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1. Curcubeul și promisiunile Domnului 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă că Dumnezeu ne promite lucruri bune și frumoase, că Se ține de 
cuvânt și că, drept semn, ne-a dat curcubeul pe cer.   

TEXTE BIBLICE: Genesa 6-9 (Noe) 

VERSET BIBLIC:  Ideea versetului din Genesa 9:13 

 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. 

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 

Janet Cunningham ....... Tamara Henkes.........Florentina Pali-Gheorghiaş 

Simona şi Florian Kifor..........Marcela şi Efren  Portillo.........Nane Breha  

Rebeca Barahona..........Kimberly Canjura Granados...........Sonia Alanya 

Z I UA  C O P I I L O R  
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• În această lecție copiii vor învăța că Dumnezeu ne promite lucruri bune și 
frumoase, că Se ține de cuvânt și că, drept semn, ne-a dat curcubeul pe 
cer.   

• 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 vă sugerăm să selectați dvs. doar 

secțiunile care vi se par cele mai potrivite pentru grupa dvs. Și doar pe 

acelea să le folosiți ca să vă încadrați în timp.   

• Se mai oferă o pagină de colorat și o idee de lucru manual. Este foarte 

important ca, în timp ce copiii sunt ocupați cu aceste activități, să folosiți 

acest timp cu înțelepciune. Puneți copiilor întrebări despre ce au învățat, 

nu ca pe un test, ci doar ca o conversație. Lăsați-i pe copii să vă pună 

întrebări sau să vă povestească  despre lecția biblică. 

• Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 

scurtă rugăciune de început. 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică care ne vorbește despre 

promisiunile minunate ale lui Dumnezeu pentru noi și asigurarea pe care ne-

o face că Se ține de cuvânt, prin semnul curcubeului. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

• Fâșii de hârtie colorată: 
roșu, portocaliu, galben, 
verde, albastru, indigo, 
violet.  

• OPȚIONAL: Creioane            
colorate aceleași culori 
de mai sus 

• Scotch 
 

• Faceți fâșii colorate de aprox. 10x29 cm astfel: roșu, portocaliu, galben, 
verde, albastru, indigo, violet.  

• Opțional, dacă nu aveți hârtii colorate, culorile recomandate, puteți colora 
dvs. cu carioca sau creioane colorate.  

PERSOANE: 

• 1-2 Persoane  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1. Spuneți start și toți copiii trebuie să verifice sub scaune dacă au ceva.  

2. Cei ce au lipită sub scaun o hârtie colorată, trebuie să o ia și să vină cu ea în  față.  

3. Copiii stau cu hârtiile colorate la vedere spre clasă.  

4. Întrebați pe copii ce culoare are fiecare hârtie. 

5. Întrebați copiii dacă ei au văzut vreodată un curcubeu.  

6. Spuneți copiilor despre curcubeu că el se vede pe cer, de multe ori, atunci când revine soarele după ploaie, 

că el este foarte frumos, ca un pod peste bolta cerească, și că este format din șapte culori. 

7. Aranjați împreună hârtiile găsite de copii sub scaune în ordinea culorilor curcubeului, vezi imaginea de mai 

sus.  

8. Lipiți-le undeva la vedere, cu scotch, ca să fie  văzut de toți copiii (perete/tablă/ușă). 

9. După ce ați aranjat toate culorile, veți spune că astăzi veți vorbi despre curcubeul care ne amintește mereu 

despre promisiunile lui Dumnezeu.  
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MATERIALE: 

• Plastilină 

• O tavă 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

                                     
OBIECTIVE:   Această secțiune are drept scop ca toţi copiii să înţeleagă că 
curcubeul a fost așezat de Dumnezeu pe cer ca să ne amintească de promisiunile Lui 
minunate pentru noi.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI ȘI PREZENTARE: 

1. Întrebați copiii dacă ei știu ce este aceea o promisiune. Spuneți: Promisiune înseamnă când mama 
promite, de exemplu, că vă ajută la legarea șireturilor. Aceasta este o promisiune. Atunci voi ce 
faceți? Așteptați după ce vă încălțați. Nu mergeți afară până ce mama vă leagă bine șireturile, nu-i 
așa? De ce așteptați? Pentru că mama v-a promis că o să vă lege șireturile. Ce credeți, vă va lega 
șireturile, sau nu? 

