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PERSOANE: 

 1-2 Persoane  

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției biblice despre faptul că 
este  important ce lăsăm să intre în inima noastră şi cu ce ne hrănim sufletul.  

 
 
 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Faceți copie xerox pag. 8 cu imaginile. 
 Faceți o inimă din coală albă de hârtie. 
 

 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 8  

 Coală albă 

 Foarfecă 
 

1. Spuneți: Dumnezeu ne-a creat pe toți cu sentimente frumoase. Din păcate noi 
nu avem doar sentimente frumoase, ci și urâte: supărare, gânuri rele despre 
alții etc. 

2. Arătați imaginiea 1 și întrebați copiii cum este copilul din imagine.  
3. După ce copiii răspund, întrebați copiii cum arată ei când sunt la fel. 
4. După ce copiii arată, întrebați pe copii dacă acesta este ceva bun sau rău. 
5. Procedați la fel cu fiecare imagine. 
6. La final, scoateți inima albă și spuneți: Noi toți am primit de la Dumnezeu o 

inimă curată, ca această inimă albă de hârtie. Noi putem lăsa în ea 
sentimente frumoase, așa cum vrea Dumnezeu de la noi, sau sentimente rele, 
așa cum vrea cel rău. Despre acest lucru vom învăța astăzi în continuare, 
adică despre cum să avem grijă de inima noastră și ce sentimente trebuie să  
păstrăm în viața noastră. 

 

 

 INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

                                     

OBIECTIVE: 

 Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să înțeleagă că Domnul Isus     
ne-a dat o inimă nouă, dar noi trebuie să avem grijă de ea și de sentimentele pe 
care le lăsăm să intre în ea. 
 
TEXTE BIBLICE: 1 Samuel 24 (David) 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Puneți cât mai multe coli A4 unele peste altele și tăiați în formă de cerc.                
Faceți atâtea cercuri câți copii aveți la oră.  

 Pe fiecare cerc, desenați o față veselă pe o parte și o față tristă pe verso.   
 SAU faceți copie xerox pag. 9-10, față-verso, una la doi copii. Decupați 

cercul/ tăiați la jumătate.  

 
MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie  

 Creion 

 Inima deja făcută la         
Introducerea Lecției  

 Opțional: Copie Xerox 
pag. 9-10 

 Foarfecă 

 
 

 

 În acest set de lecții, copiii vor învăța despre creșterea spirituală a unui om.             
Prin lecția de față, copiii vor învăța că că Dumnezeu ne-a creat cu o inimă curată 
și sentimente frumoase, iar noi trebuie să avem grijă de inima noastră, să nu lăsăm 
în ea lucruri rele, deoarece răul vine de la cel rău. 

 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 secțiuni care, odată ce sunt folosite toate împreună, pot 
depăși două ore. De aceea am marcat unele secțiuni ca fiind opțioale. Cele mai 
importante sunt: povestirea biblică, învățarea versetului/ideii și aplicația practică.     

 Deschideți lecția cu un cântecel și o scurtă rugăciune.  



                                                                                                                     I. CREȘTEREA SPIRITUALĂ, 4. Ai grijă de inima ta, Preșcolari   3 

www.kidzromania.com 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Dați fiecărui copil o față veselă cu față tristă pe verso.   
2. Copiii le vor folosi la îndrumarea dvs., pe parcursul prezentării lecției. 
3. Exersați cu copiii cum să ridice fața veselă sus, apoi fața tristă.  
4. Explicați că hârtiile cu fețe trebuie să fie jos și trebuie ridicate doar în 

timpul povestirii la momentul potrivit.  
 

