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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Într-o lume ca aceasta în care ideea despre familie a fost schimbată și, din ce în ce mai 
mult, copiii sunt învățați încă de la grădiniță că pot să aleagă ce doresc ei să fie în viață, 
băiat sau fetiță, sau că o familie poate fi formată din doi tătici sau două mămici, sau că tatăl și 
mama se pot despărți când doresc ei dacă nu le mai place unul de celălalt, noi ne dorim să 
aducem copiii la învățăturile Bibliei, ca să înțeleagă cum a creat Dumnezeu familia și ce 
dorește El de la familie. Da, este un subiect sensibil, dar este necesar să învățăm pe copii încă 
de mici pricipiile biblice. În caz contrar, îi va educa lumea potrivit cu principiile ei. 

• Atenție: Fiți sensibil la unele activități că poate există copii care nu locuiesc cu părinții lor. 
• Materialul de față este potrivit pentru copiii de 4-5 ani. Pentru copiii mai mici, de 2-3 ani, 

acesta trebuie adaptat potrivit cu vârsta și nevoile caracteristice vârstei. Pentru acești copilași 
vă recomandăm să faceți o lecție cât mai simplă cu jocuri, povestioara biblică foarte pe scurt și o foarte 
scurtă idee din versetul biblic. 

• Materialul oferă mai multe secțiuni care, folosite toate împreună, pot depăși două ore. De aceea vă 
recomandăm să selectați doar secțiunile care vi se par cele mai potrivite pentru grupă și doar pe acelea 
să le folosiți ca să vă încadrați în timp. Este foarte important ca, în timp ce copiii sunt ocupați cu orice 
activitate să folosiți timpul cu înțelepciune: puneți-le întrebări despre ce au învățat (ca pe o conversație, 
nu ca pe un test) și lăsați-i și pe ei să vă pună întrebări sau să vă povestească despre ce au învățat din 
lecția biblică. 

• FOARTE IMPORTANT: La final, asigurați-vă că toți copiii merg acasă cu cel puțin o idee despre cum 
să pună în practică cele învățate din Biblie la lecție.   

• Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum a fost săptămâna lor. 
Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, întrebați-i ce răspuns au primit la rugăciuni. Apoi 
faceți o scurtă rugăciune de început. 

. 

   

OBIECTIVE: De a capta atenția copiilor și de a anunța tema și scopul lecției. 

 

PERSOANE: 

   1-2 Persoane  

• Faceți o copie Xerox fotografia cu familia bunicii, pag. 8. 

• Rugați pe cineva din biserică (o tânără sau o persoană mai matură) să vină la                                   

clasă pentru cinci minute, ca să joace rolul unei bunicuțe confuze care s-a rătăcit,                                      

intrând din greșeală în sala de clasă. Ținuta bunicuței trebuie să  includă neapărat                      

ochelari și un baston. 

• Citiți instrucțiunile de mai jos și explicați rolurile personajelor: învățător și bunicuța.      

Faceți  o scurtă repetiție cu persoana care interpretează bunica.  

• Asigurați-vă că la acest moment veți anunța doar subiectul lecției, nu veți vorbi despre el.  

După ce cântați o melodie cu copiii, intră bunica în cameră, confuză și derutată. Privește în jur și întreabă: 

„Ce fac toți acești copii aici, în casa fiului meu?” Îi veți răspunde cu amabilitate că se află la biserică, nu 

la casa fiului dumneaei. Ea insistă că știe bine unde este și se așează pe un scaun. Scoate o fotografie din 

buzunar și v-o arată. Spune că în fotografie este familia ei: ,,Uite, aici sunt eu și soțul meu. Iar aici este fiul 

meu cu soția lui și aici sunt cei trei nepoți ai mei, copiii fiului meu. Suntem o familie frumoasă, nu?”               

Aprobați că așa este, apoi bunica aude o voce care o strigă și spune: ,,Mă strigă fiul meu! Mă duc la 

bucătărie. Cred că vrea să îl ajut cu ceva.” Ajutați-o să se ridice de pe scaun și să părăsească sala,                      

în timp ce bunica strigă: ,,Vin, fiule! Vin acum!” 

