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INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi costumaţia lui dr. Lupă şi vorbiţi cu cineva să vină la lecție să 

interpreteze acest rol, citind scenariul de mai jos. Pentru a vedea cum este 

personajul dr. Lupă şi ce costumaţie are, vezi  site-ul nostru 

www.kidzromania.com, secţiunea Lecţii, Alte Materiale, Personaje. 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema şi scopul 

lecţiei, anume să înveţe de la prietenii lui Daniel să refuze lucrurile rele care îi 

ademenesc adesea în viaţă şi să aleagă doar voia lui Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 Extinctor sau un alt 

obiect cu rol de a 

stinge un incendiu 

PREZENTAREA: 

Intră dr. Lupă cu un extinctor în mână sau ceva cu rol de a stinge un incendiu, fericit, trântind uşile 

şi strigând: 

 

 DR. LUPĂ:  Am găsit! Am găsit! 

ÎNVĂŢĂTOR:   Dr. Lupă, ce surpriză! Ce-ai găsit? 

 DR. LUPĂ:  O, scuzaţi-mă, copii! Întâi de toate: Bun găsit! Sunt aşa de fericit că  

   am găsit! 

ÎNVĂŢĂTOR:  Ce ai găsit, dr. Lupă? 

 DR. LUPĂ:  Am găsit un aparat de stins focul. Am auzit ceva de un foc mare, cum  

   că trei tineri sunt în pericol. Am venit să îi salvez.  Arată extinctorul. 

ÎNVĂŢĂTOR:  Cu acest extinctor? 

DR. LUPĂ:   Da. Ce, aţi mai văzut un aparat ca ăsta?  

ÎNVĂŢĂTOR:  Sigur. Toate instituţiile au unul pentru situaţiile de urgenţă.   

   Şi clădirea aceasta are unul.  

 DR. LUPĂ:  Da? Atunci haideţi să vedem cum funcţionează. Se preface că   

   vrea să demonstreze cum funcționează.     

ÎNVĂŢĂTOR:  Dr. Lupă, nuuu! Să nu faci una ca asta!   

DR. LUPĂ:  De ce? Am auzit că trei tineri sunt în mare pericol aici şi am venit                    

   să îi salvez!  

ÎNVĂŢĂTOR:  Dr. Lupă,  doar tinerii din povestirea noastră biblică au fost în pericol.  

DR. LUPĂ:   Unde sunt? Trebuie să îi salvez imediat! 

ÎNVĂȚĂTOR:  Nu mai trebuie să faci nimic. Altcineva i-a salvat înaintea dumneata. 

DR. LUPĂ:   Da? Deci am ajuns prea târziu!  

ÎNVĂȚĂTOR:  Oarecum! Ținând cont că evenimentele au avut loc mulți, mulți, mulți ani în 

   trecut, pe când încă dumneata nu te-ai născut, aș putea zice că ai ajuns cam 

   târziu. Însă Cineva a fost lângă ei și i-a salvat; Cineva care este mereu și cu 

   mine, și cu dumneata, și cu copiii, cu toți.  

DR. LUPĂ:  Înțeleg. Mă bucur totuşi că v-am întâlnit. Acum eu o să plec. O să iau şi  

   aparatul ăsta cu mine, că, la arşiţa Africii unde trebuie să ajung acum, poate 

   să apară din senin un foc și îmi va fi util. La revedere, copii! Promit că o să 

   mai vin pe la voi! Se retrage.  

ÎNVĂŢĂTOR:  Desigur, dr. Lupă, te așteptăm! Drum bun! 
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OBIECTIVE: Copiii trebuie să înveţe de la prietenii lui Daniel să 

refuze lucrurile rele și să aleagă doar voia lui Dumnezeu, cu orice preț, 

deoarece El răsplătește ascultare. 

TEXTUL BIBLIC:  Daniel 3 

 Luaţi 5 baloane colorate pe care să le umflaţi. 

 Luaţi un balon alb, dacă se poate, pe care să îl umpleţi şi cu puțină apă. (Puneţi la 

robinet gura balonului, pe unde se umflă, şi daţi drumul la un jet de apă. Nu îl 

umpleţi decât foarte puțin, pentru că riscaţi să se spargă într-un mod neaşteptat.)  

 Desenaţi baloanele umflate, astfel: pe unul îl veţi face să fie regele, desenând ochii 

gura şi coroana, imag.1,  iar pe al doilea îl veţi numi soldat, desenând ochii şi o 

gură de om dur, imag. 2. Celelalte trei baloane, prietenii lui Daniel, vor avea pe ele 

o faţă liniştită şi veselă, imag. 3. Pe ultimul balon, cel alb cu apă, desenaţi tot o faţă 

veselă.  