PREZENTARE:  

Astăzi vă voi povesti, copii, despre David, un tânăr care a fost ales de Dumnezeu de mic copil, ca să 
fie rege. Dar, cu adevărat, el a fost rege mult mai târziu când a crescut. Regele din acea vreme l-a 
cunoscut pe David, căci el a învins, cu ajutorul lui Dumenzeu, pe un uriaș care speria pe toți soldații. 
Cine-și amintește despre David și Goliat? Goliat a fost un om mare, mare! Un uriaș! Dar David l-a 
învins pe Goliat! Și regelui i-a plăcut de David. Acest sentiment este bun sau rău? Da, este bun. 
Haideți să arătăm asta cu toții! Să ridicăm fața veselă! (Apoi copiii trebuie să pună jos hârtiile cu fețe, 
să nu rămână cu ele sus prea mult timp.)  
 
Dar știți? Saul nu era un rege tocmai bun. După o vreme, lui nu i-a mai plăcut de David. Îi era frică: 
nu cumva să devină el rege în locul lui. Așa că nu i-a mai plăcut de el. Asta e bine, sau rău? Da, e rău. 
Să ridicăm împreună fața tristă! (Apoi copiii trebuie să pună jos hârtiile cu fețe, să nu rămână cu ele 
sus prea mult timp.)  
 
David a trebuit să fugă atunci departe de rege, deoarece acesta a dorit să îl omoare. Dorința aceasta 
arată un sentiment bun, sau rău? Da, e foarte rău. Să ridicăm fața tristă!  (Apoi copiii lasă hârtiile 
jos.) Când a auzit că David a fugit, regele a fost așa de mânios, că îl căuta nervos peste tot împreună 
cu soldații lui, ca să îl omoare. Asta e bine, sau rău? Rău! Să ridicăm iarăși fața tristă!  
Odată, David s-a ascuns într-o peșteră, adică o gaură în munte. Regele l-a căutat, l-a căutat și nu l-a 
găsit. Credeți că regele a fost fericit? Nu, nu a fost. Of, iarăși trebuie să ridicăm fața tristă!  
 
Apoi regele a obosit și a dorit să doarmă un pic. Și, fără să știe, el s-a așezat să doarmă chiar la 
intrarea din  peștera în care era ascuns David. Ooo! Ce periculos pentru David! Cred că inima lui 
David a făcut: Bum! Bum! Dar regele nu l-a văzut și a adormit. Iar soldații îl așteptau afară, ca să nu îl 
deranjeze. Oau, David îl avea acum pe rege chiar în mâinile lui. Acum putea să îl omoare, ca să se 
răzbune. Asta e bine, sau rău? Desigur, răzbunarea e ceva foarte rău. Să ridicăm fața tristă!  (Apoi 
copiii lasă hârtiile jos.) Ea e de la cel rău, nu e de la Dumnezeu. Și  David știa acest lucru. Iar David îl 
iubea pe Dumnezeu și dorea să fie iubitor și față  de rege, chiar dacă regele dorea să îi facă rău. E bine 
că David a fost bun? Da, este foarte bine. Să ridicăm cu toții fața veselă! (Apoi copiii lasă hârtiile 
jos.)  
 
David a spus așa: ,,Cum pot să fac eu  rău regelui  meu, pe care Dumnezeu l-a pus să fie rege? 
Nicidecum! Nu mă voi atinge de el, ca să îi fac rău! Îl voi ierta. Nu îi voi face niciun rău. ” Iertarea e 
ceva bun, sau rău? Da, e foarte bună. Acum să ridicăm fața veselă! (Apoi copiii lasă hârtiile jos.)  
 
David a tăiat atunci colțul de la haina regelui. Când regele s-a trezit, a plecat și a fost destul de 
departe, David l-a strigat și i-a arătat colțul hainei lui. Apoi i-a spus că l-a iertat. Asta e bine sau rău? 
E foarte bine, deci să ridicăm fața veselă!  (Apoi copiii lasă hârtiile jos.)  
 
Ce credeți că a făcut regele? I-a părut rău că a fost rău cu David. A plâns și și-a cerut iertare. Oau, ce 
frumos! Bunătatea lui David a schimbat răutatea regelui. Să ridicăm fața veselă! (Apoi copiii lasă 
hârtiile jos.)  
 