După ce bunica a plecat, vorbiți cu respect și compasiune despre ea spunând că s-a rătăcit, dar că vă 

bucurați că are o familie frumoasă care să aibă grijă de ea. Spuneți și că vă bucurați că a trecut bunica pe la 

clasă, deoarece tema lecției de astăzi este familia; da, familia așa cum a creat-o Dumnezeu și cum dorește 

El să fie ea.  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

• Articole vestimentare 
pentru o bunică. Să 
fie cât mai haios 
îmbrăcată și, neapărat, 
cu ochelari și baston  

• Fotografia bunicii cu 
familia, pag. 8 
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OBIECTIVE:  Copiii vor învăța că  Dumnezeu a creat prima familia ca să ne 
arate modelul de familie pe care îl dorește El să fie orice familie de pe pământ.  
 
TEXTE BIBLICE: Geneza: 1:26-31; 2:18; 4:1-2. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Faceți copie xerox vizualul de la pagina 9. De preferat ar fi să puteți avea 

vizualul color, deoarece este mai atrăgător pentru copii.  
• Îndoiți vizualul în patru părți, vezi imaginea alăturată. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
• În timp ce povestiți, arătați copiilor vizualul, vezi instrucțiunile descrise mai 

jos în prezentarea povestirii biblice. 

1. 

2. 

4. 

ÎNTREBĂRI:  

• Câte soții a adus Dumnezeu la Adam? (Una singură, pe Eva.) 

• Din ce este formată o familie creată de Dumnezeu? (Dintr-un singur bărbat și o singură femeie.) 

• Ce daruri oferă Dumnezeu familiei? (Copiii) 

3. 

POVESTIREA BIBLICĂ:   

Vă amintiți, copii, ce spune Biblia despre cum a început lumea? Biblia ne spune că, 

la început, Dumnezeu a creat cerul și pământul cu tot ce este pe el în ape, pe uscat și 

în aer. (Arătați vizualul așa cum este el în imag. 1, adică doar partea din mijloc.) 

Haideți să spunem câteva lucruri pe care le-a creat Dumnezeu. (Lăsați copiii să 

spună câteva nume de animale etc.) După ce toate aceste frumuseți de pe pământ au 

fost create, Biblia ne spune că Dumnezeu a creat și pe Adam, adică primul bărbat. 

(Arătați vizualul, aducând pe Adam la vedere, imag. 2.) Dar știți ceva, copii? Biblia 

spune că atunci când Dumnezeu a creat viețuitoarele din apă și păsările, El le-a spus 

așa: ,,Creșteți și înmulțiți-vă.” Asta însemnă că El a creat pentru fiecare viețuitoare 

un băiat și o fată, ca să se poată înmulți. Adam avea grijă de toate și le dădea tuturor 

un nume. El era singur. Dumnezeu a văzut nevoia lui Adam de a avea un ajutor, și 

știți ce a făcut? Într-o zi, pe când Adam dormea, Dumnezeu i-a creat și lui o pereche, 

adică o femeie, pe Eva. (Aduceți pe Eva la vedere în vizual și apropiați cele două 

imagini, Adam și Eva, îndoind partea din mijloc în spate, imag. 3.) Credeți că Adam 

a fost fericit când a văzut-o pe Eva? Da. El a fost foarte fericit, căci nu mai era 

singur. Avea și el un ajutor potrivit lui. Și a fost atât de mulțumit că Dumnezeu l-a 

creat pe el să fie bărbat și că a creat pentru el și o femeie care era atât de diferită de el 

și de frumoasă! Acum, Adam avea o soție. Cei doi au avut împreună grijă de toată 

creația lui Dumnezeu și s-au bucurat de ea. (Deschideți tot vizualul, imag. 4.)  Și 

Dumnezeu le-a dăruit la început doi copii, pe Cain și Abel. Apoi le-a dăruit mai 

mulți copii. Adam    și Eva au trebuit să aibă grijă de tot ce a creat Dumnezeu, să 

muncească pământul, să nască și să crească copii. Aceasta a fost prima familie  

creată de Dumnezeu și așa a dorit El să fie orice familie de pe pământ, ca să fie 

împlinită și fericită. 

CONCLUZIE:  

Dumnezeu a creat familia atât de frumos! El NU a dorit ca familia să fie formată doar din bărbați sau din 

femei, ci din bărbat și femeie. Cei doi, bărbatul și femeia, sunt atât de diferiți, că doar împreună pot 

forma o familie. Apoi Dumnezeu dorește ca într-o familie să fie UN SINGUR bărbat și O SINGURĂ 

femeie, ca Adam și Eva. Apoi Dumnezeu dorește ca băieții să fie bucuroși că Dumnezeu i-a creat să fie 

băieți, care într-o zi vor deveni soți și tați în familia lor. De asemenea, El dorește ca fetițele să fie 

recunoscătoare că sunt fete și că într-o zi, când vor fi mari, vor deveni soții și mămici în familia lor. Așa 

a creat Dumnezeu familia și așa dorește El să o pstrăm și noi azi. Familiile care ascultă de Dumnezeu 

sunt fericite, iar copiii care cresc în aceste familii sunt și ei fericiți. 

