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 MATERIALE: 

 Copii xerox, pag. 11 

 2 Coli A4 de hârtie 

 2 Lipici 

 Foarfecă 

 Pungi 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Împărţiţi clasa în două grupe. 

2. Daţi fiecărei grupe o coală A4 de hârtie, lipici şi punga cu piesele de puzzle. 

3. Fiecare grupă va trebui să formeze puzzle-ul lipind piesă cu piesă pe coala A4 de 

hârtie.  

4. Când vor termina, copiii vor semnala printr-o ridicare de mână și vor aduce imaginea 

în faţă printr-un reprezentant. 

5. Când ambele imagini au fost recompuse, copiii trebuie să spună dacă recunosc 

personajul şi cum se numeşte el.  

6. Luaţi apoi cele două imagini şi puneţi-le într-un loc sigur; le veţi mai folosi în timpul 

acestei lecţii.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. În timp ce povestiţi, modelaţi din plastilină statuia din povestirea biblică. Veți 

folosi mai multe culori și o veți face destul mare şi groasă, ca să poată sta în 

picioare şi să fie văzută bine de copii. De asemenea, veţi şi desena pe alocuri 

atunci când povestiţi.  

2. În timp ce modelaţi şi asamblaţi piesele modelate, arătaţi copiilor ceea ce aţi 

făcut.   

3. Nu trebuie să fie perfect. Trebuie să modelaţi şi să desenaţi rapid, iar imaginile 

să sugereze ceea ce povestiţi. Copiii vor fi astfel foarte atenţi, fiind curioşi la 

ceea ce veţi modela. Aşa vor reţine mai bine cele povestite.  

4. Urmați instrucţiunile oferite pe parcursul povestirii. 

 Printaţi cele două imagini puzzle de la pagina 11. 

 Tăiaţi cu foarfeca pe liniile îngroşate şi puneţi fiecare puzzle separat, 

în pungi.  

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să  introducă tema şi 

scopul lecţiei, anume că oamenii puternici sau sunt importanţi în ochii 

lumii au și ei slăbiciuni și pot cădea oricând, deoarece Dumnezeu le dă în 

realitate puterea și tot El le-o poate lua.  

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe din povestirea biblică despre împăratul 

Nebucadneţar că și oamenii care par a fi puternici sunt în realitate slabi, 

deoarece adevărata putere o dă Dumnezeu.  

MATERIALE: 

 Plastilină de culoare 

galbenă, albă, roşie, 

neagră şi maro 

 2 Coli A4 de hârtie 

 Biblie 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi dinainte plastilină de culoare galbenă, albă, roşie, neagră şi maro.  

 Faceţi o repetiţie înainte de oră, modelând plastilină şi desenând în timp ce 

povestiţi.  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 
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POVESTIREA BIBLICĂ: 

 

În al doilea an al domniei lui, Nebucadneţar a avut nişte vise (faceţi o coroană din plastilină 

galbenă) care l-au tulburat. A poruncit să vină repede toţi înţelepţii din împărăţie ca să îi 

spună ce a visat şi ce înseamnă acele vise. Nu e uşor acest lucru, nu? Cum să ghicească 

cineva ce visează altcineva? Oh, ce cerință grea!  

 

Înţelepţii au venit, dar nu au putut să îl ajute. Împăratul s-a mâniat atât de tare, că a vrut să 

ucidă pe toţi înţelepţii Babilonului. O, nu! Cum credeţi că s-au simţit ei? (Lăsaţi copiii să 

răspundă, timp în care desenaţi fețe de oameni plângând.)  