2. Explicați copiilor că aveți nevoie de ajutorul lor astăzi pentru a spune povestea biblică. Înainte de a vă 
ajuta, ei au nevoie să învețe un lucru foarte ușor. Arătați-le plastilina și spuneți: Cine vrea să mă ajute? 
Înainte de a le da plastilina arătați copiilor cum să facă o rolă de plastilină pe masă. (imag. 1. ) Apoi faceți 
o bilă din plastilină. Lipiți bila pe partea superioară a rolei. Spuneți copiilor că aceștia vor fi oamenii din 
povestirea biblică de azi și arătați modelul făcut de dvs. (imag. 2). Sau copiii pot face doar bile pentru 
oameni (imag. 3). Întrebați pe copii: Sunteţi gata? Voi da tuturor o bucată de plastilină. Acum faceți o 
rolă, apoi faceți o bilă. Apăsați ușor bila pe partea superioară a rolei. După ce dați copiilor plastilina, 
umblați printre ei și asigurați-vă că pot face.  

3. În același mod, arătați copiilor cum să facă un animal simplu: două bile presate împreună cu picioare 
pentru un animal (imag. 4) sau doar o bilă simplă.  

4. Dacă un copil dorește să facă pe oameni sau animale  într-un mod diferit, este foarte bine. Încurajați-i să-
și folosească imaginația. Lăudați toți copiii pentru ceea ce au făcut (imag. 5).  

5. Înainte de a începe povestirea biblică, spuneți fiecăruia ce anume să modeleze: Noe, 2-3 oameni, soția lui 
Noe, cei trei fii ai lui Noe, tot felul de animale. ATENȚIE! Spuneți fiecărui copil exact ce să facă.  

6. Când în prezentare vorbiți despre Noe, spuneți copilului care a făcut pe Noe să vă dea ce a modelat. 

7. Puneți pe o tablă sau tavă la vedere, vezi imaginea alăturată. Procedați la fel cu fiecare personaj. La 
animale, întrebați copiii ce animale au creat și câte de același fel au intrat în corabie. Când vorbiți despre 
corabie sau curcubeu, faceți dvs.  din plastilină acestea. La curcubeu mai repetați o dată împreună culorile 
din curcubeu. 

PREZENTARE:    Știți? În Biblie, ni se povestește despre un om pe care Dumnezeu l-a iubit mult, pentru că 

el era ascultător de Dumnezeu. Numele acestui om era Noe. (Copilul care a făcut pe Noe îl aduce la dvs. 

Arătați-l și mișcați-l ca și cum ar merge. Puneți-l pe o tablă/tavă ca să fie la vedere.) Într-o zi Dumnezeu i-a 

spus lui Noe că nu îi place că oamenii au devenit foarte răi. (Copiii care au făcut oamenii din plastilină îi 

aduc la dvs. Mișcați-i ca și cum s-ar bate și ar fi răi.) El i-a spus că va curăța pământul de tot ce e rău. Și 

pentru asta va veni o furtună mare, apoi ape foarte mari. Dar, știți? Lui Noe Dumnezeu i-a cerut să facă o 

corabie pentru el (puneți o bucată mare de plastilină pe tablă/tavă, spuneți că ea e corabia și puneți pe Noe în 

corabie), pentru familia lui (copiii care au făcut pe membrii familiei lui Noe îi aduc ca să îi puneți în corabie) 

și pentru multe animale, de fiecare fel câte două, precum și păsări (copiii care au făcut animalele din 

plastilină le aduc ca să îi puneți în corabie.) Noe a construit corabia. Oamenii din jur, prietenii, vecinii, au râs 

de el (mișcați pe oamenii cei răi aduși de copii mai devreme și care stau în afara corabiei). Dar Noe nu s-a 

lăsat supărat de ei. Ci a continuat să asculte de Dumnezeu. Iar într-o zi... Într-o bună zi.... Ce credeți că s-a 

întâmplat? Uuu, întâi a suflat un vânt. (Faceți cu gura șuierat împreună cu copiii). Apoi a început să plouă. 

(Bateți cu plamele în masă și cu picioarele în pământ.) Apoi a venit furtuna, apoi ape mari și tot mai mari au 

acoperit pământul. (Intensificați sunetele și mișcările.) Doar Noe, familia lui și animalele care au intrat cu el 

în corabie au fost salvate. (Luați pe oamenii răi de pe tablă și rămâne la vedere doar corabia din plastilină cu 

cei salvați.) Oau! Noe a ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu s-a ținut de promisiune. Toți cei din corabie au 

fost salvați și au ieșit apoi teferi din corabie (Scoateți totul din corabie și puneți pe tablă.) Ce minunat! Uraaa! 

