EROI CU CREDINŢĂ - Barac, Preșcolari

1

, VT
2
ă
ţ
n
i
ed
r
c
u
c
i
Ero
BARAC
PREŞCOLARI ȘI ȘCOLARI MICI

KIDZ ROMÂNIA
NR. 15/ 2015
SCOPUL LECŢIEI:
Copiii să înveţe ce înseamnă încurajarea și cât de mult bine face
ea unei persoane triste.
TEXTE BIBLICE: Judecători 4:1-16
VERSET BIBLIC: Evrei 10:24

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA:
Janet Cunningham
Tamara Henkes
Travis Corbell
Florentina Pali-Gheorghiaş
Simona şi Florian Kifor
Marcela şi Efren Portillo
Shannon şi Aaron Morgan
George Moldovan
Nane Breha

Lecţie Introductivă

2

Lecţie Biblică

2

Verset Biblic

3

Aplicaţie Practică

4

Materiale Opționale

5

(Joc Recapitulativ,
Lucru Manual)

Vizuale

6

Pagini de colorat

11

Acest material a fost realizat de KIDZ ROMÂNIA.
TEXT: Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş
TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham

Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. - SUA.
Acest material poate fi folosit GRATUIT la școala biblică pentru copii sau la orele de religie.
Este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării
sau a altor scopuri (website, DVD, CD, Radio -TV sau diferite alte publicaţii).
Pentru mai multe informații: kidzromania@gmail.com

www.KIDZROMANIA.com

EROI CU CREDINŢĂ - Barac, Preșcolari

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema lecţiei care
îi va ajuta să înțeleagă diferența dintre încurajare și descurajare și ce mult bine
face unui om încurajarea.

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:


Puneţi apă într-un borcan, iar în apă un morcov crud, proaspăt.



Ascundeți borcanul acesta, să nu fie la vedere.



Pregătiţi şi un morcov uscat.

2

MATERIALE:
 1 Morcov proaspăt
 1 Morcov uscat (sau
salată, sau orice
legumă ce se usucă
uşor la soare)
 1 Borcan transparent
 Apă

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Scoateţi morcovul uscat şi spuneţi: Aţi mai văzut vreodată un
morcov uscat, ca acesta, sau o altă legumă uscată? Oare de ce s-a
uscat așa? Știți de ce? Pentru că imediat ce sunt culeşi, morcovii
trebuie să fie păstraţi la răcoare şi umezeală, ca să rămână proaspeţi. Ce se
întâmplă dacă rămân mult timp în soare? Se usucă şi mor. Știți, copii, uneori și oamenii sunt la fel. Suntem trişti, fără chef şi ne ofilim. Aceasta este descurajarea. La
fel cum apa ține un morcov proaspăt, sunt lucruri care și pe
oameni îi pot
înviora atunci când sunt triști: o vorbă bună, o mână întinsă ca ajutor, un zâmbet, o
rugăciune etc. Acestea sunt niște încurajări. Ele ajută de cele mai multe ori, deoarece fac să ne simţim din nou plini de viaţă. Noi putem să fim pentru alții o încurajare.
2. Scoateţi borcanul cu morcovul proaspăt pregătit înainte de oră. Vedeți, copii, acest
morcov nu este uscat, deoarece este plin de apă. Ce legătură au acești morcovi cu
lecția noastră biblică? Astăzi vom învăţa despre un conducător de armată care se
simţea tare descurajat. Însă o altă persoană, o femeie a lui Dumnezeu, l-a încurajat
și l-a ajutat să asculte de Dumnezeu pe toată perioada luptei. Haideți să auzim
povestirea biblică!

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă din exemplul Deborei, care a stat lângă Barac
în luptă, ce mult face o încurajare.

TEXT BIBLIC: Judecători 4:1-16

MATERIALE:
Vizuale pag. 8
Beţe de frigărui, câte

unul pentru fiecare
imagine
Scotch
Foarfecă

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:



Faceţi copii xerox vizuale, pag. 8.
Decupaţi păpuşile şi lipiţi-le pe beţe de frigărui cu scotch,
ca să le puteţi mânui uşor.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Când vorbiţi despre un personaj în timpul povestirii, mişcaţi
păpuşa care reprezintă acel personaj.
Scotch
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2.
3.

3

De asemenea, în dialog mişcaţi păpuşa ca şi cum ar vorbi ea.
Interpretaţi cu vocea modificată ori de câte ori se schimbă pesonajul, ca să fie cât mai
atrăgător pentru copii.