 

Atunci Daniel, auzind ce se întâmplă, s-a dus la împărat şi l-a rugat să-i dea și lui un timp ca 

să descopere și visele, și tâlcuirea. Credeţi că Daniel a fost speriat?  (Lăsaţi copiii să 

răspundă, timp în care desenaţi o faţă speriată.) Nicidecum. El avea ceea ce nu aveau ceilalți 

înțelepți. El îl avea pe Dumnezeu. Așa că s-a dus în casa lui şi, împreună cu alți trei prieteni 

credincioși, a început să se roage lui Dumnezeu pentru această descoperire. Ce credeţi că a 

făcut Dumnezeu, l-a ajutat? (Lăsaţi copiii să răspundă.) O, da! Dumnezeu i-a descoperit lui 

Daniel visul și taina visului într-o vedenie, în timpul nopţii. Atunci Daniel a binecuvântat pe 

Dumnezeul cerurilor. Ştia că se poate baza pe El, că o să îl ajute. Iar Dumnezeu l-a ajutat. 

 

Daniel s-a dus înaintea împăratului care era nerăbdător să afle și visul, şi tâlcuirea lui. A spus 
că, într-adevăr, este o cerință foarte grea şi că niciun om nu poate face aceasta.  Dar 
Dumnezeu din ceruri  poate să descopere orice taină. Așa că Daniel, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, i-a spus împăratului visul și tâlcuirea lui: ,,Împărate, a început el. Ți s-au arătat 
lucruri cu privire la cele ce vor fi după tine, în viitor. Dumnezeu îţi descoperă tainele și ceea 
ce se va întâmpla.Tu, împărate, ai văzut un chip foarte mare şi de o strălucire nemaipomenită. 
Stătea în picioare înaintea ta, iar înfăţişarea lui era înfricoşătoare. Capul chipului era din aur 
curat.  (Modelaţi din plastilină galbenă capul statuii.) Pieptul şi braţele îi erau de argint. 
(Modelaţi din plastilină albă pieptul şi braţele, apoi lipiți de cap.) Pântecele şi coapsele îi 
erau de aramă. (Modelaţi din plastilină roşie și atașați la restul statuii.) Picioarele erau parte 
din fier, parte din lut. (Combinaţi plastilină neagră cu maro pentru picioare, atașați 
picioarele la statuie, apoi puneţi statuia să stea în picioare în faţa copiilor.) Dar, pe când te 
uitai la statuie, s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de 
lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. (Aruncaţi o pietricică, poate fi făcută tot din plastilină, 
peste statuie. Rupeţi dvs. membrele statuii şi fărâmițați părţile despre care se vorbește.) 
Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună, s-au făcut ca pleava şi          
le-a luat vântul.” (Măturați cu mâna într-o parte statuia distrusă.)  
 
Apoi Daniel a spus împăratului și tâlcuirea visului, astfel: ,,Tu, împărate, eşti împăratul 
împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie și stăpânire peste oameni, animale și 
păsări, putere, bogăţie şi slavă. Tu eşti capul de aur! După tine se va ridica însă o altă 
împărăţie mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi ca de aramă şi care 
va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul. Aşa cum fierul sfărâmă 
şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul în bucăţi. Şi după cum ai văzut picioarele parte 
de lut şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămâne în ea ceva din 
tăria fierului, cum ai văzut în vis că fierul era amestecat cu lutul. Şi după cum degetele de la 
picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în 
parte slabă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, asta înseamnă și amestecul de legături 
omeneşti prin căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, cum nici fierul nu se poate uni cu 
lutul. În vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi 
nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. (Adunaţi toată plastilina  
şi aplatizaţi-o.) Ea va sfărâma, va nimici toate acele împărăţii și va dăinui veşnic. Aceasta 
înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, care a 
sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut 
împăratului ce are să se întâmple în viitor. Visul este adevărat, iar tâlcuirea lui este temeinică.  
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Kidz Romania crede că unul dintre cele mai importante momente după ce se face 

prezentarea lecţiei biblice, este timpul de discuţie şi rugăciune. Aici vă puteţi 

apropia mai mult de copii, puteți vorbi deschis cu ei și să le cunoaşteţi problemele, 

frământările, întrebările, nevoile de rugăciune, totul într-o atmosferă prietenoasă. De 

aceea, întrebările nu sunt un test al cunoştinţelor, ci o discuţie sinceră care să îi ajute 

pe copii să aplice Biblia în viaţa lor. 

