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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă ce este BISERICA, adică
nu atât o clădire, cât credincioșii lui Dumnezeu care o formează.
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MATERIALE:
 1 Bol
 1 Lingură de

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema şi scopul
lecţiei printr-un experiment.



PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:







Vorbiţi cu cineva, un voluntar, care să vină să vă ajute cu prezentarea
acestui moment. Persoana care îl interpretează pe dr. Lupă poate fi un
adult sau un adolescent, băiat sau fată. Trebuie să facă acest moment cât
mai haios: o vorbire peltică sau gângavă, să aibă un păr vâlvoi şi neîngrijit,
ochelari mari şi groşi, o lupă mare, să se împiedice gata-gata să cadă, uită
unde a pus materialele apoi le găseşte, uită ce are de făcut apoi îşi
aminteşte... etc. Personajul dr. Lupă trebuie să fie o prezenţă distractivă şi
relaxantă care să introducă tema lecţiei. Costumul e simplu: un halat alb,
diverse obiecte care îi atârnă din buzunare, o cravată pusă neglijent şi
strâmb la gât sau un papion caraghios etc. Pentru a şti cum trebuie echipat dr.
Lupă, vezi www.kidzromania.com, Alte Materiale, Personaje.
Faceţi o repetiţie înainte de oră.






lemn
1 Lingură de
plastic
1 Lingură de
metal
Unt
3 Boabe de fasole
Apă fierbinte
Costum dr. Lupă

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI ȘI PREZENTARE:
DR. LUPĂ:
Dr. Lupă intră în clasă şi îi salută vesel pe copii. El le spune copiilor: ,,Ce mult mă bucur să vă găsesc
atât de frumoşi şi, sper, şi sănătoşi! Mi-era aşa de dor de voi, că abia am aşteptat să vă revăd. Toți
ştiţi că eu, dr. Lupă, sunt un om foarte ocupat cu experimentele mele. Da! Şi am venit astăzi la voi
cu un experiment nou. Am pregătit pentru voi un super, super, super experiment. Şi pentru asta, am
adus aici câteva materiale. Oh, materialele! Unde sunt materialele mele?’’
Se scotoceşte prin buzunare, dar nu le găseşte: ,,Unde sunt materialele mele?’’ Găseşte într-un
buzunar o lingură de plastic: ,,Da, asta era. Dar... mai am şi altele!’’ Se scotoceşte iarăşi prin
buzunare, însă nu găseşte: ,,Unde sunt celelalte materiale?’’ Se împiedică de masa pe care se află un
castron în care sunt un pachet de unt şi trei boabe de fasole: ,,A, aici era!’’
Scoate untul, aşa împachetat cum este, şi îl pune de-o parte. La fel face şi cu boabele de fasole: ,,Staţi!
Mai am nevoie de ceva pentru experimentul meu!’’ Se scotoceşte iarăşi prin buzunare şi găseşte o
lingură de lemn: ,,Da, asta e! Dar încă nu am tot.’’ Se scotoceşte iarăşi prin buzunare şi găseşte o
lingură de metal: ,,Iat-o!’’ Numără în şoaptă, dar destul de vizibil - cu degetul - toate lucrurile: ,,Da, e
foarte bine. Acum am tot ce îmi trebuie ca să putem face experimentul nostru. Sunteţi pregătiţi?
Sunteţi siguri că vreţi să vedeţi? Siguri, siguri? Atunci, să vedem.’’
Deschide pachetul cu unt şi pune câte o bucată mică pe fiecare lingură iar, peste unt, pune câte o boabă
de fasole. Apoi spune învăţătorului/învăţătoarei: ,,Vrei, te rog, să mă ajuţi şi să pui în castronul ăsta
nişte apă fierbinte?’’ Puneţi apa fierbinte pe care o aveţi pregătită deja şi ţinută undeva la depărtare de
copii. Apoi puneţi în acelaşi timp toate cele trei linguri cu unt şi fasole, cu coada în apa caldă.
Aşteptaţi câteva momente. ,,Hm, oare ce se întâmplă?’’ Staţi aşa până ce veţi vedea că untul de pe
lingura de metal se topeşte în lingură, iar boaba de fasole posibil să cadă. ,,Oau! Ce s-a întâmplat?
De ce doar untul din lingura de metal s-a topit? Ce interesant! Untul de pe lingura de metal a trecut
dintr-o stare solidă într-una lichidă.’’
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ÎNVĂŢĂTOR:
,,Dr. Lupă, ce mult ne ajută experimentul tău pentru lecţia noastră de astăzi! Noi vrem să
vorbim despre biserică, mai precis despre ce este biserica, şi cred că putem asocia cele trei linguri
şi apa cu învăţătura din lecţia noastră. Aşa că vă propun, copii, să fiţi foarte atenţi, ca să vedeţi ce
legătură poate fi între acest experiment şi lecția noastră despre biserică’’
DR. LUPĂ:
,,Eu însă trebuie să plec acum. La revedere, copii! O să mai vin pe la voi’’ Pleacă.

