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Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT pentru lucrul cu copiii din biserici şi şcolile locale, dar 

este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea 

comercializării sau a altor scopuri ( website, DVD, CD, RTV, sau diferite publicaţii). Pentru alte 

informaţii, contactaţi-ne la kidzromania@gmail.com. 
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 PERSOANE: 

 Persoane 1-3 

 

 În această lecţie vom pune accentul pe ideea că rugăciunea înseamnă să 
vorbim cu Dumnezeu așa cum vorbim cu cineva drag și de încredere, că ea 
este un cadou de la Dumnezeu pentru noi. Noi suntem singurele ființe de pe 
pământ care putem să vorbim cu El, așa că este foarte important și bine 
pentru noi să ne rugăm Lui.   

 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, 
jocuri, aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.   

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 
scurtă rugăciune de început. 

 

OBIECTIVE:  Lecția Introductivă are drept scop să anunțe și să    

introducă lecția biblică despre rugăciune.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Înainte de a începe lecţia, trebuie să vorbiți cu un voluntar, adolescent sau adult, care să 

vină câteva minute la oră să joace un scurt rol de copil.  

 Repetați înainte ce are de făcut și de zis.  

1. Intră persoana care ajută, adolescent sau adult, cu un telefon mobil la 
ureche și vorbește: ,,Alo, mama, sunt Mario. Ce mă bucur că mi-ai 
răspuns! Am mare nevoie de ajutorul tău. Matei mi-a spus că îmi 
împrumută cartea lui cu aventurile prietenilor din pădure. Vrei să te întâlnești tu, te rog, 
cu mama lui, ca să ți-o dea? Știi că eu rămân la întâlnirea cu copiii de la biserică. 
Mulțumesc mult, mama.” 

2. După ce a vorbit, persoana care ajută iese.  
3. Spuneți: Astăzi vom vorbi, copii, despre rugăciune, ceea înseamnă a vorbi cu Dumnezeu 

MATERIALE: 
 

 Cearșaf/ faţă de masă 

 1 Persoană 

 

TEXTE BIBLICE:  Daniel 6 

OBIECTIVE: Această povestire biblică are drept obiectiv să îi ajute pe 

copii să  participe la lecţie şi să înţeleagă mai bine cât de mult l-a ajutat 

rugăciunea pe Daniel. 

MATERIALE: 
 
        Nu sunt. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Puneţi copiii să gesticuleze atunci când aud în povestire cuvintele îngroșate, prin următoarele 
mişcări:  

 Biblia – aducerea mâinilor în formă de carte 
 
 Daniel – aducerea mâinilor în formă de rugăciune. 
 
 Dumnezeu – Ridică o mână în sus. 
 
 Rege – Mâinile în formă de cerc deasupra capului în semn de coroană 
 
 Lei - copiii strigă tare: Rorrr! 
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe un verset biblic care spune că noi 
trebuie să ne rugăm neîncetat. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

MATERIALE: 

 Nu sunt. 
 

1. Spuneţi-le copiilor versetul biblic şi că acest verset înseamnă că noi trebuie să ne rugăm 

lui Dumnezeu în fiecare zi, oriunde ne-am afla. Asiguraţi-vă că toţi copiii au înţeles ce spune 

acesta. 

2. Repetaţi versetul o dată cu copiii.   

3. Spuneţi de câteva ori versetul după recomandarea de la punctele 4-7.  

4. Împărțiți imaginar clasa în două.  

5. Primul grup se ridică și spune:  Rugaţi-vă.  

6. Al doilea grup se ridică și spune: neîncetat. 

  

 

 

Rugaţi-vă neîncetat!  

1Tesaloniceni 5:17 
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POVESTEA:  

   

Într-o zi de biserică, pe când zbura de colo-colo, o mică buburuză intră pe  fereastră într-o sală 

plină de copii gălăgioşi şi ateriză pe o frunză mare ce se ţinea de un trunchi înfipt bine într-un 

ghiveci uriaş. buburuza era fericită să vadă atâţia copii la un loc. De obicei copiii o îndrăgeau 

când o  vedeau, pentru că avea aripile roşii cu bulinuţe negre de zici că era mereu îmbrăcată într-

un frac bine așezat, gata pentru cine ştie ce petrecere specială. Aşa că buburuza, micuţă cum era, 

se puse pe o frunză şi privea cu mare interes la tot ceea ce făceau copiii. 