  

Nu monopolizaţi discuţia, nici timpul de rugăciune. Lăsaţi şi încurajaţi toţi copiii să 

participe. Timpul de rugăciune este, de asemenea, o prioritate. Important este ca 

toţi copiii să îşi dorească să se roage şi să citească mai mult din Cuvântul lui 

Dumnezeu.   

 

ÎNTREBĂRI pentru discuţie: 
1. De unde avea Nebucadneţar putere să fie împărat şi pentru cât timp? 
2. Vi s-a întâmplat vreodată să priviţi cu jind spre oamenii importanţi sau cu faimă 

şi să doriţi să fiţi ca ei?  De ce ați dorit să fiți ca ei?  
3. Ce simţiţi când vi se pare că nu sunteți importanți?   
4. Descrieţi-l pe Nebucadneţar, apoi pe Daniel. Care sunt diferenţele dintre cei 

doi? 
5. Cum a putut Daniel să facă ceea ce ceilalţi înțelepți nu au putut, adică să spună 

visul și îl tălmăcească? Care sunt paşii parcurşi în acest proces? (ATENŢIE! 
Important este să îi ghidaţi pe copii spre următorii paşi: aflarea problemei, 
împărtășirea ei cu alți credincioși şi solicitarea sprijinului în rugăciune, 
rugăciunea personală, biruinţa asupra problemei.) 

6. Cum a răspuns Dumnezeu lui Daniel? 
7.  De unde avea, așadar, Daniel putere să descopere visul împăratului și tâlcuirea 

visului? 
8. Vi s-a întâmplat să aveţi de luat o decizie sau de rezolvat o problemă 

importantă? Care sunt paşii pe care i-aţi parcurs voi în soluţionarea ei şi cum          
s-a rezolvat? 

9.   Care a fost reacţia împăratului când problema lui a fost rezolvată? 
10. Cum a fost privit Daniel de împărat și ce îi atrage atenția din viața lui Daniel? 
11. Cine credeți voi că este cel mai important în ochii lui Dumnezeu, cel cu putere  
       și care stăpânește peste oameni, sau cel neînsemnat? 
12.  Cine dă omului putere pe pământ și pentru cât timp o are?  
13.  Ce putere dă Dumnezeu celui credincios, chiar dacă nu are faimă sau  
       însemnătate pe pământ?  
14.  Ce aşteptări credeți are Dumnezeu de la fiecare dintre noi? 

DISCUŢIE cu întrebări: 

CONCLUZIE:  
De multe ori ne dorim să avem putere şi faimă. Nebucadneţar a fost un împărat puternic, pentru că 
Dumnezeu i-a dat totul. Daniel a fost un om credincios, simplu şi smerit, dar Dumnezeu i-a dat 
înţelepciune. Apoi i-a dat și stăpânire, deoarece Daniel l-a reprezentat pe Dumnezeu prin această 
înțelepciune, nu pe sine. Important este să nu uităm, copii, că Dumnezeu ne poate da orice doreşte şi 
pentru cât timp doreşte El. În toate însă noi trebuie să Îi fim credincioși și să nu uităm că, chiar dacă 
nu ne dă putere şi faimă, noi suntem importanţi în ochii Lui. El a pus în noi tot felul de daruri prin 
care putem face lucruri frumoase pentru El, ceea ce ne va aduce şi nouă binecuvântare şi tărie. 

Atunci împăratul Nebucadneţar a căzut cu faţa la pământ şi a zis lui Daniel: ,,Cu adevărat, 
Dumnezeul tău este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul împăraţilor. El descoperă tainele, fiindcă ai 
putut să descoperi taina aceasta!” 
 