 ATENŢIE: Desenaţi aşa cum se vede şi în imagine, ţinând în sus partea legată. 

Faceţi o repetiţie înainte de oră, vezi instrucţiunile din povestire. Puneţi toate 

baloanele într-o cutie mare. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 În timp ce veţi citi povestirea direct din Biblie, sau pe cea de mai jos, chemaţi în faţă patru copii 

care să vă ajute. Daţi celor patru copii câte un balon din cutie şi spuneţi-le că reprezintă 

personajele: regele şi prietenii lui Daniel. Când vor auzi pe parcursul povestirii că se spune ceva 

despre personajul pe care îl reprezintă, fiecare copil ridică balonul în sus şi îl mişcă. Balonul 

soldat îl veţi scoate din cutie atunci când vorbiţi despre el. La fel şi balonul alb, cel cu apă, nu îl 

veţi scoate din cutie până la sfârşit.  

MATERIALE: 

 6 Baloane 

 Apă 

 Biblia 

 Brichetă de 
picnic sau 
aragaz (pentru 
foc) 

 O cutie mare 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

POVESTIREA: 

Împăratul Nebucadneţar al Babilonului a făcut un chip de aur, iar un crainic a strigat cu glas 
tare: „Iată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, oameni de toate limbile! (Copilul responsabil 
mişcă balonul rege.) În clipa când veţi auzi sunetul a tot felul de instrumente de muzică, să vă 
aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului de aur pe care l-a înălţat împăratul 
Nebucadneţar. (Copilul responsabil mişcă balonul rege.) Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ 
şi nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.”  
 
În clipa când au auzit sunetul a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, 
oamenii de toate limbile s-au aruncat cu faţa la pământ şi s-au închinat chipului de aur pe care-l 
înălţase împăratul Nebucadneţar. (Copilul responsabil mişcă balonul rege.)  
 
Cu prilejul acesta, şi în aceeaşi vreme, câţiva haldei s-au apropiat şi au pârât pe tinerii iudei. 
(Copiii responsabili mişcă baloanele prietenii lui Daniel.)  Ei au luat cuvântul şi au zis împăratului 
Nebucadneţar: „Să trăieşti veşnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toţi cei ce vor auzi sunetul a 
tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu faţa la pământ şi să se închine chipului 
de aur; şi oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui 
cuptor aprins. Dar sunt nişte iudei, anume Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, oameni care nu ţin seama 
deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai 
înălţat tu!”    

1
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Cei trei tineri evrei ştiau că a te închina altcuiva, decât lui Dumnezeu, este împotriva 
poruncilor Lui, căci Dumnezeu a cerut poporului Său să nu se închine decât Lui. Cei trei nu 
au ascultat de împărat, ci au ascultat de Dumnezeu.  
 
Atunci Nebucadneţar, mâniat şi plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Şadrac, Meşac şi 
Abed-Nego. (Copiii ridică şi mişcă baloanele prietenii lui Daniel.) Şi oamenii aceştia au 
fost aduşi îndată înaintea împăratului. Nebucadneţar a luat cuvântul şi le-a zis: „Înadins oare, 
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi chipului de 
aur pe care l-am înălţat? Acum fiţi gata, şi în clipa când veţi auzi sunetul a tot felul de 
instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut; 
dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi îndată în mijlocul unui cuptor aprins! Şi care este 
Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?”  
  

Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi n-avem nevoie să-ţi 
răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din 
cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, 
împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care           
l-ai înălţat!” 
 
La auzul acestor cuvinte, Nebucadneţar s-a umplut de mânie. A luat din nou cuvântul şi a 
poruncit să încălzească de şapte ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi 
a poruncit unora dintre cei mai voinici ostaşi din oştirea lui să lege pe Şadrac, Meşac şi Abed
-Nego şi să-i arunce în cuptorul aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră şi cuptorul era 
neobişnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toţi oamenii care aruncaseră în el pe Şadrac, Meşac şi 
Abed-Nego. Scoateţi balonul soldat, cel rămas, fără apă. Ţineţi flacăra sub el până ce 
acesta se sparge.  Dar aceşti trei oameni, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, au căzut legaţi în 
mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat şi s-a sculat 
repede. A luat cuvântul şi a zis sfetnicilor săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei 
oameni legaţi?” Ei au răspuns împăratului: „Negreşit, împărate!” Dar el a zis: „Ei bine, eu 
văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi; şi chipul celui de al 
patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” (Scoateţi balonul alb, cel cu apă. Ţineţi 
flacăra sub el şi nu se va sparge.) 
 
Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins şi, luând cuvântul, a zis: „Şadrac, 
Meşac şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!”  
Şi Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului. (Opriți bricheta.) Dregătorii, 
îngrijitorii, cârmuitorii şi sfetnicii împăratului s-au strâns şi au văzut că focul nu avusese 
nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le 
rămăseseră neschimbate şi nici măcar miros de fum nu se prinsese de ei. (Arătaţi şi spuneţi 
copiilor că pe balon se văd urme de foc, dar pe cei tineri nu s-a văzut nicio urmă, nici măcar 
miros nu s-a simţit.)  
 
Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi 
Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, 
au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se 
închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor! Iată acum porunca pe care o dau: orice om, 
din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi 
Abed-Nego va fi pedepsit pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca El.” 
  
După aceea, împăratul a înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la mare cinste în ţinutul 
Babilonului. 
 
ATENȚIE! Spuneți copiilor că NU au voie să reproducă acasă experimentul cu baloanele, 
deoarece ați folosit metode de protecție pe care ei nu le cunosc, iar jocul cu focul este foarte 
periculos.  
 
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  



  DANIEL - 2 Cu Dumnezeu nu dai greș,  Şcolari    5  

www.KIDZROMANIA.com 

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. Imaginaţi-vă fiecare să sunteţi unul dintre prietenii lui Daniel şi trebuie să vă supuneţi poruncii 

lui Nebucadneţar deşi ştiţi că ceea ce vă cere este împotriva lui Dumnezeu. Ce alegeţi? Povestiţi 

cum aţi proceda. 

2. Statuia de aur, înălţată de Nebucadneţar, reprezenta un idol. Ce ştiţi voi că este un idol? Dar în 

zilele noastre ce putem numi un idol? Spre exemplu: banii, televizorul... pot fi idoli? De ce? 

3. În ziua de astăzi, ce alţi idoli cunoaşteţi cărora mulţi oameni se închină? 

4. Vi s-a întâmplat vreodată să trebuiască să alegeţi între a asculta de Dumnezeu, sau nu? Ce aţi 

făcut şi cum s-a finalizat acel moment?  

5. Cum puteţi voi respinge lucrurile rele din viaţă? 

6. Prietenii lui Daniel au plătit un preţ pentru ascultarea lor de Dumnezeu. Voi ce preţ aţi fi gata să 

plătiţi pentru a asculta de Dumnezeu? Dacă aţi trecut printr-o astfel de experienţă, povestiţi. 

7. Cum a răspuns Dumnezeu ascultării prietenilor lui Daniel? Ce a făcut Dumnezeu pentru ei? 

8. Ce poate face Dumnezeu în zilele noastre pentru cei ce ascultă de El? 

  

CONCLUZIE ÎNVĂŢĂTOR:  

Adesea în viaţă apar lucruri ademenitoare pe care noi le putem alege sau respinge. Rugăciunea mea 
este ca şi voi, copii, să alegeţi să spuneţi NU lucurilor rele, interzise de Dumnezeu. Desigur, când 
alegem să ascultăm de Dumnezeu, plătim un preț. Dar și pentru alegerile rele plătim un preț. Există 
un preţ de plătit pentru toate alegerile noastre. Dar, cât este de minunat să știi că Dumnezeu este cu 
tine chiar și când ți se face un rău pentru că ai ales să asculți de El! Dumnezeu răsplătește ascultarea 
noastră de El. Dumnezeu e lângă noi, ne dă putere, ne ajută. Așadar, alegeți-l pe Dumnezeu, copii! 
Alegeți mereu să ascultați de El!  

RUGĂCIUNE:  

Aduceţi copiii în rugăciune. Faceţi din acesta un moment special, în care fiecare copil să îşi dorească 
să ceară de la Domnul putere să asculte de El indiferent de preţul pe care l-ar avea de plătit.  
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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Scrieţi pe câte două coli de hârtie părţi din 

       verset, împărţit ca mai jos, astfel veţi obţine  

       două seturi:  

 

 Vreau...  
 să fac...  
 voia Ta...,  
 Dumnezeule!”....  
 Şi Legea... 
 Ta este în...  
 fundul inimii...  
 mele...  
 Psalmul.... 40:8 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care exprimă 

dorinţa de a face mereu voia lui Dumnezeu. 

    MATERIALE: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

 Spuneţi împreună de câteva ori versetul biblic. Este destul de simplu, aşa că nu ar trebui să fie 

probleme în reţinerea lui. Spuneți-l cu copiii: tare, în șoaptă, sărind ca mingea, învârtindu-vă. 