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că biserica lui Dumnezeu suntem noi, creştinii.

MATERIALE:
 Tablă/Coli de
hârtie
 Marker

TEXTUL BIBLIC: Faptele Apostolilor 2:37-47
PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:


Faceţi o repetiţi înainte de oră, păstrând instrucţiunile de pe parcursul prezentării.
Desenele nu trebuie să fie perfecte, cât trebuie făcute rapid şi concomitent cu prezentarea.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Instrucţiunile sunt găsite pe parcursul prezentării.
2. Asiguraţi-vă că toţi copiii pot vedea ceea ce desenaţi.

1

Biblia

2.

POVESTIREA BIBLICĂ:
În Biblie (desenează o carte, vezi imagine 1) ni se spune că Petru, ucenicul lui Isus (desenează 3
un cap de om, vezi imagine 2), a devenit un mare apostol după ce Domnul Isus a urcat la Tatăl
(desenează un nor, vezi imagine 3). El umbla din loc în loc şi vorbea oamenilor despre Isus şi
despre mântuirea prin Domnul Isus (desenează o cruce, vezi imagine 4).

4

5

După ce oamenii (desenează mai multe capete de oameni, vezi imagine 5) ascultau cele ce le
spunea Petru, ei au întrebat: ,,Ce trebuie să facem?” (Desenează semnul întrebării, vezi
6
imagine 6.) Petru le-a spus atunci că trebuie să se pocăiască, adică să creadă în Domnul Isus
că este Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi și a înviat, şi să renunţe la faptele lor rele,
7
urmându-L pe Isus (desenează o inimă, vezi imagine 7). Apoi le-a mai spus că toți cei ce cred
și se pocăiesc să fie botezaţi în apă, cum a fost botezat şi Isus (desenează un râu, vezi imagine
8) şi vor primi Duhul Sânt. Le-a mai spus şi că trebuie să vină împreună la Templu (desenează
8
o biserică, vezi imagine 9), care este casa lui Dumnezeu, să se roage (desenează două mâini în
rugăciune, vezi imagine 10), să laude pe Dumnezeu (desenează note muzicale, vezi imagine
9
11) şi să fie oameni de încredere în popor.
Biblia ne spune că atunci mulţi dintre cei ce au primit învăţătura lui Petru, au crezut şi au fost
botezaţi în apă; iarla numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete (desenează
numărul 3000, vezi imagine 12). Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în
frângerea pâinii (Cina Domnului) şi în rugăciuni. Erau plini de frică şi prin apostoli se făceau
multe minuni. Toţi credincioşii se ajutau unii pe alţii, erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi,
frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă... Ei lăudau pe Dumnezeu şi
erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce
erau mântuiţi (desenează mai mulţi oameni care merg spre biserică, vezi imagine 13).

10
11
12

CONCLUZIE:
Aceasta este biserica, noi, oamenii, care credem în Domnul Isus şi ascultăm de
Dumnezeu în toate lucrurile. Isus doreşte ca noi, biserica Lui, să vorbim şi altora despre
El şi astfel cât mai mulţi oameni să vină la El cu pocăinţă, ca să fie iertaţi de păcatele
lor, iar biserica să crească tot mai mult. Așadar, BISERICA nu este doar o clădire unde
credincioșii se adună, ca să se închine lui Dumnezeu, ci sunt oamenii credincioși lui Dumnezeu.
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MATERIALE:
 4 Coli A4 de hârtie
 Cariocă
 Tablă şi marker/cretă

OBIECTIVE: Copiii să înveţe prin joc versetul biblic care spune că
noi, oamenii, suntem în adevăr bieserica lui Dumnezeu.