Apoi împăratul a înălţat pe Daniel şi i-a dat daruri multe şi bogate; i-a dat stăpânire peste tot ţinutul 
Babilonului şi l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înţelepţilor Babilonului. Daniel a rămas la 
curtea împăratului. 
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INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Pe 4 coli A4 de hârtie tăiate în trei bucăţi, scrieţi cu o  

      cariocă părţi din versetul biblic ca mai jos: 

1. Domnul Dumnezeu   
2. este tăria mea;  
3. El îmi face  
4. picioarele  
5. ca ale  
6. cerbilor  
7. şi mă face  
8. să merg  
9. pe înălţimile  
10. mele.  
11. Habacuc  
12. 3:19 

 

 Lipiţi cele două 12 hârtii cu partea nescrisă la vedere, 
undeva unde să poată fi bine văzute de către copii, dar 
în ordinea cerută de cuvintele versetului. ATENŢIE! 
Copiii nu trebuie să vadă ce scrie pe hârtii, decât la 
momentul potrivit.  

 

  

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe pe dinafară versetul biblic care exprimă 

că doar Dumnezeu ne dă tărie şi putere ca să ajungem pe înălţimi. 

    MATERIALE: 

 4 Coli de hârtie 

 Cariocă 

 Minge 

 Coş 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

 

1. Luaţi o minge. Aşezaţi un coş sau o cutie undeva în faţa clasei. 

2. Copiii, aleşi aleatoriu, vor arunca pe rând mingea în coş de la o distanţă oarecare: nici prea          

mică, să fie prea uşor de ţintit, nici prea mare, să nu poată nimeri nimeni. 

3. Copiii trebuie să fie mereu diferiţi şi nicidecum nu îi veţi alege doar pe cei foarte talentaţi, 

îndrăzneţi, plângăcioşi şi care ştiu să obţină uşor tot ce doresc. 

4. Alegeţi primul copil. El va arunca mingea în coş. 

5.  Dacă nimereşte coşul, va întoarce prima foaie din şirul celor 12. 

6.  Va pune la vedere foaia cu primele două cuvinte, şi toţi copiii vor repeta aceste cuvinte.  

7. Dacă nu a nimerit coşul, chemaţi un alt copil care va arunca mingea în coş. 

8. De fiecare dată când este nimerit coşul, vor fi întoarse pe rând hârtiile cu părţi din versetul biblic 

și veţi spune cu toți copiii versetul până la locul respectiv.  

9. Când toate foile sunt întoarse, tot versetul a fost recompus şi reţinut pe dinafară.  

10. Explicaţi copiilor ce înseamnă şi ce vrea să spună acest verset, cum Dumnezeu este tăria noastră, 

ce înseamnă că ne întăreşte picioarele ca ale cerbilor şi ce înseamnă că ne face să mergem pe 

înălţimi.  

11. Înainte de a trece la momentul următor, asiguraţi-vă că toţi copiii ştiu versetul biblic pe dinafară.  

 

Domnul Dumnezeu     
este tăria mea; El îmi 
face picioarele ca ale 
cerbilor şi mă face să 
merg pe înălţimile mele.  
    Habacuc 3:19 

este tăria mea;  

Domnul 

Dumnezeu  

El îmi face  
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OBIECTIVE:  Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică, 

anume că cei ce sunt puternici sau sunt importanţi în ochii lumii au și ei 

slăbiciuni și pot cădea oricând, deoarece Dumnezeu le dă în realitate puterea 

și tot El le-o poate lua.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Arătați imaginea 1, apoi imaginea 2.  
2. Întrebaţi copiii dacă ştiu ceva despre cel din imaginea unu: Elvis Presley (Cine este, 

ce a făcut în viaţă, prin ce este el cunoscut.) 
3.  Lăsaţi copiii să spună tot ce ştiu despre această persoană.   
4. Apoi povestiţi-le dvs. despre Elvis Presley. Opţional, puteţi pune şi un fragment din 

cântecele lui Gospel. 
5. Faceţi la fel cu a doua imagine: Richard Wurmbrand. Opţional, puteţi arăta una sau 

mai multe cărți ale lui.  
6. La final, trageţi împreună o concluzie. 
7. Rugaţi-vă împreună cu copiii. 