JOCUL este OPȚIONAL: 

1. Puneţi cele 10 coli cu părţi din versetul biblic, scris cu roşu, cu scrisul în jos, pe o masă. Versetul 

scris cu albastru va fi pus separat, tot cu scrisul în jos. Atenţie! Şi într-un caz, şi în altul, colile 

puse cu scrisul în jos vor fi amestecate, nu în ordine.  

2. Împărţiţi clasa în două grupe. Veţi face două şiruri, unul pentru grupa roşie celălalt pentru grupa 

albastră.  

3. Fiecare echipă va desemna un lider care va merge în faţa clasei la masa cu hârtii. 

4. Daţi un sac primului copil din şirul grupei ,,roşu” şi un sac primului copil din şirul 

grupei ,,albastru”. 

5. Când spuneţi START, cei doi copii vor sări cu picioarele în sac până la colegii lideri din faţa 

clasei. Vor lua o hârtie cu versetul biblic din setul de culoarea pe care o reprezintă.  

6. Cei doi lideri din fiecare echipă vor pune hârtia pe o tablă sau pe un perete, acolo unde îi este 

locul în funcţie de ordinea corectă cerută de cuvintele din verset.  

7. Copiii din grupă pot să îl ajute pe copilul lider.  

8. Copilul cu picioarele în sac se întoarce, aşa cum a venit, la ceilalţi colegi de grupă şi  

      loveşte uşor cu palma mâna celui care urmează. Acela va intra în sac, va sări până la                     

      colile cu părţi din verset, va lua o hârtie şi o va  înmâna liderului. 

9.   Jocul continuă aşa până se termină hârtiile de pe masă şi versetul a fost recompus. 

10.  La final, copilul lider sare şi el în sac, dus-întors, şi când se află lângă echipă, toţi copiii din   

      echipă spun versetul biblic împreună.  

11. Jocul se reia până ce toţi copiii apucă să sară în sac şi să contribuie la reconstituirea versetului    

       biblic. 

Vreau 
să fac 

voia Ta 

 Versetul pentru prima grupă scrieţi-l cu roşu, iar cel pentru a doua grupă, scrieţi-l cu albastru. 

 2-3 Saci sau plase de rafie ori  

    saci de gunoi din plastic 

 Coli de hârtie A4 

 Cariocă roşie şi albastră 

 Scotch 

...Vreau să fac voia Ta, 
Dumnezeule! Şi Legea 
Ta este în fundul inimii 
mele.  
 Psalmul 40:8 
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OBIECTIVE:  Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică despre 

prietenii lui Daniel, că trebuie să refuze lucrurile rele care îi ademenesc adesea 

în viață şi să aleagă doar voia lui Dumnezeu, deoarece El răsplătește întotdeauna 

ascultarea. 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi copii xerox pag. 9. 

 Pregătiţi câte o bucată pentru fiecare copil.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Copiii vor căuta drumul corect de la START la FINISH.  

2. Discutaţi împreună cu copiii care sunt câteva dintre lucrurile rele pe care trebuie să le refuze şi 

care sunt alegerile după voia lui Dumnezeu pe care ei le pot lua. 

 

 

  

MATERIALE: 

 Copii xerox, pag. 9 

 Pixuri 

CARE VA FI ALEGEREA  

START 

? 
FINISH 

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

învăţate la oră despre faptul că trebuie să refuze răul şi să aleagă întotdeauna 

voia Domnului, indiferent de preţul pe care îl au de plătit.  

MATERIALE: 

 O copie cu întrebările,     

        vezi pag. 8 

 Câte un pătrat mic    

       de hârtie pentru     

       fiecare copil 

 

 
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Împărţiţi copiii în două echipe. 

2. Spuneţi copiilor că urmează să citiţi 10 fraze.  

3. Dacă fraza va fi corectă, trebuie să se ridice în picioare.  

4. Dacă fraza va fi incorectă, trebuie să se aşeze.  

5. Înainte să citiţi frazele, daţi fiecărui copil o bucată mică de hârtie.  

6. Dacă se ridică în picioare când fraza este incorectă, cei care au greşit trebuie 

să predea foaia lor de hârtie învăţătorului.  

7. După ce aţi citit primele 10 fraze, adunaţi toate hârtiile de la ambele echipe.  

8. Echipa care a rămas cu cele mai multe hârtii câștigă. 

9. Copiii trebuie să stea atenţi şi cuminţi până când terminaţi de citit toate 

întrebările. 