MATERIALE: 
• Vizual, pag. 9 
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JOC: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂȚAREA IDEII VERSETULUI /INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii vor dovedi practic ce înseamnă familia pentru ei și cum 
văd ei familia lor.  

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic despre cum 
într-o familie soțul și soția devin unul singur, ca un singur trup. 

IDEEA: 

Cei doi vor deveni 
un singur trup.                     
Geneza 2:24b 

1. Faceți un cerc cu copiii.  

2. Aduceți în mijlocul cercului câte doi copii care vor spune versetul, iar ceilalți vor 

repeta ca într-un cor după ei. Dacă aveți un număr egal de băieți și fete, puteți aduce 

în față câte un băiat și o fetiță. 

3. Procedați în același fel până ce toți copiii trec doi câte doi prin mijlocul cercului     

ca să conducă la rostirea versetului.  În timp ce copiii spun, puteți să recomandați și câteva 

mișcări pe care să le facă în timp ce spun: să sară ca mingea, să bată din palme, să se învârtă în 

cerc ținându-se de mâini, să sară într-un picior, să se îmbrățișeze, să se învârtă individual etc. 

1. Desenați pe tablă două capete, băiat și fată, și spuneți că acestea înseamnă  cuvintele: 

cei doi.  Spuneți copiilor că aceste cuvinte se referă la soț și șoție, bărbatul și femeia    

dintr-o familie. Repetați cu toții cuvintele: cei doi. 

2. Desenați pe tablă o săgeată orizontală și spuneți că aceasta înseamnă cuvintele:              

vor deveni/ vor fi. Repetați cu toții cuvintele: cei doi vor deveni. 

3. Desenați pe tablă cifra 1 și spuneți că aceasta înseamnă cuvintele: un singur trup,              

adică o singură familie. Repetați cu toții cuvintele: cei doi vor deveni un singur trup. 

4. Puneți toate aceste imagini ca într-o carte, vezi mai sus, și spuneți că aceste cuvinte sunt 

scrise în Biblie despre familie în Geneza 2:24, acolo unde vorbește despre cum a creat 

Dumenzeu familia. Spuneți cu copiii acum tot ce ați învățat, toată ideea: cei doi vor 

deveni un singur trup. Geneza 2:24b (Arătați o Biblie.) 

5. Repetați cu copiii de trei ori ideea versetului biblic: cei doi vor deveni un singur trup. Geneza 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Dați copiilor o jumătate de coală A4 și creioane colorate. 

2. Rugați copiii să-și deseneze propria familie pe hârtie. 

3. Când toți au terminat de desenat, rugați copiii să vorbească pe rând despre familia lor așa                    

cum au desenat-o ei. Spuneți ceva frumos, ca o apreciere, despre fiecare familie în parte. 

CONCLUZIE:      

Dumnezeu a creat familia să fie formată dintr-un singur bărbat și o femeie, un tată și o mamă, ca să 

fie un loc minunat și binecuvântat cu copii fericiți. Aceasta este familia creată de  Dumnezeu și El 

dorește ca orice familie să fie fericită. 

RUGĂCIUNE:    

Aduceți copiii în rugăciune de mulțumire pentru familia lor. 

MATERIALE: 

• Jumătăți de coli                 
A4, una de copil 

• Creioane colorate 

 MATERIALE: 
• Tablă  

• Marker 

• O Biblie 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți o repetiție cu desene pentru ideea versetului biblic, așa încât în 

fața copiilor să puteți desena concomitent cu ceea ce spuneți. Desenele 

trebuie să fie cât mai simple; nu pefecte, ci rapid create, vezi 

instrucțiunile de mai jos. 
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OBIECTIVE: Copiii vor recapitula cele învățațe la lecție atât pentru                    

a rememora cele învățate, cât și ca o asigurare pentru dvs. că ați fost                   

suficient de clar în prezentarea scopului lecției.  