MATERIALE: 

 Imaginile puzzle 

de la Lecţia 

Introductivă 

JOCUL este OPȚIONAL: 

 Orchestra 

1. Alegeţi doi copii care să iasă afară din clasă. 

2. În absenţa celor doi, alegeţi un aşa numit dirijor.  

3. Chemaţi cei doi copii în clasă.  

4. Copiii din sală, care reprezintă o orchestră, trebuie să spună în cor versetul biblic. Dar în timp ce 

spun, trebuie să mimeze că ar cânta la un instrument muzical. Cel ce va schimba instrumentul 

prin gesturi, este dirijorul ales înainte. Cei doi copii care au fost afară trebuie să ghicească cine 

este dirijorul. Dacă au ghicit, merg la loc. Dacă nu au ghicit trebuie să spună şi ei doi împreună 

versetul biblic, apoi vor merge la loc.  

5. Jocul se repetă cu alţi copii. Alegeţi de fiecare dată tot alţii, aşa încât fiecare copil să apuce să 

facă ceva: ori să iasă afară, ori să fie dirijor.  

6. Nu excludeţi niciun copil de la participarea la joc, decât dacă acesta nu doreşte cu niciun chip  să 

participe, şi asta doar după ce l-aţi încurajat să se joace.  

PREZENTARE:   

Elvis Presley (1935-1977) a fost numit timp de 22 de ani regele Rock-and-Roll-ului. El  s-a pus 

în slujba muzicii. A realizat şi 31 de filme de succes și 2 documentare, 64 de albume de studio sau 

live, 149 de single-uri și nenumărate concerte. Acestea sunt doar câteva dintre realizările sale ce pot 

caracteriza o carieră de succes. Sute de discuri de aur sau platină, primite pentru numărul record de 

discuri vândute (peste un miliard), 14 nominalizări la premiile Grammy, dintre care trei câștigate, 

premiul pentru întreaga carieră decernat la vârsta de numai 36 de ani sau primirea titlului de Unul 

dintre cei zece cei mai merituoși tineri ai națiunii de către Camera Tinerilor din SUA, toate acestea 

sunt numai câteva dintre onorurile pe care le-a primit Elvis Presley.  

  

Elvis nu a fost mereu aşa. El a crescut într-o familie foarte mare şi cu bani puţini. Elvis a crescut în 

biserică şi frecventa corul bisericii  împreună cu familia sa. Muzica şi predicile i s-au întipărit astfel 

în minte. Iată ce spunea el la început: ,,Nu m-am aşteptat să devin niciodată o persoană importantă. 

Poate că nu sunt acum, dar oricine sunt şi oricine voi deveni, va fi ceea ce Dumnezeu a ales pentru 

mine. Simt că El păzeşte fiecare pas pe care-l fac."   

 

Cu timpul însă, faima şi bogăţia l-au făcut pe Elvis să uite ce a ales Dumnezeu pentru el. Da, a avut 

parte de faimă şi avuţie, de tot ce îşi dorea, însă i-a lipsit ceea ce era mai important: Dumnezeu.  
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CONCLUZIE :  

Adesea, ne par unii oameni că sunt puternici, importanţi și cu faimă, favorizaţi, cu multe bogăţii, iar 
toate acestea îi fac speciali. Vedem atât de multe aşa-zise vedete că sunt apreciate, şi poate tânjim să 
fim ca ele. Dar, din exemplul lui Nebucadneţar sau din exemplul lui Elvis Presley, învățăm că toate 
trec. Dumnezeu le îngăduie doar pentru o vreme în viața unora, dar cel mai important este cum sunt 
folosite toate. De aceea, noi trebuie să ne dorim nu atât de mult să avem putere și faimă, cât să Îl 
reprezentăm pe Dumnezeu unde ne aflăm cu ceea ce ne-a dăruit El. Noi suntem importanţi în ochii 
Lui şi binecuvântaţi, aşa cum am auzit despre Daniel din Biblie şi Richard Wurmbrad, care au ales 
să Îl reprezinte pe Dumnezeu pe pământ cu ceea ce au primit de la El.   