...Şi casa Lui
(Dumnezeu) suntem noi,
dacă păstrăm până la sfârşit
încrederea nezguduită şi
nădejdea cu care ne lăudăm.
Evrei 3:6b

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:



Tăiaţi colile de hârtie în 4 părţi şi faceţi un set de 15
hârtii.
Pe fiecare bucată de hârtie, scrieţi un cuvânt (două
cuvinte) după cum arată şi mai jos:
...Şi casa
Lui (Dumnezeu)
suntem
noi,
dacă
păstrăm
până
la sfârşit
încrederea
nezguduită
şi nădejdea
cu care
ne lăudăm.
Evrei
3:6b
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

Şi n
ă

dej
dea

1. Scrieţi versetul pe o tablă şi repetaţi-l de câteva ori cu copiii în diverse moduri:
tare, încet, normal, în şoaptă etc.
2. În timpul acesta, puteţi şterge şi câte un cuvânt sau două, iar copiii spun
versetul, inclusiv părţile lipsă.

JOCUL este OPȚIONAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Amestecaţi bine toate cele 15 bucăţi de hârtie cu părţi din verset.
Împărţiţi copiii în două echipe.
Chemaţi un copil din echipa 1. Acesta va lua o hârtie cu verset.
Copiii din echipa lui trebuie să ghicească ce cuvânt este, însă fără să vadă sau să primească
vreun indiciu.
După ce a fost ghicit cuvântul, copilul trebuie să îl pună la locul pe care îl cere ordinea
cuvintelor din verset.
Va veni un al doilea copil din aceeaşi grupă şi se va proceda la fel. Apoi altul şi altul, până ce se
termină toate foile cu părţi din verset. De fiecare dată, toţi copiii vor spune împreună versetul. În
toată această perioadă, cineva va cronometra şi va spune timpul scurs.
Chemaţi un copil din echipa 2. Procedaţi ca la punctul 3-6.
Echipa cu timpul cel mai scurt, câştigă.

OPŢIONAL:

Dacă aveţi doi învăţători la grupă care să supravegheze cele două echipe, jocul
dintre cele două echipe se poate desfăşura concomitent.
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OBIECTIVE: Copiii să aplice în mod practic în viaţa lor cele învăţate la
lecţia biblică despre faptul că noi, oamenii, suntem biserica adevărată, nu
clădirea care se numeşte biserică și care este doar un loc în care ne adunăm la
închinare.

5

MATERIALE:
 Foi
 Creioane
 Pungă

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:




Luaţi câteva bucăţi de hârtie şi scrieţi pe fiecare câte un cuvânt din cele
enumerate: primărie, oameni, cal, numele cuiva din biserică (al unui lider sau
chiar al dumneavoastră), numele oraşului în care locuiţi, România, pizza,
lalele, biserică.
Puneţi toate hârtiile într-o pungă.

oameni

cal

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Faceţi două sau mai multe echipe.
Fiecare echipă stă într-un loc, toți membrii împreună.
Daţi fiecărei echipe hârtii şi un creion.
Chemaţi o persoană din fiecare echipă să vină în faţă.
biserica
Scoateţi o bucată de hârtie cu un cuvânt pe ea.
Arătaţi copiilor din fiecare echipă ce cuvânt au de desenat. ATENŢIE! Ceilalţi
copii nu au voie să audă sau să vadă.
Când spuneţi start, copiii merg la grupa lor şi încep să deseneze. Nu au voie să
vorbească ori să scrie ce trebuie ghicit, ca să nu fie descalificaţi, ci doar să deseneze.
Echipa care ghiceşte din desen şi spune cu voce tare ce era scris pe foaie, câştigă 100 de puncte.
Repetaţi jocul până la ultimul cuvânt care trebuie să fie neapărat BISERICĂ.
Aici prima echipă, care spune cuvântul ,,biserică’’, primeşte 100 de puncte.
Toate echipele, care au desenat oameni în loc de clădire, primesc 200 de puncte.
Echipa cu cele mai multe puncte câştigă.

