumite mișcări în timp ce cântați.  
Ai grijă gură mică ce vorbești,  (Arătați cu degetul spre gură.) 
Ai grijă gură mică ce vorbești,  (Arătați cu degetul spre gură.) 
Căci părintele de sus, te privește ne-ncetat, (Duceți mâna la 
ochi ca și cum ați privi departe.) 
Ai grijă gură mică ce vorbești. (Arătați cu degetul spre gură.) 
 
Ai grijă ochișor unde privești, (Arătați cu degetul spre ochi.) 
Ai grijă ochișor unde privești, (Arătați cu degetul spre ochi.)
Căci părintele de sus, te privește ne-ncetat, (Duceți mâna la 
ochi ca și cum ați privi departe.) 
Ai grijă ochișor unde privești.(Arătați cu degetul spre ochi.) 
 
Ai grijă urechiușă ce asculți,  (Arătați cu degetul spre ureche.) 
Ai grijă urechiușă ce asculți, (Arătați cu degetul spre ureche.) 
Căci părintele de sus, te privește ne-ncetat, (Duceți mâna la 
ochi ca și cum ați privi departe.) 
Ai grijă urechiușă ce asculți. (Arătați cu degetul spre ureche.) 

Ai grijă mână dragă la ce faci, (Mișcați mâinile.) 
Ai grijă mână dragă la ce faci, (Mișcați mâinile.) 
Căci părintele de sus, te privește ne-ncetat, 
(Duceți mâna la ochi ca și cum ați privi departe.) 
Ai grijă mână dragă la ce faci.(Mișcați mâinile.) 
 
Ai grijă picioruș pe unde mergi, (Bateți cu 
picioarele în pământ.) 
Ai grijă picioruș pe unde mergi, (Bateți cu 
picioarele în pământ.) 
Căci părintele de sus, te privește ne-ncetat, 
(Duceți mâna la ochi ca și cum ați privi departe.) 
Ai grijă picioruș pe unde mergi. (Bateți cu 
picioarele în pământ.) 

1. Chemați copiii într-un spaţiu gol din sală.  
2. Împrăștiați pe jos toți cocoloșii de hârtie pregătiți înainte de oră.   
3. Numărați până la trei, și copiii trebuie să apuce de jos un cocoloș.  
4. Când spuneți trei, copiii se opresc și desfac cocoloșul de hârtie să vadă ce                                        

se ascunde în el.  
5. Dacă a fost găsit cocoloșul cu imaginea lui Isus, veți pune întrebări despre Isus                                    

din lecția biblică pentru toți copiii.  
6. Dacă cineva l-a găsit pe Zacheu, puneți copiilor întrebări despre Zacheu.  
7. Dacă au fost găsiți amândoi, veți pune întrebări despre amândoi.  
8. Dacă nu au fost găsiți de la început amândoi (Isus și Zacheu), veți continua jocul până ce vor fi 

găsiți amândoi.  
9. Întrebări:  
 Ce aţi învăţat din povestirea despre Zacheu şi Isus? 
 Ce ne spune ideea versetului biblic învățat?  
 Ce trebuie să faceți când gândul vă îndeamnă să mințiți? 
 Vi s-a întâmplat să gândiți rău și să faceți rău? Spuneți cum a fost și ce ați simțit atunci. 
 Cum vă simţiţi când spuneţi o minciună părinţilor? 
 Ce vrea Domnul Isus să faceți când gândurile rele vă îndeamnă la rău? 
 Cum credeţi că i-ar plăcea lui Isus să vă comportaţi? 
10. Întrebările pot fi acestea sau altele asemănătoare. Astfel copiii îşi vor fixa cunoştiinţele           

dobândite în timpul lecţiei despre schimbarea gândurilor rele în gânduri și fapte bune. 
 

Lecția 4: AI GRIJĂ DE CORPUL TĂU! (Daniel) 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Repetați cântecelul, dacă știți melodia. Dacă nu o știți, fie rostiți ca pe o poezie                                                  
cu gesturi și mișcare, fie improvizați o melodie.  
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1. Adunați copiii în mijlocul camerei.  

2. Împărțiți copiii în două grupe: băieți și fete (sau cum doriți). 

3. Spuneți copiilor că acest joc este despre lucrurile pe care trebuie să le cultivăm 

spiritual. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu (indicați spre inimă), trebuie să 

învățăm din Biblie (arătați spre Biblie), trebuie să ne rugăm (îndreptați-vă spre 

imaginea mâini în rugăciune și arătați-le copiilor) și trebuie să-L ascultăm pe 

Dumnezeu (arătați imaginea cu urechea). 

4. Spuneți: "Fetele iubesc pe Dumnezeu!” Fetele trebuie să alerge în colțul cu  

imaginea inimă.  

5. Spuneți: "Băieții învață din Biblie!" Băieții trebuie să alerge la imaginea cu Biblia. 

6. Când grupul ajunge la imaginea respectivă, copiii trebuie să spună ceva care are 

legătură cu lecțiile parcurse, dar și cu imaginea în fața căreia se află. Exemplu: "Îl 

iubesc pe Dumnezeu!" Sau: "Îmi place să ascult Biblia!" Sau: "Mă rog în            

fiecare zi!" Sau: "Îmi place să mă rog!" Sau: "Vreau să mă rog cu tine!" Etc. 