POVESTIRE BIBLICĂ:
Ce poate fi mai minunat decât să avem pe cineva care să ne încurajeze atunci când suntem
triști că lucrurile nu ne merg bine? Ce este descurajarea, copii? Descurajarea este când nu avem chef
de nimic şi credem că nu putem face nimic. Dar când vine cineva şi spune lucruri frumoase despre
noi, ne încurajează şi, dintr-o dată, facem mai multe lucruri bune decât credeam noi că putem.
Aceasta este încurajarea. Ceva se schimbă în bine în noi.
Vreau să vă povestesc astăzi, copii, despre un bărbat din Biblie pe nume Barac, mişcaţi 1.
păpuşa Barac descurajat imag. 1. El a trecut printr-un moment greu și era foarte descurajat. Un
popor străin le făcea mult rău. Apoi el a fost foarte încurajat de o femeie credincioasă lui
Dumnezeu, pe nume Debora, arătaţi și mişcaţi păpuşa Debora, imag. 2.
2.
Debora, mişcaţi păpuşa Debora și puneţi pe Barac jos, era o femeie specială. Ea vorbea
mult cu Dumnezeu, iar El transmitea mesaje poporului prin ea. Debora, mişcaţi păpuşa Debora, era
în acelaşi timp şi judecător în poporul ei, adică îi împăca pe oameni atunci când se certau unii cu alţii
şi găsea soluţii bune pentru ei, ca să trăiască în pace.
Într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit Deborei, mişcaţi păpuşa Debora, despre Barac, arătaţi și
mişcaţi păpuşa Barac, anume că el trebuie să conducă armata împotriva duşmanilor care le făceau
mult rău. Dumnezeu a dat informaţii precise despre cum avea Barac să conducă. Dar ce credeţi că
s-a întâmplat? Lui Barac, mişcaţi păpuşa Barac, i-a fost teamă. Era prea trist să meargă singur la
luptă. Aşa că Debora, mişcaţi păpuşa Debora, a mers cu el. Da, a mers cu el ca să îl încurajeze pe tot
timpul bătăliei, mişcaţi păpuşa Barac încurajat, imag. 3, să asculte de toate îndrumările lui
Dumnezeu. Şi ce credeţi, copii? Barac, mişcaţi păpuşa Barac încurajat, imag.3, şi armata lui au 3.
învins. Au eliberat poporul de duşmani. Debora, mişcaţi păpuşa Debora, a stat mereu lângă Barac ca
să îl încurajeze: ,,Hai, Barac! Poţi! Domnul spune că va fi cu tine! Dumnezeu te-a ales pe tine să faci
asta!’’
Şi aşa a fost. Dumnezeu a fost cu Barac şi i-a dat biruinţă. Debora, mişcaţi păpuşa
2.
Debora, l-a încurajat mult pe Barac, iar Barac, mişcaţi păpuşa Barac, a ascultat de Dumnezeu şi a
învins. Ce mult face încurajarea!
CONCLUZIE:
Şi noi astăzi putem aduce multă încurajare celor triști de lângă noi chiar şi printr-un zâmbet, un
cuvânt frumos, o rugăciune, un ajutor, o mângâiere, un verset din Biblie etc. Haideți să fim o
încurajare pentru cei din jurul nostru!

MATERIALE:


OBIECTIVE: Copiii să înveţe parte din versetul biblic care spune
că noi trebuie să ne îndemnăm sau să ne încurajăm la fapte bune.
ÎNVĂŢAREA VERSETULUI
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1.

Pentru a-i învăţa mai uşor pe copii versetul
cheie, faceţi cu ei următoarele mişcări:
Să ne încurajăm... Bateţi din palme.
... la fapte ... Mişcaţi în sus mâna dreaptă.
... bune.... Mişcaţi în sus mâna stângă.
Evrei 10:24. Bateţi cu palmele picioarele.
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Tablă / coală mare
de hârtie
Marker/ cretă

... să ne (îndemnăm)
încurajăm... la fapte bune.
Evrei 10:24
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2.
3.

4

După ce copiii au învăţat mişcările, grăbiţi ritmul din ce în ce mai mult.
Repetaţi astfel versetul de vreo 5-6 ori.

JOCUL este OPȚIONAL:
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
ATENŢIE!!! Aveţi nevoi de un ajutor pentru fiecare grupă.
1. Împărţiţi copiii din clasă în două gupe. Jumătatea din stânga va spune cu voce tare versetul, iar
copiii din dreapta vor face în acelaşi timp doar semnele.
2. Inversaţi. Acum cei din dreapta vor spune versetul cu voce tare și cei din stânga vor face doar
semnele.
3. După ce veţi fi repetat astfel de câteva ori, spuneţi cu toată clasa verestul cu voce tare și semne
încă o dată.

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă în mod practic în ce fel pot fi ei o încurajare
pentru cineva, în viaţa de zi cu zi.

MATERIALE:
 Xerox imagini pag.
9-10

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:


Faceţi copii xerox pag. 9-10.



Ţineţi imaginile ascunse, să nu fie văzute de copii până la momentul
potrivit.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1.

2.