CONCLUZIE:
Vă amintiţi de experimentul lui dr. Lupă? Arătaţi cele trei linguri. Experimentul său m-a făcut să
asociez aceste obiecte cu câteva idei din lecţia noastră. Spre exemplu, lingura acesta de lemn poate
fi asociată cu locul acesta, clădirea în care ne strângem noi - credincioşii, şi pe care o numim
biserică. Lingura de plastic o putem asocia cu programul sau activităţile din biserică. Lingura
aceasta de metal suntem noi, credincioşii. Iar apa fierbinte este ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Aşa cum apa caldă a acţionat doar asupra lingurii de metal şi a ajutat ca untul să treacă dintr-o stare
solidă într-una lichidă, tot astfel Duhul Sfânt poate acţiona doar supra noastră, a oamenilor, şi ne
poate transforma viaţa. Asta înseamnă în realitate biserica: noi, credincioşii, transformaţi de Duhul
Sfânt. Ce minunat este să ştim că, chiar dacă nu am avea o clădire, biserica lui Dumnezeu nu dispare,
pentru că noi suntem biserica. Ea a început după ce Domnul Isus a plecat în Cer, la Tatăl, durează
până astăzi și va trăi până ce Domnul Isus va reveni ca să ne ia cu El în Cer. Domnul Isus doreşte ca
şi noi, cei de azi, să vorbim altora despre El, şi cât mai mulţi oameni să vină la El, iar biserica să
crească tot mai mult.

RUGĂCIUNE:
Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire că şi ei sunt parte din biserica lui Dumnezeu.

www.KIDZROMANIA.com
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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

MATERIALE:
 Coli A4 de

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze cele învăţate la lecţia biblică despre

hârtie, una
de copil
Creioane/
carioci

faptul că noi suntem biserica lui Dumnezeu.


INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Daţi fiecărui copil o coală A4 de hârtie şi un creion.
2. Spuneţi copiilor că ei trebuie să deseneze o biserică, dar fără să le sugeraţi dvs.
ce anume să deseneze, ci spunând doar atât: Desenaţi o biserică.
3. Adunaţi toate foile.
4. Număraţi câţi dintre copii au desenat o clădire biserică şi câţi au desenat
oameni şi vorbiţi despre asta cu copiii. Nu spuneţi celor ce au desenat o clădire
că au greşit. Spuneţi că toţi au desenat corect, doar că în adevăr biserica lui
Dumnezeu sunt credincioşii.



LUCRU MANUAL

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect din hârtie pe care să îl ia acasă
şi care să le amintească de cele învăţate la oră despre biserică.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Daţi fiecărui copil o coală albă de hârtie.

MATERIALE:
 O coală A4
colorată, de copil
 O coală albă de
copil
 Foarfeci
 Lipici

1
2.

2. Din foaia albă, copiii vor tăia un dreptunghi de 20/2cm,
unul de 7/2 cm, unul de 10/6 cm şi 7 sau 8 cercuri.
3. Pe cercuri vor fi desenate feţe vesele.

3.

4. Daţi fiecărui copil o coală colorată A4, vezi imagine 1.
4.

5. Îndoiţi cu copiii partea de jos, vezi imagine 2.
6.

Îndoiţi colţul de sus dreapta apoi stânga, în triunghi, pentru acoperiş,
vezi imagine 3.

7.

Lipiţi dreptunghiul de 20/2cm pe vertical, ca în model, vezi imagine 4.
Peste el, lipiţi dreptunghiul de 7/2 cm pe orizontal, ca în model, vezi imagine 4.
Rezultatul obţinut va fi o cruce.

5

8. Deschideţi biserica şi lipiţi feţele vesele în interior, vezi imagine 5.
9. Lipiţi dreptunghiul de 10/6 cm în loc de uşă, vezi imagine 4.
10. Tăiaţi uşor cca. 3-4 cm la baza fiecărui acoperiş, vezi imagine 6.
Acest lucru vă ajută să ,,închideţi biserica’’ , vezi imagime 7.
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NOI
SUNTEM
BISERICA
LUI
DUMNEZEU.

NOI
SUNTEM
BISERICA
LUI
DUMNEZEU.
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