10. Jucaţi din nou jocul, citind setul al doilea de întrebări. Asiguraţi-vă că toţi 

copiii au primit  iarăşi câte o bucată de hârtie. 

 

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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OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un obiect pe care să îl ia 

acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră, anume să 

refuze lucrurile rele și să aleagă doar voia lui Dumnezeu. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi materialele pentru fiecare copil, vezi lista alăturată. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Fiecare copil trebuie să aibă: o copie xerox pag. 10, dreptunghiuri 

de hârtie colorată pentru cuptor, hârtie creponată galbenă pentru foc, 

un lipici, o foarfecă, creioane colorate.  

2. Copiii vor colora cei trei prieteni şi protectorul din cuptor. 

3. Copiii vor lipi hârtie creponată galbenă sub picioarele celor trei, 

pentru flăcări. 

4. Copiii vor tăia dreptunghiuri de hârtie colorată pentru cuptor. Dacă nu 

aveţi hârtie colorată, copiii vor colora chiar ei acele dreptunghiuri, 

imitând astfel zidurile cuptorului.  

 JOC RECAPITULATIV: 

ÎNTREBĂRI: 

1. Cum se numesc cei trei prieteni ai lui Daniel? 

2. Care era numele regelui ţării în care se aflau prietenii lui Daniel? 

3. Ce a ridicat Nebucadneţar în ţara lui? 

4. Din ce ţară veneau prietenii lui Daniel şi care era credinţa lor? 

5. Cum a reacţiont regele când cei trei nu au ascultat de porunca lui, ci au ascultat de Dumnezeu? 

6. Ce au răspuns cei trei când Nebucadneţar i-a ameninţat? 

7. Care este preţul pe care l-au plătit cei trei pentru că au ascultat de Dumnezeu? 

8. Spune versetul biblic. 

9. Ce s-a întâmplat cu soldaţii care i-au aruncat pe cei trei în cuptorul cu foc? Dar cu cei trei tineri? 

10. Ce a făcut Dumnezeu pentru cei trei evrei din cuptor? 

 

 

 

1.    Ce le-a cerut Nebucadneţar prietenilor lui Daniel să facă şi ce au făcut ei? 

2.    Unde se aflau cei trei prieteni ai lui Daniel şi cum au ajuns acolo? 

3. Ce trebuiau să facă toţi oamenii în faţa statuii de aur? 

4. Spune versetul biblic. 

5. Pe cine a văzut Nebucadneţar că este în cuptor lângă cei trei? 

6. Cum erau cei trei când au fost scoşi din cuptor? 

7. Ce poate face Dumnezeu când asculţi de el, refuzând să faci ce este rău înaintea Lui? 

8. Cum  poţi şti ce este rău înaintea lui Dumnezeu? 

9. Ce îţi dă putere să alegi să asculți de Dumnezeu și să nu faci răul? 

10. Care este preţul pe care eşti tu gata să-l plăteşti în ascultarea ta de Dumnezeu? 

 

 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag.10 

 Creioane colorate 

 Dreptunghiuri de hârtie          

colorată (pentru cuptor) 

 Hârtie galbenă, de preferat 

creponată (pentru flăcări) 

 Foarfecă 

 Lipici 

 LUCRU MANUAL 
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 APLICAŢIE PRACTICĂ: 

 

 CARE VA FI ALEGEREA  

START 

FINISH 

Găseşte drumul corect de la START la FINISH. Discută împreună cu ceilalţi care sunt câteva dintre lucrurile 

rele pe care trebuie să le refuzi şi care sunt alegerile după voia lui Dumnezeu pe care le poți lua                               

pentru viitor. 

CARE VA FI ALEGEREA  

START 

FINISH 

Găseşte drumul corect de la START la FINISH. Discută împreună cu ceilalţi care sunt câteva dintre lucrurile 

rele pe care trebuie să le refuzi şi care sunt alegerile după voia lui Dumnezeu pe care le poți lua                           

pentru viitor. 

CARE VA FI ALEGEREA  

START 

FINISH 

Găseşte drumul corect de la START la FINISH. Discută împreună cu ceilalţi care sunt câteva dintre lucrurile 

rele pe care trebuie să le refuzi şi care sunt alegerile după voia lui Dumnezeu pe care le poți lua                           

pentru viitor. 
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 LUCRU MANUAL: 
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Lipiţi hârtia colorată dreptunghi pentru cuptor 

Lipiţi hârtia colorată dreptunghi pentru cuptor 
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Lipiţi hârtia colorată dreptunghi pentru cuptor 

Lipiţi hârtia colorată dreptunghi pentru cuptor 
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Coloraţi şi desenaţi flăcările sub cei patru. 
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