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Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA 

după seria de lecţii KIDS QUEST. 

TRADUCERE: Lavinia Creac 

ADAPTARE și 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  

 

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 
Janet Cunningham  
Tamara Henkes 
Travis Corbell 
Florentina Pali-Gheorghiaş 
Simona şi Florian Kifor 
Marcela şi Efren  Portillo 
Shannon şi Aaron Morgan 
Alexander Procopiu 
Alex Şerban 
Alexander Procopiu 
Alex Şerban 

          NR. 4/ 2015 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că atât alegerile 
bune cât şi cele rele au urmări: alegerile bune au 
consecinţe bune, pe când alegerile greşite au consecinţe 
rele.  

TEXTE BIBLICE:   Iona 1:1-17; 2:1, 2: 10; 3:1-3 

 

IDEE VERSET BIBLIC: Neascultarea de Dumnezeu ne 

face nefericiţi. (Romani 5:12a) 
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OBIECTIVE: De a introduce tema lecţiei, anume că toate alegerile noastre 

au urmări: alegerile bune au consecinţe bune, pe când alegerile greşite au 

consecinţe rele.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Marchează cu bandă scotch o linie de pornire şi o linie de sosire.  

2. Toţi copiii se aliniază la linia de pornire.  

3. Veți numi pe rând câte un copil şi-i veţi spune câţi paşi să facă spre linia de sosire şi cum să-
i facă. (De exemplu: trei paşi săltaţi sau doi paşi într-un picior, sau patru paşi de furnică, 
adică foarte mici, sau un pas de elefant, adică foarte mare etc.)  

4. Înainte de a îndeplini cerința, copilul trebuie să-şi ceară permisiunea să execute acea 
comandă, folosind exact cuvintele: Pot să...? Exemplu: "Pot să fac trei paşi de furnică?" 

5. Spuneţi: ,,La acest joc învăţăm să facem alegeri bune. De aceea trebuie să alegeţi să 
ascultaţi de mine şi să cereţi voie să faceţi ceva. Astăzi vom învăţa despre alegeri bune şi 
alegeri greşite." 

6. După ce vă cere voie, copilul poate să înainteze. Dacă uită să vă ceară voie, copilul trebuie 
să se întoarcă acolo de unde a început să execute comanda fără a cere voie.  

7. Scopul jocului este ca toţi copiii să ajungă la linia de sosire. 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă din exemplul lui Iona cum alegerile noastre  

au consecinţe bune sau rele, în funcţie de ce alegeri am făcut.  

TEXTE BIBLICE:  Iona 1:1-17; 2:1, 2,10; 3:1-3 

MATERIALE: 

 Biblie 

 2 Coli A4 de hârtie 

 1 Cariocă 

 1 Faţă de masă 

 1 Conservă peşte 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Scrieţi pe o coală A4 de hârtie Ninive, iar pe a doua Tars. 

 Exersaţi povestirea înainte de oră ca să aveţi cursivitate în timpul prezentării lecţiei. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. În timp ce povestiţi copiilor despre Iona, respectaţi instrucţiunile de pe parcursul prezentării. 

2. Faceţi dvs. mişcările şi abia apoi cereţi şi copiilor să le facă. 

PREZENTAREA LECŢIEI: 

Astăzi vom vorbi despre un om pe nume Iona. Aduceţi un copil în faţă. El va fi Iona.  

Povestirea noastră începe când Dumnezeu i-a spus lui Iona: "Du-te la Ninive!" Aduceţi doi  

copii în faţă. Daţi unuia o hârtie pe care aţi scris Ninive, altuia o hârtie pe care aţi scris 

Tars. Aceşti doi copii vor sta la o distanţă oarecare unul de altul. Ninive era aici. Arătaţi 

spre copilul care are hârtia cu Ninive. Dar ce credeţi, Iona s-a dus acolo? Nu, nu s-a dus. 

Iona a făcut o alegere greşită. Arătaţi spre copilul cu hârtia Tars. Copilul Iona merge şi se 

aşează lângă copilul cu hârtia Tars.  

MATERIALE: 

 Scotch 

Ninive!

Tars.  

Ninive!

