
  RUGĂCIUNEA 2 Preşcolari    1  

www.KIDZROMANIA.com 

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. 

 

 

      

             NR.  10/2016 

 2. Ceva atât de prețios! 

 

 
Instrucțiuni pentru 

Învățători 

2 

Lecţia Introductivă  2 

Lecţia Biblică 2 

Versetul Biblic 4 

Aplicația Practică 4 

Joc Recapitulativ 5 

Lucru manual 5 

Vizuale 6 

Pagină de colorat 9 

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 

Janet Cunningham  

Tamara Henkes 

Florentina Pali-Gheorghiaş 

Simona şi Florian Kifor 

Marcela şi Efren  Portillo 

Breha Nane 

Aaron Horne 

SCOPUL LECŢIEI:  Copiii să înţeleagă că rugăciunea este ceva 
special și prețios pentru noi. 
 
TEXTE BIBLICE: Faptele Apostolilor 3:1-11 
 

  VERSET BIBLIC:  1 Tesaloniceni 5:17 

Acest material a fost realizat exclusiv de către                                               

 KIDZ  ROMÂNIA. 

 

AUTORI & TEHNOREDACTARE:  

Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

 

KIDZ ROMÂNIA 

     RUGĂCIUNEA 

PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARI MICI 



  RUGĂCIUNEA 2 Preşcolari    2  

www.KIDZROMANIA.com 

 

OBIECTIVE:  Copiii să facă diferența între lucruri scumpe și  

lucruri cu mai puțină valoare.    

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 PERSOANE: 

 Persoane 1-2 

 În această lecţie vom pune accentul pe ideea că rugăciunea este ceva special 
și prețios pentru noi 

 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. 

  

  

 Pregătiți toate materialele.  
 ATENȚIE: Dacă inelul este din aur, lănțișorul trebuie să fie din 

argint și invers. 
 Copii Xerox, imaginile de la pag. 8. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă din povestirea biblică faptul că 
rugăciunea este ceva foarte special și foarte prețios, mai prețios decât aurul 
și argintul. 

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 3:1-11 

1. Faceți un joc cu copiii, astfel:  

2. Puneți toate materialele din cutie/pungă pe o masă la vedere. 

3. Spuneți că acela este un magazin și arătați copiilor ce lucruri extraordinare                                    

aveți la magazin.  

4. Arătați felia de pâine mușcată și întrebați copiii dacă ei ai ar cumpăra de la magazin o              

felie de pâine din care altcineva a mâncat înainte. Apoi spuneți: ,,Hm, asta nu e destul de 

prețioasă pentru noi.” 

5. Arătați apoi sticla de suc și întrebați pe copii dacă lor le place sucul. Spuneți că sucul e colorat, e 

dulce, dar că nu este ceva foarte, foarte special. Apoi spuneți: ,,Hm, nici sucul nu este destul de 

prețios pentru noi.” Arătați apoi piatra și spuneți: ,,Hm, ce amintire! Am luat-o când am fost la 

munte. Ce frumos a fost la munte! Dar voi ați cumpăra de la mine o piatră? De ce ați cumpăra o 

piatră când sunt pietre peste tot? Hm, deci nici asta nu este ceva special.” 

6. La final, spuneți: ,,Dar am aici ceva foarte frumos: Am un inel din aur și un lănțișor din argint. 

Știți magazinul din sat/ magaziul de lângă blocul vostru nu are așa ceva. Inelul și lănțișorul 

acesta sunt obiecte scumpe, pentru că sunt făcute din aur sau argint, iar aurul și argintul costă 

mulți bani. Dar știți? Nici aurul sau argintul nu este destul de prețios pentru noi. Există altceva 

care este mult mai prețios. Nu se poate cumpăra cu bani, pentru că este cadou. Știți despre ce 

vorbesc? Este vorba despre RUGĂCIUNE. Da, ea este ceva foarte special și prețios pentru noi.” 

MATERIALE: 
 O masă 

 O cutie/ pungă cadou 

 O piatră 

 O felie de pâine mușcată 

 Un inel din aur sau argint 

 Un lănțișor din argint sau aur 
       (sau orice din argint, sau  
        poza de la pag. 8)  

 Un suc  
OPTIONAL: vizuale 
     Pag. 8 

MATERIALE: 

 
 Bani și o bucată de pâine 
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POVESTIREA: Petru şi Ioan 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 În timp ce povestiți, alegeți trei copii din grupă care vă vor ajuta să spuneți povestirea. 

Din când în când, puneți-le câte o întrebare la care să fie nevoiți să răspundă.  

 Faceți o repetiție înainte de oră, dar fără copii. 