  

De-odată, o doamnă drăguţă intră în sală şi ceru copiilor să cânte împreună cu ea un mic cântecel. 
Toţi copilaşii s-au aşezat cuminţi pe scăunele şi au început să cânte un cântecel melodios prin care-I 
mulţumeau lui Dumnezeu pentru acea zi frumoasă.  O ce mult îi plăcea micuţei buburuze să asculte 
cum cântă copiii! Şi ce mult au impresionat-o glasurile lor!  

 

După ce doamna le-a vorbit ceva copiilor într-o limbă pe care ea oricum n-o înţelegea, buburuza  
văzu că toţi copiii fac linişte în jurul lor, închid ochişorii, îşi împreunează mânuţele, apoi  
rând pe rând spun câte ceva. 

 - Hm, şi-a spus atunci buburuza, oare ce fac aceşti copii?  

Chiar în acel moment ateriză pe frunză şi gărgăriţa mamă: 

 - Buburuzo, ce faci tu aici? 

Dar, ca şi cum n-ar fi auzit întrebarea mamei, buburuza spuse:că se roagă.  

  

7.    Apoi toți copiii se ridică și spun: 1Tesaloniceni 5:17.  

8. Repetați procedura, dar schimbați ceea ce spun grupurile.  

9. La final, toți vor spune de două ori versetul împreună.  

1. Cereți copiilor care au pe ei orice de o anumită culoare să spună împreună versetul biblic. 
2. Ajutaţi-i pe copii să-şi găsească pe ei acea culoare: poate fi o floare, o linie sau pur și simplu o 

pată pe pantof... etc. 
3.  Continuaţi jocul, schimbând culoarea, astfel încât fiecare copil să poată spune versetul biblic 

de mai multe ori.  
4. Asiguraţi-vă că toţi copiii ştiu versetul biblic. 

JOC: 

   

1. Citiţi povestea în faţa copiilor, folosindu-vă concomitent de vizualele de la pag. 7-9. 

2. Pentru  ca povestea să nu fie plictisitoare, mai ales pentru copiii foarte mici, schimbaţi vocea la 

dialog pentru a interpreta fiecare rol sau participaţi trei persoane: una pentru autor, alta pentru 

Buburuza, ultima pentru gărgăriţa mamă. 

3.    În timp ce prezentaţi povestea, arătaţi pe rând imaginile. 
 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să reţină și să aplice practic cele învățate despre 

rugăciune, prin povestea de mai jos.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox pag. 7-9 cu imaginile şi lipiţi fiecare imagine pe câte 
o jumătate de coală de hârtie.  

MATERIALE: 
 

 Copie xerox  pag. 7-9 

 

 

 roșu 
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 - Mama, dar aceşti copii, ce crezi că-i spun lui Dumnezeu? 
        - Cred că-I spun..., continuă mama, cred că-I spun cât de mult Îl iubesc şi cât de mult Îi 
 mulţumes,  pentru că le-a dat darul de a vorbi cu El. 
 - Şi eu cred acest lucru, îşi dădu micuţa buburuză cu părerea. Oamenii sunt fiinţe foarte 
 speciale! 
 
Apoi micuţa buburuză şi mama gărgăriţă îşi luară zborul pe fereastră şi lăsară în urmă pe copiii cei 

drăguţi care tocmai şi-au încheiat rugăciunea şi cântau acum cu glasurile lor minunate un alt 

cântecel în cinstea lui Dumnezeu.  

Buburuza se mai întoarse o dată să îi privească pe acei copilaşi drăguţi, apoi îşi luă zborul, mergând 

departe alături de mama ei și ducând cu ea, în suflet, acea melodie minunată.   

 - Da, adică stau de vorbă cu Dumnezeu. 

 - Cu Dumnezeu? Vrei să spui ca oamenii pot să vorbească cu Dumnezeu? 

 - Da, răspunse gărgărița mamă. Dumnezeu i-a creat pe oameni într-un mod cu totul special, 
 ,,după chipul și asemănarea Sa.`` De aceea Dumnezeu îi iubește mult pe oameni.  

Micuţa buburuză se crispă uşor: 

 - Dar pe noi nu ne iubeşte?  