7. Puteți schimba de fiecare dată ceea ce spuneți când un grup se află la o imagine, 

sau puteți spune același lucru de fiecare dată. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 12 

 Foarfecă 

 Scotch 

 4 Coli A4 de hârtie 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecțiile 
despre creșterea spirituală.  

OBIECTIVE: Copiii să recapiutuleze toate cele învățate la lecție. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți un exemplar cu întrebările de la pag. 7 pe care să le puneți 
copiilor.  

 Adăugați și alte întrebări. 

1. Explicați copiilor că le veți citi câteva întrebări. Dacă răspunsul este "da", ei se vor 
ridica și vor bate din palme. În cazul în care răspunsul este „nu“, ei trebuie să rămână 
așezați și  să bată cu picioarele în podea. 

 
2. Adresați-le copiilor întrebări simple despre ceea ce au învățat în legătură cu creșterea 

spirituală. Consultați pagina 7 pentru exemple de întrebări. 

MATERIALE: 
 
Întrebările, pag. 7 

 Faceți copii xerox pentru imaginile de la pag. 12, decupați-le și                    
lipiți-le pe câte o coală A4 de hârtie.  

 Lipiți cu scotch pe pereții clasei, în cele patru colțuri sau în părți                 
diferite ale clasei. 
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OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească 
despre tot ce au învățat în aceste lecții din setul ,,Creșterea 
Spirituală”. 

 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox pagina 8 sau 9. (Alegeți dacă doriți să 
imprimați o pagină colorată sau o pagină alb-negru pentru 
fiecare copil.) 

 Tăiați imaginile pentru fiecare copil. 

 Faceți un model pentru copii. 

 Lăsați copiii să-și folosească imaginația proprie. Rezultatul lor 
final poate să arate diferit de al dvs.  

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 8 sau 9 

 Foarfeci 

 Lipici 

 Coli A4, una de copil 

 Opțional: Creione colorate 

 

SAU 

Exemple de întrebări pentru jocul de la pag. 6. 

1. Vreau să cresc spiritual. 

2. Este întotdeauna greu de ascultat. 

3. Îmi place să vorbesc cu Dumnezeu. 

4. Isus este cel mai bun prieten al meu. 

5. Îmi place să aud ceea ce spune Biblia. 

6. Este prea greu să vii la biserică duminica. 

7. Îmi place să vin la biserică. 

8. Nu este distractiv să jucăm jocuri la   

     biserică. 

9.    Îmi plac prietenii de la biserică. 

10.  Dumnezeu mă va ajuta mereu. 

11.   Mă pot ruga doar la biserică. 

12.   Îmi place să mă rog oriunde! 

13. Nu vreau să mă rog astăzi. 

14. Doresc să mă rog astăzi 

 

Băiat 

Fetiță 

1. Dați fiecărui copil o coală A4 de hârtie. 

2. Arătați copiilor modelul pe care l-ați făcut înainte de oră. 

3. NU dați copiilor toate piesele în același timp. 

4. Începeți cu de ghiveciul. 

5. Copiii vor lipi întâi ghiveciul în partea                              

de jos a paginii. 

6. Continuați cu tulpina, frunzele și floarea. 

7. Dați fetelor fața fată și băieților fața băiat.  

8. La sfârșit, citiți copiilor mesajul înainte                             

de a-l lipi pe ghiveci.  

9. Discutați cu copiii despre ce înseamnă a crește spiritual, 

adică să crească pentru Dumnezeu. 

10. Opțional: Dacă faceți xerox în alb-negru, copiii vor colora 

piesele înainte de a a le lipi.  

Vreau să cresc ca o floare                                                            

frumoasă pentru Dumnezeu! 

Vreau să cresc ca o floare                                                                                            

frumoasă pentru Dumnezeu! 

Vreau să cresc ca o floare                                                                                            

Vreau să cresc ca o floare                                                                                            

Vreau să cresc ca o floare                                                                                                                                     

frumoasă pentru Dumnezeu! 
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LUCRU MANUAL: 

Vreau să cresc ca o floare 

frumoasă pentru Dumnezeu! 
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LUCRU MANUAL: 

Vreau să cresc ca o floare 

frumoasă pentru Dumnezeu! 
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Mă bucur  

Imaginea#1, versetul biblic 

 

       când mi  

    se zice:  
Imaginea #2, versetul biblic 

VERSETUL BIBLIC 1:  

,,Haidem  

imaginea #3,  versetul biblic 
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la Casa  

Domnului!” 

imaginea #4, versetul biblic 

Psalmul 122:1  

Imaginea #5, versetul biblic 
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RECAPITULARE: 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost 
de a recapitula cu copiii tot ce au învățat la 
ultimele patru lecții despre: importanța de a 
merge la biserică, ascultarea de Dumnezeu, 
schimbarea gândirii și importanța de a avea 
grijă de corpul lor. 