Pentru a începe lecţia, alegeți un copil, apoi spuneţi:  

Copii, voi acum credeţi că el/ea este ... (spuneţi numele copilului voluntar). Dar el/ea  
nu va mai fi aceeaşi persoană de-alungul povestirii biblice. El/ea se va numi ... (Radu, 
Iulia etc. Încercaţi să folosiţi un nume pe care nu îl are nimeni din grupa dv. şi spuneți copiilor că 
numele este imaginar și că nu este specificat în Biblie acest nume. Noi vom folosi numele de Radu, 
ca exemplu.) Haideţi să-l salutăm cu toţii pe Radu şi să-i spunem: ’’BUNĂ, Radu!’’  (Lăsaţi 
copiii un moment să salute). După cum vedeţi, Radu este un baiat foarte frumos. Şi, ca vouă, si 
lui îi place să stea cu prietenii săi, să râdă, să se joace, să facă lucruri interesante. Dar Radu e 
foarte trist. (Spuneți copilului să stea jos turcește și să arate o față tristă. Copilul probabil că nu va 
reuşi din prima, dar, indiferent ce face, spuneţi:) Nu, nu aşa. Eşti cam fericit. Arată-ne cum faci 
tu când eşti supărat! Aşa e mai bine! Copii, vedeţi ce supărat este? De ce credeţi voi că este 
Radu aşa supărat? O să ne imaginăm acum că băiatul din povestea noastră era bolnav. Da, el 
nu putea să îşi folosească picioarele. De fapt, el  nu a putut merge niciodată de la naştere. 
(Copilul “Radu” trebuie să stea jos ca un copil care nu poate să meargă.) Vă imaginaţi cât de 
greu ar fi să nu putem alerga niciodată, să nu putem merge sau măcar să stăm în picioare 
ş.a..m.d.? Cum credeţi că ar fi dacă nu aţi putea face toate aceste lucruri, ci  doar ar trebui să 
vă uitaţi la alţi copii cum se joacă? (Spuneți lui “Radu” să fie și mai trist, să plângă.)  Da, situaţia 
lui era foarte tristă. Nu putea să meargă pe jos la grădiniță sau la biserică, în parc, niciunde. 
Ca să meargă undeva, trebuia ca cineva să-l ajute mereu. Vă imaginaţi ce greu este să trăieşti 
aşa toată viaţa? (Acordaţi copiilor un moment să răspundă.) El nu poate munci când va fi mare, 
deci nu poate să câştige bani. Iar dacă nu are bani, nu poate nici să îşi cumpere mâncare. Oh! 
Radu, ce crezi tu că ai putea face, în asemenea situaţie, ca să ai bani de mâncare? (Acordaţi-i un 
moment să răspundă. Îl puteţi ajuta să răspundă “ aş cere de la alții”  iar, dacă zâmbeşte, amintiţi-i 
că trebuie să pară supărat.)  Da, într-o asemenea situaţie nu ai ce face decât să ceri de la alții   
de mâncare. (Dați-i o bucată de pâine.)  Şi, cel mai bun loc pentru asta este aproape de   
biserică.  (Mutați pe ”Radu” în alt loc și imaginați-vă că asta este o biserică.)   
 
Biblia ne povestește despre un astfel de om. În fiecare zi, prietenii lui îl duceau la templu ca să 
cerșească. Și astfel s-a întâmplat un an, doi ani, trei ani, patru ani (numărați împreună cu copiii 
până la zece)... Da, în fiecare zi a fost la fel până ce copilul s-a făcut mare. Dar într-o zi, s-a 
întâmplat ceva special: doi oameni speciali mergeau la templu să se închine.  Alegeţi alţi doi 
copii pentru a interpreta rolurile lui Petru şi Ioan, spunând: Am nevoie de încă două persoane în 
povestea noastră. Poate ştiţi că pe aceşti copii îi cheamă…(Spuneţi numele adevărat al copiilor). 
Dar astăzi ei se vor numi Petru şi Ioan. Haideţi să îi salutăm şi pe ei! (Lăsaţi copiii un moment  
să salute.) 
 