 - O, ba da, răspunse mama. Ne iubeşte mult. Dar într-un alt fel; se îngrijeşte de noi,              

               ne dă  hrană... Pe oameni însă, Dumnezeu îi iubeşte într-un mod cu totul şi cu totul     

               special. De aceea, El i-a dat omului chiar şi capacitatea de a vorbi cu El. 

 - Cu Creatorul? 

 - Da, răspunse mama. Şi toţi cei ce Îl iubesc, Îl ascultă şi vorbesc cu El, sunt oameni fericiţi.  

 - Şi ce spun oamenii când se roagă? 

 - Depinde, răspunse mama gărgăriţă. Unii îi mulţumesc lui Dumnezeu, alţii se roagă pentru 
 cineva, alţii îl laudă pe Dumnezeu, alţii cer ceva anume de la El...  

 - Şi orice om poate să vorbească cu Dumnezeu?  

 - Da, buburuzo, orice om. Dar, din păcate nu toţi vor să facă acest lucru, continuă mama pe 
 un ton trist. 

 - De ce? Cine, dacă ar putea, nu ar  vrea să vorbească cu Dumnezeu?  

 - Oh, Buburuzo, oftă mama gărgăriţă, sunt mulţi asemenea oameni. Şi asta pentru că ei nu îl 
 cunosc şi nu îl iubesc pe Dumenzeu ca pe un tată. De exemplu, dacă tu nu a fi fiica mea şi 
 dacă nu m-ai iubi, ţi-ar plăcea să vorbeşti acum cu mine? 

 - Nu prea, recunoscu buburuza după o mică ezitare. Nu mi-ar plăcea să vorbesc                     
 cu cineva străin.   

 - Vezi? răspunse mama. Dar pentru că mă cunoşti, la cine fugi tu prima oară                       
 când ai o problemă? 

 - La tine, răspunse buburuza fericită. 

 - Şi de ce faci asta? 

 - Pentru că ești mama mea. Te cunosc și ştiu că mă iubeşti şi că nu mi-ai face niciodată rău.  
 Și pentru că şi eu te iubesc, de-aia aș veni la tine.  
 -La fel sunt toţi oamenii care îl cunosc şi îl iubesc pe Dumnezeu. Vorbesc mereu cu El. Ei  
              vorbesc cu Dumnezeu și când sunt fericiţi, și când sunt trişti, și când râd, și când plâng.  
 -Ce fericiţi trebuie să fie oamenii, răspunse buburza. Auzi, să poţi să stai de vorbă cu 
 Creatorul!? 
Buburuza privea acum cu şi mai mare respect la copilaşii care încă stăteau cu capetele plecate la 
rugăciune şi puse o ultimă întrebare: 
 
 

  

 
   
 
 

CONCLUZIE: 
CONCLUZIE:   Asigurați-vă că toți copiii au reținut ideea de bază a lecției, prin câteva întrebări 

precum:    

 

 Cine se poate ruga? 
 Ce este rugăciunea și de ce ne-a dat Dumnezeu posibilitatea să ne rugăm?  
 Cu cine vorbim noi când ne rugăm?  
 Când trebuie să ne rugăm?  
 Ce putem să îi spunsem lui Dumnezeu în rugăciune? 
 Etc. 



  RUGĂCIUNEA  I  Preşcolari    6  

www.KIDZROMANIA.com 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să îşi amintească despre cele învăţate la 

lecţie în legătură cu rugăciunea. 

 Faceţi minimum două copii Xerox, pag. 12. Trebuie să aveţi una sau mai multe 

perechi pentru fiecare copil. Este bine ca să aveţi câteva perechi în plus ca să 

fiţi siguri că fiecare copil are cel puţin o pereche. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Înainte de a începe jocul, arătaţi copiilor două imagini diferite (dacă este posibil 
să fie două care sunt în plus, pe care nu le folosiţi în joc); de exemplu, arătaţi o imagine 
cu o casă și vorbiţi despre felul în care Dumnezeu ne-a oferit o locuinţă unde să dormim în 
fiecare noapte. Puteţi sugera o rugăciune pentru cei care nu au o casă unde să locuiască. Sau 
puteti propune o mulţumire pentru casă. Despre ce mai putem discuta? Poate să îl rugăm pe 
Dumnezeu să o ajute pe mama să păstreze curăţenia în casă.  