I-a lipsit Dumnezeu din momentul în care a uitat că totul este de la El și a început să 

nu îl mai reprezinte pe El, ci pe sine. Lăsându-se păcălit de plăcerile lumeşti, el a 

renunțat la Dumnezeu și purta mereu în sufletul său un mare gol pe care a încercat să 

îl umple cu tot felul de medicamente și droguri, care l-au și omorât. Concluzia? Elvis 

a murit singur şi trist. 

RUGĂCIUNE:  

Aduceţi copiii în rugăciune de mulţumire  pentru ceea ce sunt și au, și de cerere ca să fie umpluți de 
puterea lui Dumnezeu. Încurajaţi pe toţi copiii să se roage.  

Richard Wurmbrand (1909-2001) a fost un predicator creştin. 
S-a născut în România într-o familie de evrei. Wurmbrand a fost atras de comunism 
 în perioada adolescenței, aşa că  a urmat cursurile unei școli politice în Rusia. Apoi  a  
abandonat orientarea comunistă și s-a convertit la creştinism pentru ca, mai târziu, să 
petreacă peste 14 ani în închisorile comuniste pentru activitățile sale creștine care au 
atras duşmănia autorităților vremii. Atât în închisoare, cât și după eliberare, 
Wurmbrand a ținut predici, luptând, totodată, pentru drepturile creștinilor persecutați 
din întreaga lume.Wurmbrand a fost urmărit de autoritățile comuniste atee instalate la 
putere, datorită activităților sale religioase. Într-o zi de duminică, a fost arestat, în 
București, în timp ce se îndrepta spre biserica pe care o păstorea. Urmează ani de 
temniță grea în care Richard Wurmbrand este închis singur în celule subterane 
obscure, torturat sau purtat prin diverse închisori. În perioada de izolare totală, a 
alcătuit serii de predici în fața unui public imaginar pentru a-și proteja mintea. După 
terminarea regimului de izolare totală, care a durat trei ani, a împărţit mai multe celule 
cu intelectuali, preoți de diverse confesiuni, dar și cu oameni simpli. 
 
După paisprezece ani de detenție a fost eliberat, iar mai apoi a plecat din țară 
împreună cu familia, fiind răscumpărat de o organizație creștină norvegiană, cu 
10.000$. S-a stabilit în SUA unde a înfiinţat misiunea creștină Vocea martirilor, 
organizație care a luptat împotriva persecuțiilor îndreptate asupra creștinilor de pe 
toate continentele. 
  
Ajungând în atenția Comisiei pentru Securitate Interioară a Senatului american, a 
făcut cunoscute atrocitățile la care sunt supuși creștinii din țările comuniste. Privit cu 
îndoială de senatori, Wurmbrand şi-a arătat cicatricile de pe trupul său: optsprezece 
răni produse de tortură. 
 
Richard şi soţia sa, Sabina, au trăit în ascultare de Dumnezeu cu orice preţ.  Ei au 
murit fiind  
creştini adevăraţi, nu răpuşi de alte vicii. Nu au fost nişte vedete, ci mai degrabă nişte 
martiri obişnuiţi cu suferinţa. Dar au strălucit pentru Dumnezeu. Aşa că, astăzi, ei sunt 
foarte cunoscuţi în lumea întreagă ca fiind buni creştini pe pământ. Richard a murit 
lângă familia lui; niciodată nu s-a simţit singur. El este acum în cer cu Dumnezeu, 
acolo unde oamenii sunt veşnic fericiți. 
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OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze împreună mai multe statui pe 

care le vor folosi la jocul recapitulativ. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox pag. 9. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv 

toate cele învăţate la oră că cei ce sunt puternici sau sunt 

importanţi în ochii lumii au și ei slăbiciuni și pot cădea oricând, 

deoarece Dumnezeu le dă în realitate puterea și tot El le-o poate 

lua.  