Petru şi Ioan erau doi oameni foarte deosebiţi. Ei au fost ucenici ai Domnului Isus. Ei 
petreceau mult timp învăţând oamenii despre Isus şi aveau un cadou deosebit pentru omul 
care nu putea merge. Petru și Ioan au mers în direcția lui. Când el i-a văzut, s-a bucurat 
pentru că voia să le ceară bani.  (Arătați niște bani.) Dar în loc să-i dea bani, știți ce au făcut 
Petru și Ioan? S-au rugat lui Dumnezeu acolo pentru sănătatea lui. Apoi i-au dat ceva mult 
mai valoros. Ei au spus: ”N-avem bani să-ți dăm. Dar ce avem îți dăm. În Numele lui Isus 
Hristos ridică-te și mergi!”, a răspuns Petru. (Cereţi copilului, care-l interpretează pe Petru, să 
spună aceste cuvinte tare și răspicat, apoi spuneți lui Petru și lui Ioan să-l ajute pe omul bolnav să 
se ridice.)   
 
Biblia spune că omul s-a ridicat în picioare și că a fost complet vindecat. Copii, cum credeți că 
s-a simțit el? (Acordaţi copiilor un moment ca să răspundă.) Hei, Radu, cum te simti? (Acordaţi 
copiilor un moment ca să răspundă.) Desigur că fericit. Radu, haide arată copiilor cum crezi tu 
că s-a bucurat omul din poveste! Arată-ne cât de fericit ești tu! (Încurajează-l să alerge, să sară 
și să-l laude pe Domnul pentru a exemplifica bucuria. Apoi spuneţi celor trei copii să plece la locul 
lor.)  
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JOC: 

  
CONCLUZIE: 
Ce minunat este să poți să ceri și să știi că primești. Omul din povestirea biblică a cerut ceva de la 
Petru și Ioan. El nu a primit bani, dar a primit ceva mult mai bun: vindecarea picioarelor. Ce grozav 
este să știm că Dumnezeu ne-a dat ceva atât de special și prețios: rugăciunea! Prin ea, noi putem să îi 
cerem lui Dumnezeu ceea ce avem nevoie. Da, rugăciunea este mai prețioasă decât orice alt lucru de 
pe pământ. Ea este cea mai prețioasă. 

 

         
     MATERIALE: 
 
 Nu sunt. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Repetați cu copiii versetul biblic de trei patru ori, ca să și-l amintească.  
2. Faceți jocul ,,Podul de piatră”, dar schimbați cântecul. 
3. Faceți un șir indian cu copii.  
4. Dvs. împreună cu un alt copil sau alt ajutor, stați față în față cu mâinile împreunate și 

ridicate în sus.  
5. Când spuneți start, copiii care sunt în șir indian trebuie să treacă pe sub mâinile dvs. în 

timp ce toată lumea spune: rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă... 
6. Când lăsați mâinile în jos, copilul prins la mijloc trebuie să spună tot versetul, adică: 

Rugați-vă neîncetat! 
7. Reluați jocul.  
8. Atenție: Dacă vă ajută un copil să țină mâinile ridicate împreună cu dvs., schimbați din 

când în când copilul, ca să se poată juca și el.    

 

OBIECTIVE: De a prezenta ideea că rugăciunea este ceva foarte important şi 
foarte special.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE 

 Telefon mobil  

 Opţional: Puteţi folosi 
scrisori ce pot fi aduse de 
cineva în timpul lecţiei.        

1. Faceți să sune telefonul mobil, sau prefaceți-vă că a sunat, sau cineva intră la lecție cu o 
scrisoare în timpul prezentării. 

2. Răspundeţi la telefon sau desfaceți scrisoarea.  
3. Prefaceţi-vă că vorbiţi la telefon cu cineva  foarte important—exemplu: preşedintele României / 

îi citiți scrisoarea  
4. Sună din nou telefonul, iar dvs. vă prefaceţi că vorbiţi cu un alt personaj important, cum ar fi 

pastorul bisericii etc.  
5. Telefonul sună din nou. Atunci îl veţi întreba pe unul dintre copii dacă vrea să răspundă. Dar 

telefonul se opreşte din sunat, apoi spuneţi: Oh, ce bun este un telefon/o scrisoare pentru a 
vorbi cu cineva important! Dar să nu uităm, copii, că noi avem ceva mult mai special decât 
un telefon/ o scrisoare. Acest lucru este rugăciunea. Ea ne ajută să vorbim cu cineva mult 
mai special și important decât președintele țării sau pastorul bisericii: Dumnezeu. Să nu 
uităm că rugăciune înseamnă să stăm de vorbă cu Dumenzeu. Ce poate fi mai minunat și 
mai de preț pentru noi decât rugăciunea, adică să stăm de vorbă cu Dumnezeu?  

6. Puneți câteva întrebări simple copiilor, în loc de concluzie, dar lăsați-i pe ei să răspundă și să își    
      spună părerea: 

 De ce credeți voi că vrea Dumnezeu să vorbească cu noi? 
 De ce credeți voi că este bine să vorbim noi cu Dumnezeu? 
 Ce se întâmplă când voi vorbiți des cu părinții voștri? Dar când vorbiți des cu 
 Dumnezeu?  
 De câte ori pe zi ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu? Dați exemple.  