2. Apoi arătaţi următoarea imagine, dar de data asta lăsaţi-i pe copii să se gândească la 
motive de rugăciune.  

3. Începeţi jocul după aceste exemple. 
 
CUM SE JOACĂ? Aşezaţi toate cartonaşele cu faţa în jos pe o masă. Amestecaţi-le bine. Un copil 

trebuie să întoarcă două cartonaşe şi să le arate şi celorlaţi copii. Dacă cartonaşele NU se potrivesc, 

acestea se întorc înapoi cu faţa în jos şi vor fi aşezate EXACT în acelaş loc unde au fost înainte. 

Dacă cartonașele se potrivesc, scoateți cartonașele identice de unde sunt și dați-le acelui copil să le 

țină. Apoi un alt copil va veni şi va face acelaş lucru. Repetaţi procedura până când toţi copiii au 

reuşit să întoarcă măcar o dată cartonaşele şi până când toate perechile au fost descoperite. După ce 

aţi rămas fără cartonaşe pe masă, copiii, pe rând, trebuie să le aducă  înapoi. Apoi, înainte să le dea 

învăţătorului, copiii trebuie să spună un  motiv de rugăciune inspirat din imaginile respective. 

RUGĂCIUNE: 

 Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire pentru darul acesta de a putea vorbi cu 
Dumnezeu, de a Îi mulțumi, de a-I cere ceea ce avem nevoie etc. 

   Faceţi două 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 12 

 

   Faceţi două 

 

OBIECTIVE: Copiii să facă un obiect care să le amintească 

de cele învăţate la lecţie despre rugăciunea neîncetată care 

trebuie să fie parte din viața noastră. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi toate materialele şi faceţi un model înainte de lecţie. 

Pentru fiecare copil, veţi avea nevoie de o copie xerox cu ceasul 

gol, limbile ceasului, numerele 3, 6, 9 și 12, precum și versetul de 

la pag. 11 și de 8 fețe zâmbitoare, pag. 10.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Copii Xerox, pag. 10-11. 

     (o pagină pentru 3 copii) 

 Lipici 

 Foarfece 

 Creioane colorate  

 Carton  
 
 

1. Fiecare copil trebuie să aleagă opt imagini cu fețe zâmbitoare de la 

pag. 10, și să le lipească unde este semnul în formă de X pe ceas.  

2. Lipiți versetul și numerele cum se vede în imagine. 

    

12 

6 

9 3 
Rugati-vă neîncetat! 
1 Tesaloniceni 5: 17 
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Aplicație Practică 

3.   Colorați limbile ceasului. 

4.   OPȚIONAL: Se poate confecționa ceasul pentru a folosi mai 

puține copii xerox. Desenați un cerc folosind un castron mare, 

mergeți cu creionul în jurul castronului. Copiii vor desena apoi 

săgețile pentru limbile ceasului apoi le pot colora. În final, 

lipiți imaginile cu fețe vesele,  versetul și numerele.        
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  RUGĂCIUNEA  I  Preşcolari    10  

www.KIDZROMANIA.com 

Lucru Manual: 

Faceţi o copie Xerox a acestei pagini. Tăiaţi şi împărţiţi copiilor câte 8 bucăți.  Ei vor lipi câte o față veselă  pe 

x., pe ceas, acolo unde ar trebui să fie numerele 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. 
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Rugati-vă neîncetat! 
1 Tesaloniceni 5: 17 

Rugati-vă neîncetat! 
1 Tesaloniceni 5: 17 

Rugati-vă neîncetat! 
1 Tesaloniceni 5: 17 
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Faceţi două copii Xerox, lipiţi paginile pe un carton. După ce s-a uscat foarte bine, decupaţi fiecare pătrat cu 

Joc recapitulativ.  
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PAGINĂ DE  COLORAT 

Dragi părinţi, scopul lecţiei de azi a fost ca copiii să înţeleagă că rugăciunea înseamnă să vorbești cu 
Dumnezeu ca și cu mama sau tata, că rugăciunea este un cadou de la Dumnezeu și este foarte important să 
vorbim cu El. Textul biblic este din: Daniel 6. De asemenea, versetul  biblic este din 1Tesaloniceni 5:17.  

  Rugaţi-vă neîncetat!    

    1Tesaloniceni 5:17 