(Bateți din palme cu copiii.) Apoi Dumnezeu a lăsat pe cer un curcubeu (faceți curcubeul din plastilină 

repede în fața copiilor și puneți pe tablă). Dumnezeu i-a spus lui Noe că ori de câte ori va vedea pe cer un 

curcubeu să își amintească faptul că El Își ține mereu promisiunile Lui față de Noe. CONCLUZIE:    

Dumnezeu are multe promisiuni bune și frumoase și pentru noi, cei de azi. De aceea și voi, copii, ori de câte 

ori vedeți curcubeul pe cer, să vă amintiți că el a fost pus de Dumnezeu pe cer ca să ne amintească de faptul 

că El Își ține promisiunile față de noi, întotdeauna.  
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1. Arătați curcubeul folosit la lecția biblică și amintiți-vă ce culoare este fiecare.  

2. Spuneți că vă veți folosi de acesta ca să învățați împreună ideea din versetul biblic care spune că 

Dumnezeu a pus curcubeul pe cer ca să nu uităm de promisiunile Lui. 

3. Spuneți cu copiii: Dumnezeu a pus curcubeul pe cer ca să nu uităm de promisiunile Lui.  

4. Repetați ideea, apoi puneți o întrebare copiilor: Cine a pus curcubeul pe cer? (Copiii răspund și 

dvs. îi felicitați:) Bravo!    

5. Repetați ideea versetului împreună cu copiii și puneți alte întrebări: De ce a pus Dumnezeu 

curcubeul pe cer? (Copiii răspund și dvs. îi felicitați:) Foarte bine!  Ce trebuie să nu uităm când 

vedem un curcubeu?   (Copiii răspund și dvs. îi felicitați:) Grozav! 

6. Spuneți copiilor că asta a fost ușor pentru ei, dar veți face ceva mai greu. În timp ce spuneți ideea 

versetului biblic, veți sări  ca o minge. Faceți asta cu copiii și spuneți ideea versetului biblic. 

7. Spuneți copiilor că acum veți face ceva și mai greu. În timp ce spuneți ideea versetului biblic, veți 

sări ca o minge și vă veți învârti, toate împreună. Faceți asta cu copiii. 

8. După ce ați învățat astfel ideea versetului, așezați-vă câteva minute ca să vă pregătiți pentru joc.  

 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Faceți copii xerox imaginile de la pag. 9-10.  

• Tăiați imaginile și lipiți-le pe jumătăți de coli A4 de hârtie.  

• Citiți și povestiți povestea de mai jos cu intonație în timp ce manevrați 
imaginile, ca să vă fie mai ușor la lecție și să știți exact ce aveți de făcut în 
fața copiilor.  

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic, printr-o poveste, despre promisiunile bune și 
frumoase pe care ni le face Dumnezeu. 

MATERIALE: 

• Copii xerox imagini 
pag. 9-10 

• Jumătăți de coli A4 
de hârtie 

• Lipici/scotch 
• Biblia 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii să învețe ideea unui verset biblic 
care ne vorbește despre curcubeu și promisiunile Domnului.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 IDEEA:  
Dumnezeu a pus curcubeul 

pe cer ca să nu uităm de 
promisiunile Lui. 

Genesa 9:13 

 MATERIALE: 

• Fâșiile colorate de 
la lecția                   
introductivă sau 
plastilina de la 
lecția biblică 

• Mai multe bucăți 
de hârtie aceleași 
culori 

• Faceți mai multe bucăți de culori de același fel, așa 
încât să aveți mai multe curcubee pentru joc.  

JOCUL: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Arătați copiilor ordinea corectă a culorilor din curcubeu și repetați împreună acestea: roșu,                     
portocaliu, galben, verde, albastru, indigo, violet.  

• Luați curcubeul de pe tablă și întrebați copiii dacă își amintesc ordinea culorilor. Rugați copiii să vă 
spună care a fost prima culoare (de sus în jos). După ce copiii vor spune că a fost roșu, puneți la 
vedere culoarea roșie. Puteți lipi cu scotch hârtia sau puteți folosi plastilina de la lecția biblică. 

• Dacă au spus corect, toți copiii vor spune ideea versetului biblic. Dacă nu au spus corect, le veți da 
o poruncă de executat; de exemplu, să sară toți într-un picior. 

• Continuați cu celelalte culori la fel.  
• După fiecare culoare așezată corect, copiii vor spune ideea versetului biblic sau vor primi o 

poruncă de executat. 
• La final, după ce toate culorile din curcubeu sunt la vedere, mai spuneți o dată ideea versetului și 

felicitați copiii. 