OBIECTIVE: Copiii să repete și să rețină cuvintele din  
1Tesaloniceni 5:17: ,,Rugaţi-vă neîncetat!”  

,,Rugaţi-vă neîncetat!”    

1Tesaloniceni 5:17 

 rugați-vă... 
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CONCLUZIE și RUGĂCIUNE:  
 Spuneți copiilor să nu uite ce ne spune Biblia despre rugăciune, anume să ne rugăm neîncetat. 

Asta înseamnă că nu există un moment  important în zi în care să ne rugăm. Noi trebuie să 
vorbim mereu cu Dumnezeu: să Îi mulțumim pentru tot, să Îi povestim diverse lucruri din viața 
noastră, să Îi cerem ce avem nevoie… De câte ori ne amintim ziua sau seara, să Îi mulțumim 
pentru diverse lucruri… Etc.   

 La final, aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru rugăciune; că putem 
să vorbim cu El prin rugăciune.  

 
MATERIALE: 
 

 Nu sunt 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învățate la lecție 
despre Petru și Ioan și despre cât de mult prețuiește pentru noi      
rugăciunea.  

1. Spuneţi copiilor că urmează să le spuneți ceva.  
2. Dacă răspunsul este corect, ei trebuie să zâmbească și să bată din palme.  
3. Dacă răspunsul nu este corect, ei trebuie să se încrunte și să bată din picioare.  
 

ÎNTREBĂRI și RĂSPUNS prin acțiune: 

Omul a fost bolnav de picioare.  
Bolnavul a căzut de pe un cal şi şi-a rupt picioarele când a fost copil. 
Omul bolnav stătea la templu.  
Omul bolnav a cerut o ciocolată de la Petru şi Ioan. 
Petru și Ioan i-au dat omului bolnav vindecare în Numele lui Isus. 
Cineva îl ducea pe olog la cerşit în fiecare zi. 
Bolnavul a fost supărat pe Petru și Ioan că nu i-au dat bani. 
Doar părinții se pot ruga lui Dumnezeu.  
Și copiii se pot ruga lui Dumnezeu.  
Omul bolnav stătea la poarta casei lui.  
Copiii se pot ruga și ei pentru oamenii oamenii bolnavi. 
Noi trebuie să ne rugăm în numele lui Isus. 
Rugăciunea valorează mai mult decât banii. 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

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

acasă ca să le aminteacă mereu de cele învățate la lecție despre 

rugăciune.  

MATERIALE: 

 Copii Xerox pag. 6 și 7 

 Foarfece 

 Creion/carioca sau creione 
colorate 

 Lipici/Scotch 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii Xerox pag. 6 la  cinci copii şi pag. 7 la zece copii.  
 Decupați dvs. pentru copii capetele, mâinile şi trupul (un trup, un cap 

şi două braţe pentru fiecare copil).  

1. Copiii desenează faţa şi părul, apoi decorează pantofii omuleţului de hârtie;  
2. Copiii colorază trupul, după care  ei vor lipi piesele număr la număr, folosindu-se de 

lipici sau scotch; 
3. Copiii vor îndoi pe liniile marcatoare trupul şi braţele figurinei; 
4. Copiii vor asambla piesele (capul, mâinile şi trupul). 

NU! 

 corect 
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VIZUALE  

Tăiaţi fiecare piesă. Copiii trebuie să coloreze trupul şi pantofii și să lipească capul după ce déjà au fost desenate 
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Această pagină conţine materiale  

pentru 10 copii. Decupaţi capetele 

şi braţele. Acum puteţi desena 

ochii, nasul, gura şi părul. Lipiţi 

capul de trup. Coloraţi braţele  şi 

pe faţă şi pe spate şi lipiţi-le de 

trup ( 1 la 1 şi 2 la 2). Îndoiţi 

braţele pe liniile punctate. 

Capul şi braţele.  
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VIZUALE OPȚIONALE PENTRU LECȚIA INTRODUCTIĂ 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de azi a fost ca toți copiii să înţeleagă că rugăciunea prețuiește mai mult decât 
orice pe pământ, pentru că ea este un cadou de la Dumnezeu prin care putem vorbi cu El. Textul biblic este 
din: Faptele Apostolilor 3:1-11. De asemenea, versetul  biblic este din 1Tesaloniceni 5:17.  

CUM SE FACE?  

Uniți printr-o linie punctele în ordinea 

crescătoare, apoi colorați.  