Tars.  
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El a pornit spre Tars, încercând să fugă de Dumnezeu. Dar nu poţi să fugi de 
Dumnezeu, nu-i aşa? Permiteţi copiilor să răspundă. Dumnezeu vede totul şi l-a 
văzut şi pe Iona luând corabia şi plecând spre Tars. Dumnezeu îl vedea în 
corabie, călătorind pe mare şi ştia unde merge. Aşa că a făcut un plan prin care să
-l facă pe Iona să se răzgândească.  
 
O furtună puternică s-a stârnit pe mare şi corabia se zguduia puternic. Toţi copiii 
încep să se mişte ca şi cum ar fi într-o barcă ce se leagănă puternic pe valuri. 
Marinarii erau foarte speriaţi. Ploua tare, copiii îşi lovesc energic picioarele cu 
mâinile, şi furtuna era aşa de puternică încât se temeau că barca va fi distrusă.  
 
Cine era singurul care avea putere să oprească furtuna? Permiteţi copiilor să 
răspundă. Da, Dumnezeu. Marinarii l-au găsit pe Iona dormind. "Trezeşte-te şi 
roagă-te!" i-au spus ei. Apoi marinarii au înțeles că furtuna se iscase din cauza lui 
Iona deoarece el nu ascultase de Dumnezeu. Au fost nevoiţi să îl arunce în mare 
ca să se oprească furtuna. Aşa că Iona a fost aruncat în apă şi îndată Dumnezeu a 
trimis un peşte mare care a venit şi l-a înghiţit. Toţi copiii vor deschide larg 
mâinile ca şi cum ar fi gura unui peşte mare apoi vor închide ,,gura peştelui’’. 
Copilul care este Iona se va ghemui iar dvs. veţi arunca o faţă de masă peste el.  
 
Acum Iona era în siguranţă în burta peştelui, dar era oare plăcut acolo? Probabil 
că era întuneric. Haideţi să închidem ochii! Toţi trebuie să închidă ochii. Poate că 
mirosea urât în burta peştelui (daţi pe la nasul tuturor copiilor conservă de peşte 
ca să miroasă) şi cred că era umed şi alunecos acolo. Aţi vrea să fiţi în locul lui 
Iona? V-ar plăcea să staţi măcar 5 minute în burta unui peşte? Permiteţi copiilor 
să răspundă. Nu v-ar plăcea, nu-i aşa? Dar Iona a trebuit să stea 3 zile în burta 
peştelui.  
 
Biblia ne spune că acolo, în burta peştelui, Iona a făcut alegerea cea bună. El a 
recunoscut că a greşit, I-a cerut iertare lui Dumnezeu pentru neascultarea sa şi I-a 
cerut ajutorul. El s-a rugat lui Dumnezeu în burta peştelui. Ridicaţi uşor faţa de 
masă şi toţi vor vedea pe Iona cum se roagă. Credeţi că Dumnezeu a auzit 
rugăciunea lui Iona? Desigur. El a ştiut că Iona a făcut alegerea corectă, aşa că a 
făcut ca peştele să-l scuipe pe Iona la mal, pe uscat. (Ridicaţi faţa de masă de 
peste Iona şi Iona se roagă. 
 
Ştiţi ce a făcut Iona după ce a fost aruncat afară? Iona a făcut alegerea corectă. El 
L-a ascultat pe Dumnezeu şi s-a dus la Ninive. Copilul Iona se duce lângă copilul 
cu hârtia pe care scrie Ninive. Iona le-a zis oamenilor din Ninive tot ce i-a spus 
Dumnezeu să le transmită. Şi oamenii aceia au ascultat şi şi-au cerut iertare de la 
Dumnezeu pentru păcatele lor. Datorită lui Iona, care până la urmă a ascultat de 
Dumnezeu, oamenii aceia din Ninive au fost salvaţi.   Hai, copii, să aplaudăm 
pentru că Iona a învăţat să facă o alegere bună. 
 