David a fost bun și iubitor cu regele! El a păstrat în inima lui sentimente bune și frumoase, așa cum 
știa că place lui Dumnezeu. El este un bun exemplu pentru noi. Haideți să ridicăm încă o dată fața 
veselă!  Ce bine! Ați fost de mare ajutor! Să punem toate fețele de hârtie jos acum! 
 

CONCLUZIE: 
Dumnezeu a pus în noi sentimente frumoase. Asta înseamnă o inimă curată, adică bună. (Arătați 
inima de hârtie.) Dar diavolul ne face să simțim lucruri rele. David a putut să facă rău regelui, dar el 
nu a lăsat ca sentimentele rele (precum supărare, mânie, neiertare etc.) să umple viața lui, ci 
sentimente frumoase precum: iertare, bunătate, iubire. Tu ce fel de sentimente lași să intre în viața 
ta? E normal să ne mai supărăm, să fim din când în când mânioși. Dar nu trebuie să lăsăm acestea 
să rămână în noi, ci trebuie să le aruncăm afară din viața noastră, pentru că ne fac rău nouă și 
celorlalți, și umplu inima noastră cu lucruri rele.  Cum le putem scoate afară? Cu ajutorul lui 
Dumnezeu! 
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MATERIALE: 
 3 Jumătăți de coli A4 de 

hârtie 

 Foarfecă 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic că de noi depinde ce sentimente lăsăm să intre 

și să rămână în inima noastră, adică în viața noastră. 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic 
care ne cere să ne păzim inima mai mult 
decât orice. 

Ai grijă de inima ta, mai 

mult decât orice... 

     Proverbe 4:23a 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 Faceți semne în timp ce spuneți versetul biblic, astfel: 

 A grijă – Degetul arătător în sus ca și cum  s-ar atrage atenția. 

 De inima—Trasează  în aer cu degetele arătătoare semnul inimii. 

 Ta—arată cu degetul arătător spre copii.  

 mai mult decât orice—deschide brațele larg  

 Proverbe 4:23a—adu plamele împreună ca și cum ar fi o carte deschisă.  

 Explicați ce înseamnă fiecare parte din verset și cu ce semn veți asocia. 

 Repetați de patru ori versetul, cu semne.  

  

JOCUL este OPȚIONAL: 
1. Faceți trei inimi din coli A4 de hârtie. 

2. Când spuneți start, dați toate inimile din mână în mână în același timp. 

3. Când spuneți stop, copiii care au o inimă în mână se ridică și spun împreună versetul biblic.  

4. Luați inimile și dați-le tot de la primul copil. Spuneți start și copiii vor da iarăși inimile din              
mână în mână până ce spuneți stop.  

5. Repetați în același mod, așa încât toți copiii să poată spune cel puțin o dată versetul biblic.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Scoateţi materialele la vedere și începeţi prezentarea aplicaţiei practice.  

 

PREZENTARE: 

Spuneți: Vedeți aici? Dumnezeu ne dă fiecăruia o inimă curată, exact așa cum este această inimă din 
hârtie. Dar, de multe ori, vin tot felul de sentimente în inima noastră. Uneori, noi suntem mânioși și 
atunci în inima noastră apare o pată de răutate (faceți o linie). Alteori noi chiar facem rău celor de 
lângă noi. Exemplu, vorbim urât cu ei. Acest sentiment este de răutate, iar răutatea aduce ceva murdar 
în inima noastră (mai faceți o linie mică). Alteori nu avem deloc iubire, ci doar supărare în inima 
noastră. Oh, iarăși inima  a fost murdărită de un sentiment rău, adică de păcat. Ce e de făcut? Noi nu 
putem face nimic. Dar prietenul nostru, Domnul Isus, poate să ne curețe inima atunci când Îi cerem în 
rugăciune ajutor. El vine și șterge tot ce e murdar în inima noastră. Ștergeți. Uneori sentimentele 
noastre rele mai lasă urme în inima noastră, dar Domnul Isus o curățește și ne dă bucurie. 