1. Țineți imaginile în mâini în timp ce povestiți. 
2. După ce folosiți o imagine, așezați-o în spatele celorlalte nefolosite, din mână. Dacă o veți 

pune jos, puteți distrage atenția copiilor. 

1. 

2. 
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DISCUȚIE CU COPIII:  

• Dați și alte câteva exemple din Biblie sau menționați o povestire biblică pe care ați spus-o recent copiilor 

și care merge cu această temă. Exemple: 

 Dumnezeu a promis că va veni pe pământ Fiul Său ca să fie prietenul nostru. El a venit. El este Domnul 

Isus.  

 Dumnezeu a promis lui Moise că îl va ajuta să scape pe poporul său din țara unde o duceau foarte greu. 

Și Dumnezeu S-a ținut de cuvânt, iar Moise și-a dus poporul într-o țară nouă și bogată.  

• Dați și un exemplu din viața personală, apoi lăsați și copiii să spună propriile experiențe în care 

Dumnezeu a făcut ceva pentru ei.  

• Accentuați permanent ideea că Dumnezeu Se ține mereu de promisiune în tot ceea ce promite. 

CONCLUZIE:  

Dacă Dumnezeu are grijă de păsări, de flori, de animale, etc., cu atât mai mult El nu Își va uita      

promisiunea că va avea grijă mereu și de noi, copiii Lui! Dumnezeu ne-a dat multe alte 

promisiuni minunate în Cuvântul Său. De aceea este important să citim Biblia, să descoperim 

promisiunile Lui frumoase, să credem în ele și că Domnul Se va ține de cuvânt în tot ceea ce 

promite. 

RUGĂCIUNE: Aduceți copiii în rugăciune de mulțumire pentru promisiunile lui Dumnezeu și 

pentru curcubeul care ne amintește de promisiunile Lui.  

POVESTE:  

Bety, imag. 1, era o fetiță drăguță de cinci anișori, care iubea mult păsărelele și animalele. Dar 

păsărelele erau cele mai bune prietene ale ei. Ea a primit de ziua ei de naștere un canar frumos colorat, 

foarte vesel și gălăgios, imag. 2. Era o bucurie să se joace cu el. Dar Bety avea și o pisicuță mai 

năzdrăvană, Motănel,  imag. 3. Pisicuța mieuna ori de câte ori auzea canarul. Era geloasă pe canar când 

o vedea pe Bety că se joacă cu el. Uneori chiar se supăra și încerca să îl prindă cu lăbuța.  

Într-o zi, pe când canarul se plimba prin casă, pisicuța a vrut să-l prindă. Canarul s-a speriat atunci așa 

de tare, că a intrat în colivie și nu a mai ieșit de acolo, imag. 4. Dar Bety l-a luat din colivie, l-a 

mângâiat și i-a promis că îl va proteja mereu. Și așa a și făcut. Ea s-a ținut de promisiune.  

Într-o altă zi, Bety a învățat la biserică despre Dumnezeu și cum El ne promite multe lucruri bune, 

frumoase și încurajatoare, precum să nu ne temem de nimic pentru că El are grijă de noi. Să nu fim 

îngrijorați despre ce vom mânca, deoarece El știe de ce avem nevoie și ne va da. Ea a auzit atunci 

multe alte promisiuni frumoase ale lui Dumnezeu.  

Când a ajuns acasă, Bety a întrebat-o pe mama ei, imag. 5, unde poate găsi și ea toate promisiunile 

minunate ale lui Dumnezeu. Mama i-a arătat atunci Biblia, arătați o Biblie, și a început să citească un 

text care povestește despre Domnul Isus când era pe pământ cu ucenicii Lui și cu cei ce Îl urmau și 

erau prietenii Lui. Domnul Isus i-a încurajat atunci pe aceia, spunând să se uite la păsări, imag. 6, 

care nu muncesc și nu se îngrijorează. Și totuși au ce mânca. Sau le-a spus să se uite la crinul de pe 

câmp, imag. 7, care nu coase și nu țese. Și totuși el arată atât de frumos; e îmbrăcat mai frumos chiar 

decât un împărat. Mama i-a citit apoi, tot din acel text, cum Domnul Isus ne încurajează și pe noi să 

avem încredere în Tatăl Lui, Dumnezeu, care cunoaște toate nevoile noastre și are grijă de noi. 