1. Puneţi pe jos toate sticlele confecţionate de copii.  

2. Introduceţi în sticle câte 2—3 întrebări, vezi pagina 10. 

3. Formaţi două grupe de copii.  

4. Pe rând, copiii din fiecare grupă vor veni şi vor arunca cu o 

minge în sticle. 

5.  Dintr-o sticlă, care va cădea, veţi scoate o întrebare.  

6. Copilul trebuie să răspundă. Dacă ştie răspunsul, 

echipa primeşte 100 puncte.  

7. Dacă nu ştie să răspundă, o poate face toată echipa, 

dar va primi doar 50 de puncte.  

8. Calculaţi la sfârşit punctele fiecărei echipe.  

9. Echipa cu cele mai multe puncte câştigă. 

 MATERIALE: 

 O sticlă de 2 l la trei 

copii 

 Copie xerox pag. 9 

 Foarfeci 

 Scotch 

1. Formaţi grupe de câte trei copii. 

2. Daţi fiecărei grupe o sticlă de 2 litri din plastic. 

3. Daţi fiecărui copil din grupă câte o imagine din cele trei.  

4. Copiii le vor colora și vor asambla piesele, lipind cu grijă fiecare piesă pe 

sticla de plastic. Astfel, ficare grup de trei copii va obţine o statuie. Aşa vor 

obţine un obiect confecţionat în grup care va rămâne la clasă şi cu care se 

poate juca.  

5. Spuneţi copiilor că “statuile” vor fi folosite la un joc.  

 

MATERIALE: 

 Sticlele statuie 

confecţionate la lucru 

manual 

 O minge mică 

 Întrebări 

pag. 10 

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. 

 LUCRU MANUAL 

 JOC RECAPITULATIV 
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 LUCRU MANUANL ŞI JOC RECAPITULATIV: 

 

Copil 1:  

Colorează, decupează și 

lipește  pe sticlă. 

Copil 2:  

Colorează, decupează și 

lipește  pe sticlă. 

Copil 3:  

Colorează, decupează și 

lipește  pe sticlă. 
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 JOC RECAPITULATIV: 

ÎNTREBĂRI 

 De unde avea Nebucadneţar putere să fie împărat şi pentru cât timp? 

 Care sunt diferenţele dintre Nebucadneţar şi Daniel? 

 Cum a putut Daniel să tălmăcească visele?  

 Care sunt diferenţele dintre Elvis Presley şi Richard Wurmbrand? 

 Ce consideră Dumnezeu a fi important în viața unui om? 

 Cine este important în ochii lui Dumnezeu? 

 Cine dă putere omului pe pământ? Pentru cât timp? 

 Ce fel de putere crezi că primesc cei credincioși de la Dumnezeu?  

 Ce aşteptări crezi că are Dumnezeu de la noi? 

 Spune versetul biblic.  

 Spune referinţa versetului biblic. 

 Prin ce poate fi Domnul Dumnezeu tăria ta? 

 Ce înţelegi tu prin expresia ,,Domnul îmi poate face picioarele ca ale cerbilor’’? 

 Dă câteva exemple de ,,înălţimi’’ pe care te poate duce Dumnezeu.  

 Cine a fost Richard Wurmbrand şi unde ai auzit în prezentare că se află el acum? 
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 LECŢIA INTRODUCTIVĂ şi APLICAŢIE PRACTICĂ: 
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Domnul Dumnezeu     
este tăria mea; El îmi 
face picioarele ca ale 
cerbilor şi mă face să 
merg pe înălţimile mele.  
    Habacuc 3: 19 
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Colorați și folosiți ca puzzle dacă doriți. 