MATERIALE: 

 Inima de hârtie de la 
Lecția Introductivă 

 1Stilou 

 1Pic  
Opțiunea 2: Tablă albă 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi materialele şi faceţi înainte de lecţie o probă cu coala de hârtie sau tabla albă.  
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RUGĂCIUNE: Aduceți copiii într-o rugăciune prin care să ceară putere de la Domnul Isus să își 

păzească inima curată. 

 
CONCLUZIA:  

Ori de câte ori simțim că ne vin gânduri rele (precum supărarea pe cineva, mânia, dorința de a face rău), să 
nu uităm că nu trebuie să lăsăm acestea să rămână în inima noastră. Imediat trebuie să ne rugăm 
Domnului să ne dea putere să nu facem rău, ci doar ce este bine: să fim iubitori, plini de bunătate etc. Și 
chiar dacă au pătruns în inima noastră aceste simțiri rele, atunci când noi ne rugăm Domnului, El poate 
curăța inima noastră așa cum am văzut că acest pix special (arătați picul)/ buretele (dacă folosiți o tablă) 
poate șterge liniile de pe hârtie/tablă.  

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele 
învăţate la lecţie despre importanţa de a păstra inima curată. 

 MATERIALE: 
 Mai multe coli A4 de hârtie 

 Imaginile de la pag. 8 

 Copie xerox fețe vesele sau 
triste, pag. 11 

 Lipici/scotch 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Arătați câte o imagine de la lecția introductivă și spuneți ce sentiment reprezintă acea imagine                 
sau puneți câteva întrebări recapitulative din lecție.  

2. Copiii vor răspunde pentru bine, ridicând fața veselă,  iar pentru rău - fața tristă.  

3. Veți pune pe inima mare, făcută înainte de oră (pe care o veți lipi cu scotch pe un perete),               
fețe vesele sau triste. 

4. Întrebări: 

 Ce sentiment arată această imagine (încântată). (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă pentru rău.) 
Este un sentiment bun sau rău? (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă pentru rău.) Da, este bun. 
(Lipiți cu scotch față veselă pe inimă.) 

 Regele a fost bun cu David când a vrut să îl omoare? (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă pentru 
rău.) Este un sentiment bun? Este un sentiment rău? (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă pentru 
rău.) Da, este rău. (Lipiți cu scotch față tristă pe inimă.) 

 David a fost bun cu regele, căci nu i-a făcut niciun rău. (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă 
pentru rău.) Este un sentiment bun? Este un sentiment rău? (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă 
pentru rău.) Da, este bun. (Lipiți cu scotch față veselă pe inimă.) 

 Ce sentiment arată această imagine (mânioasă). (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă pentru rău.) 
Este un sentiment bun? Este un sentiment rău? (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă pentru rău.) 
Da, este rău. (Lipiți cu scotch față tristă pe inimă.) 

 Ce sentiment arată această imagine (iubitoare)? (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă pentru rău.) 
Este un sentiment bun? Este un sentiment rău? (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă pentru rău.) 
Da, este bun. (Lipiți cu scotch față veselă pe inimă.) 

 Doar Isus poate curăța inima mea de lucruri și sentimente rele și o poate face iarăși albă și curată.  
(Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă pentru rău.) Este un lucru bun? Este rău? (Copiii arată fața 
veselă pentru bun și tristă pentru rău.) Da, este bun. (Lipiți cu scotch față veselă pe inimă.) 

 

 
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Luați mai multe coli A4 de hârtie. 
 Lipiți-le cu scotch sau lipici. 
 Tăiați cu foarfeca în formă de inimă ca să obțineți o inimă mai mare.  
 Luați imaginile pe care le-ați folosit la lecția introductivă.  
 Decupați cât mai multe stick-ere cu fețe vesele și triste, pag. 11.  
 Copiii vor folosi și fețele de hârtie de la lecția biblică.  

 RECAPITULARE: 

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. 