MATERIALE: 

•  Vizualul de la povestirea 
biblică, pag.9 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Aveți nevoie de vizualul pe care l-ați folosit la povestirea biblică, pag. 9. 
2. Cu ajutorul acestuia, puneți întrebări în timp ce indicați imaginile reprezentative pe vizual.        

Atenție: Fiți sensibil la unele activități că poate există copii care nu locuiesc cu părinții lor. 
 

 

 Cine era în fotofrafia bunicii? 

 Despre ce am discutat astăzi la lecție? 

 Ce a creat Dumnezeu în imaginea din mijloc? Spuneți câteva lucruri create de El. 

 Cine a creat prima familie? 

 Care este numele acestui bărbat creat de Dumnezeu? 

 Pe cine a adus Dumnezeu la Adam? De ce? 

 Ce au format Adam și Eva? 

 Din cine este formată o familie așa cum a creat-o Dumnezeu? 

 Ce daruri oferă Dumnezeu în familie? 

 Ce dorește Dumnezeu de la orice familie? 

 Când este o familie fericită? 

3. Rugați câte un copil să răspundă, dar să fie tot altul.  

4. După fiecare răspuns corect, spuneți copiilor să aplaude.  

5. Dacă vreun răspuns este incorect, copiii vor bate din picioare și se va repeta  întrebarea și 

răspunsul până se dă un răspuns corect. 

 
 

OBIECTIVE: Copiii vor face o ramă foto în care vor pune acasă o                  

fotografie cu familia lor.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți copii xerox color sau alb-negru pag. 6,  o  pagină  la 

doi copii și pag. 7, stiker, o pagină la 20 de copii.  

• Pregătiți rama foto pentru fiecare copil, înainte de lecție, și 

câte un stiker, vezi pagina 7. 

• Tăiați bucăți mici de hârtie colorată sau creponată, de diverse 

forme, pe care copiii le vor folosi la decorarea ramei foto. Dacă 

nu aveți hârtie colorată pentru decorat, copiii pot colora rama 

foto. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 Dați fiecărui copil o ramă foto, pag.6, un stiker, pag. 7, bucăți mici de hârtie 

colorată (SAU creioane colorate) și lipici. 

 Copiii vor lipi versetul biblic pe rama foto, apoi vor lipi decorațiunile/vor colora.  

 Copiii vor lua rama foto acasă, vor pune o fotografie cu familia și o vor expune în 

cameră, ca să le amintească mereu despre ce au învățat la lecție: familia creată de 

Dumnezeu și așa cum dorește El să rămână ea. 

MATERIALE: 

•  Copii Xerox pag. 6 (rama 
foto) și 7 (stiker) 

• Diverse materile: hârtie 
colorată/creponată SAU 
creioane colorate 

• Foarfece 

• 1Șnur, cca.10 cm, de copil 
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Tăiați de-a lungul liniilor punctate, apoi scoateți 

piesa centrală pentru a obține o ramă foto. Lipiți 

părțile laterale și partea de jos a cadrului pe o 

jumătate de coală A4 de hârtie sau carton. Faceți 

două găuri în partea de sus pentru șnur. 

Tăiați de-a lungul liniilor punctate, apoi 

scoateți piesa centrală pentru a obține o 

ramă foto. Lipiți părțile laterale și partea 

de jos a cadrului pe o jumătate de coală 

A4 de hârtie sau carton. Faceți două găuri 

în partea de sus pentru șnur. 
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Dumnezeu a creat familia!   Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   

Dumnezeu a creat familia!   

Lucru Manual  o pagina la 20 de copii și o ramă foto pentru învățător: 

Tăiați de-a lungul 

liniilor punctate pentru 

a îndepărta mijlocul, 

apoi pregătiți o ramă 

foto pentru fiecare 

copil. Faceți dvs. o 

ramă foto ca exemplu, 

așa încât copiii să vadă 

ce au de făcut. 

Decupați stiker-ele

(Dumnezeu a creat 

familia), unul de copil. 
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INDOIT INDOIT 

INDOIT 

INDOIT 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a 

fost ca toți copiii să învețe că 

Dumnezeu a creat familia să fie 

formată dintr-un singur bărbat și o 

singură femeie. 

TEXTE BIBLICE:  Geneza: 1:26-31; 

2:18; 4:1-2. 

VERSET BIBLIC:  Geneza 2: 24b 

 

 

      Un bărbat și o femeie, 

căsătoria creată de Dumnezeu. 