3.
4.
5.

Scoateţi prima imagine - copil trist pe pat de spital, imag. 1. Vorbiţi cu copiii despre ce
reprezintă ea. Lăsaţi copiii să îşi imagineze o situaţie văzând acea imagine. Creaţi chiar
o poveste pornind de la acea imagine. Apoi întrebaţi copiii cum ar putea fi ei o
încurajare pentru acel copil bolnav. Lăsaţi copiii să răspundă, să dea câteva soluţii
dacă pot să o facă. La final, daţi întotdeauna o concluzie potrivită, din care copiii să
învețe practic. Exemplu: Noi putem să îl încurajăm pe cel bolnav rugându-ne pentru el,
vizitându-l la spital sau acasă, petrecând timp cu el, amintindu-i că Dumnezeu îl iubeşte
şi are grijă de el
Scoateţi imaginea doi - copil care plânge, imag. 2. Procedaţi ca la prima imagine.
Lăsaţi copiii să spună câteva lucruri pentru care ar putea plânge acel copil şi cum ar
putea ei să îl ajute, să fie o încurajare pentru el.
Scoateţi a treia imagine - copil care stă cu spatele la biserică, imag. 3. Procedaţi ca la
celelalte imagini.
Scoateţi a patra imagine - copil care a căzut, imag. 4. Procedaţi ca la celelalte imagini.
Lăsaţi copiii, dacă sunt mai mari, să spună şi ei alte situaţii în care fie au fost
încurajaţi, fie au încurajat chiar ei pe alţii.

RUGĂCIUNE:
Aduceţi copiii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu prin care să ceară putere pentru a fi o încurajare
pentru cei din jur, aşa cum Debora a fost pentru Barac.
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MATERIALE:

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.


Scaune, cu unul

JOCUL RECAPITULATIV:

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră, că şi ei pot fi o
încurajare pentru ceilalţi.

mai puţine decât
numărul copiilor
Bomboane pentru
fiecare copil
OPŢIONAL:
Muzică.

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:


Asiguraţi-vă că sunt scaune suficiente pentru acest joc. Scaunele
trebuie să fie cu unul mai puţin decât numărul copiilor.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aşezaţi în mijlocul camerei scaune puse spate în spate, cu unul mai
puţin decât numărul participanţilor la joc.
Când muzica porneşte sau spuneţi ,,start’’, toţi copiii se învârt în jurul scaunelor.
Când muzica se opreşte sau spuneţi ,,stop’’, copiii se aşează pe scaune.
Deoarece unul dintre copii va rămâne fără scaun, acel copil trebuie să vă ofere o încurajare.
Pentru aceasta, simulaţi dvs. câte o situaţie prin mimica feţei: descurajare, tristeţe, răutate,
nervozitate etc.
Daţi copilului o bomboană drept recompensă şi rugaţi-l să aleagă un scaun dintre cele din
joc pe care să stea mai la o parte.
Se reîncepe jocul şi procedaţi ca mai sus.
Continuaţi la fel până ce se termină toate scaunele şi rămâne doar un copil. Şi el va trebui să
vă ofere o încurajare şi va primi o bomboană.

CONCLUZIE:
Spuneţi copiilor că cei care ştiu să ofere o încurajare altor oameni sunt nişte
oameni foarte preţioşi. Încurajaţi-i să fie şi ei asemenea Deborei care l-a
ajutat pe Barac să asculte de Dumnezeu şi astfel a fost o mare binecuvântare
pentru tot poporul.


LUCRU MANUAL:

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un joc care să le amintească de cele
învăţate la lecție despre încurajare.

MATERIALE:
 Copii xerox pagina 6-7
 2 Creioane de diferite
culori de copil
 Lipici
 Foarfecă

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:



Faceţi copii xerox pagina 6 pentru doi copii şi pagina 7 pentru 4-8 copii.
Tăiaţi la jumătate pagina 6 şi decupaţi seturile de imagini de la pagina 7.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Copiii trebuie să deseneze cu o culoare drumul de la start la încurajat şi cu o
altă culoare de la start la descurajat.
2. Daţi copiilor câte un set cu imagini.
3. Copiii vor separa imaginile între ele şi vor lipi pe drumul potrivit imaginile care
reprezintă lucruri ce duc la încurajare sau lucruri ce duc la descurajare. Faceți împreună aceasta.
4. Copiii vor lipi pe marginea careului şi cuvintele să ne încurajăm...
5. Apoi vorbiţi cu copiii despre ce anume îi face pe ei să se simtă încurajaţi sau descurajaţi.
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VIZUALE:
Start
două
drumuri
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Lipiţi aici cuvintele.

START

Lipiţi aici cuvintele.
Start
două
drumuri

START
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Barac descurajat

1.
2.

3.
Barac încurajat
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APLICAŢIA PRACTICĂ
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