Bety era atât de fericită! Ea s-a gâdit atunci că așa cum ea își iubește canarul și are grijă de el, după 

cum i-a și promis, tot așa cu siguranță și Dumnezeu se va ține de cuvânt în tot ceea ce promite. Apoi și

-a amintit ce a învățat la biserică despre curcubeul promisiunilor lui Dumnezeu, imag. 8. El a fost lăsat 

de Dumnezeu pe cer ca să ne amintească nouă mereu că nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic, deoarece 

El ne-a dat promisiuni bune și frumoase și Se ține de cuvânt ca să le împlinească.   

1. 

2. 

7. 

5. 

3. 

6. 

4. 

8. 
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1. Cum erau oamenii din timpul lui Noe? 

2. Ce i-a cerut Dumnezeu lui Noe să facă? 

3. De ce a cerut Dumnezeu lui Noe să contruiască o corabie? 

4. Cine a intrat în corabia construită de Noe? 

5. Ce semn a dat Dumnezeu lui Noe prin care promite că Se va ține de cuvânt în tot ceea ce promite? 

6. Ce reprezintă curcubeul pus pe cer de Dumnezeu? 

7. La ce ne gândim astăzi când vedem un curcubeu pe cer? 

8. Spune ideea versetului biblic. 

9. Ce însemnă o promisiune? 

10. Care sunt culorile curcubeului? 

ÎNTREBĂRI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Pregătiți 7 creioane colorate de culorile curcubeului: roșu, portocaliu, galben,                                                                               

verde, albastru, indigo/albastru închis, violet.  

• Separat, faceți bucăți mici de hârtie pe care să scrieți câteva întrebări și puneți-le               

într-o pungă cadou. 

• OPȚIONAL: Dacă aveți baloane de aceleași culori, umflați-le și puneți-le bine ca să 

nu fie văzute de copii și să nu se spargă până la momentul jocului. 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecţie despre               

curcubeu și promisiunile lui Dumnezeu. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dați creioanele/baloanele mai multor copii din sală: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, 

indigo, violet.  

2. Când spuneți start, copiii dau din mână în mână către dreapta creioanele/baloanele.  

3. Întoarceți-vă cu spatele la copii și spuneți: Stop! Apoi strigați cu voce tare o culoare.   

4. Copilul care are acea culoare în mână vine și scoate o întrebare din punga cadou.  

5. Toată clasa are dreptul să răspundă.  

6. Trimiteți copilul la locul său, dați creionul în sală și repetați jocul în același fel.   

MATERIALE: 

• Creioane colorate/
baloane în culorile 
curcubeului 

• Creion 
• Coală A4 de hârtie 
• Pungă cadou 
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• Faceți copii xerox pag. 8, una la doi copii. 

• Tăiați în două, pe linia din mijloc, dar și cele două linii: de sus 

și de jos, imag. 1.  

• Îndoiți pe fiecare linie sub formă de evantai și pregătiți câte o 

piesă de copil, imag. 2.  

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect, un evantai curcubeu,  
care să le amintească despre cele învățate la lecție, anume că 
Dumnezeu Se ține de promisiunile făcute nouă. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
 

• Copie xerox, pag. 8 

• Creioane colorate 

• Scotch 

• Opțional: șnur  

1. Dați fiecărui copil un evantai.  

2. Copiii vor deschide evantaiul, imag. 3. 

3. Copiii vor colora cu roșu la cifra 1, imag. 4. 

4. Copiii vor colora cu portocaliu la cifra 2, imag. 4.  

5. Copiii vor colora cu galben la cifra 3, imag. 4. 

6. Copiii vor colora cu verde la cifra 4, imag. 4. 

7. Copiii vor colora cu albastru la cifra 5, imag. 4. 

8. Copiii vor colora cu indigo/albastru închis la cifra 6, imag. 4. 

9. Copiii vor colora cu violet la cifra 7,  imag. 4. 

10. După ce copiii au colorat, vor îndoi din nou pliurile pe cutele deja formate de 

dvs. când ați pregătit materialele înainte de oră. 

11. Jos, la capăt, lipiți cu scotch, imag. 5.  

12. Opțional: Puteți lipi și un șnur ca să fie un evantai mai elegant, imag. 5.  

 

 

 

 

 

3. 

4. 

2. 

1. 

5. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 
6. 

7. 

8. 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost: 
Copiii să înțeleagă că Dumnezeu ne promite 
lucruri bune și frumoase, că Se ține de cuvânt 
și că, drept semn, ne-a dat curcubeul pe cer.   

Textul biblic: Genesa 6-9  

 Ideea versetului biblic:  Dumnezeu a pus 
curcubeul pe cer ca să nu uităm de promisiunile 
Lui. Genesa 9:13  