                                                                                                                     I. CREȘTEREA SPIRITUALĂ, 4. Ai grijă de inima ta, Preșcolari   6 

www.kidzromania.com 

 

 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Decupați șablonul de la pag. 7,                         
vezi imag. 1.  

 Luați o coală A4 de hârtie și îndoiți-o în două 
la mijloc, imag. 2. 

 Puneți șablonul peste coala îndoită, imag. 3. 
 Tăiați cu foarfeca unde este linia gri subțire, 

imag. 3. 
 Se va deschide o coroană și va arăta ca în 

imaginea 4, cu o inimă.  
 Dacă aveți farfurii de carton, îndoiți-le și 

puneți pe îndoitură șablonul, desenați cu un 
creion și decupați. 

 Faceți atâtea coroane câți copii aveți la grupă.  
 

OBIECTIVE:    Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească despre 
cele învățate la lecție, anume că trebuie să avem grijă la ce lăsăm să intre și să 
rămână în inima noastră.  

 Ce sentiment arată această imagine (batjocoritoare)? (Explicați copiilor ce înseamnă asta, apoi copiii arată fața 
veselă pentru bun și tristă pentru rău.) Este un sentiment bun? Este un sentiment rău?  (Copiii arată fața veselă 
pentru bun și tristă pentru rău.) Da, este rău. (Lipiți cu scotch față tristă pe inimă.) 

 Versetul biblic spune că noi trebuie să avem grijă de inima noastră mai mult decât orice. (Copiii arată fața veselă 
pentru bun și tristă pentru rău.) Este un lucru bun? Este rău? (Copiii arată fața veselă pentru bun și tristă pentru 
rău.) Da, este bun. (Lipiți cu scotch față veselă pe inimă.) 

5. Acum întrebați pe copii: Dacă se întâmplă să intre și să rămână în inima noastră sentimente rele (mânia, 
batjocura, răutatea, neiertarea), cum putem scăpa de ele? Desigur, ne rugăm și Domnul Isus ia acele sentimente 
rele din inima noastră. 

6. Luați toate fețele triste de pe inimă, apoi întrebați: Ce rămas acum în inimă? Da, doar sentimente bune. Inima 
noastră este curată și plină de lucruri bune care plac lui Dumnezeu și ne fac pe noi fericiți. 

1. 

2. 

4. 

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie/carton/ 
farfurie de carton 

 Copie xerox șablon, pag. 7 

 Creione colorate 

 Foarfecă 

 Creion 
 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dați fiecărui copil o coroană-inimă. 

2. Copiii o vor colora și o vor pune pe cap.  

3. 

Taiați aici pe linia gri subțire! 

 LUCRU MANUAL: 
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Se pune                              
pe îndoitura                                 
de carton. 

Nu                       
decupați 
pe linia 
verde!  

 

Nu                       
decupați 
pe linia 
verde!  

 

Decupați 
aici, în 
spațiul gol! 

 

VIZUALE: 
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           iubitoare 

 
   mânioasă 

 

     fericit      batjocoritoare 

    încântată 

             supărat 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost 
ca toți copiii să înțeleagă că Dumnezeu ne-a 
creat cu o inimă curată, cu sentimente 
frumoase, iar noi trebuie să avem grijă la 
ele, deoarece răul vine de la cel rău. Textul 
biblic: 1 Samuel 24. Versetul biblic: 
Proverbe 4:23a. 

       INSTRUCȚIUNI: 

 Pune un X la toate fețele care sunt rele.  

 Găsește două fețe care arată sentimente bune.  

 Desenează ochii, nasul și gura, celor doi copii. 

 Colorează. 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a 
fost ca toți copiii să înțeleagă că 
Dumnezeu ne-a creat cu o inimă curată, 
cu sentimente frumoase, iar noi trebuie să 
avem grijă la ele, deoarece răul vine de la 
cel rău. Textul biblic: 1 Samuel 24. 
Versetul biblic: Proverbe 4:23a. 

Ai grijă de inima ta, mai 

mult decât orice... 

     Proverbe 4:23a 