 
CONCLUZIE: 
Ce avem noi de învăţat de la Iona? Învăţăm că trebuie să facem doar alegeri bune. 
Este ascultarea de Dumnezeu întotdeauna o alegere bună? Da, este! Este 
neascultarea de Dumnezeu întotdeauna o alegere greşită? Da. Vreţi şi voi, copii, 
să faceţi doar alegeri bune? Atunci trebuie să ascultaţi mereu de Dumnezeu. El ne 
ajută să facem doar alegeri bune. 

Ninive!
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     MATERIALE: 

 Imaginile folosite lecţia 

trecută, pag. 8 

 

OBIECTIVE: Copiii să repete ideea că neascultarea de 

Dumenzeu aduce nefericire.  

 PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Folosiţi imaginile de la puzzle-ul din lecţia anterioară sau 

faceţi copii xerox pag. 8. 
IDEE VERSET BIBLIC: 

Neascultarea de Dumnezeu ne 

face nefericiţi. (Romani 5:12a) 

 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă cât de mult rău face neascultarea de 

Dumnezeu.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Decupaţi din jumătăţi de coli albe A4 de hârtie cercuri (pline) pentru fiecare 

copil şi pregătiţi-le câte un creion. 

MATERIALE: 

 Jumătăţi de coli 

albe A4 de hârtie  

 Creioane, unu de 

copil 

 Foarfecă 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi fiecărui copil un cerc din hârtie şi un creion.  

2. Pe o parte a cercului copiii vor desena o faţă zâmbitoare, iar pe cealaltă parte vor desena o faţă 

tristă.  

3. Când dvs. veţi spune mai multe lucruri pe care le fac copiii, bune sau rele, copiii vor ridica faţa 

veselă dacă răspunsul este da şi faţa tristă dacă răspunsul e nu.  

 

 

JOCUL este OPȚIONAL: 

 Arătaţi imagine 1 şi spuneţi că ea înseamnă: NEASCULTAREA. 
Repetaţi cu copiii acest cuvânt.  

 Arătaţi imagine 2 şi spuneţi că ea înseamnă cuvintele:  DE    
DUMNEZEU. Repetaţi împreună cu copiii aceste cuvinte: 
NEASCULTAREA DE DUMNEZEU...  

 Arătaţi imagine 3 şi spuneţi că ea înseamnă: NE FACE 
NEFERICIŢI. Spuneţi împreună cu copiii: NEASCULTAREA DE 
DUMNEZEU NE FACE NEFERICIŢI...  

 Arătaţi imagine 4 şi spuneţi că ea înseamnă cuvintele: SPUNE 
BIBLIA. Spuneţi împreună cu copiii: NEASCULTAREA DE 
DUMNEZEU NE FACE  NEFERICIŢI, SPUNE BIBLIA.  

 Repetaţi de câteva ori ideea versetului biblic, ridicând pe rând câte o 
imagine. Copiii vor spune ideea până la cuvintele reprezentate de 
acea imagine.  

 La final, mai spuneți de două ori ideea versetului biblic.  
 

 

 

 

    
BIBLIA 

1. 

2. 

3. 

4. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Învăţătorul se uită la un obiect din clasă şi spune o singură referinţă despre acel 
obiect,  ca în exemplul de mai jos. 

2.  Învăţătorul priveşte, să spunem, la un caiet de culoare albastră. El va spune: ,,Am 
văzut ceva de culoare albastră. Ştie cineva la ce obiect mă gândesc?’’  

3. Copiii trebuie să pună întrebări ajutătoare pentru a descoperi despre ce obiect este 
vorba.  

4. După ce a fost descoperit obiectul cu pricina, toţi copiii vor spune:  
 ,,NEASCULTAREA DE DUMNEZEU NE FACE NEFERICIŢI! SPUNE 
 BIBLIA.’’  
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PREZENTARE: 

Puneţi copiilor câteva întrebări care au legătură cu tema lecţiei dar şi cu aplicarea învăţăturii 
în propria viaţă. Copiii vor răspunde prin ridicarea feţei vesele sau triste după cum consideră 
ei răspunsul. Rugaţi copiii să spună şi de ce cred ei acel lucru şi, mai ales, care pot fi 
consecinţele acelei alegeri.  

 - Să asculţi de părinţi este o alegere bună sau rea?   
 - Să te porţi frumos cu fratele sau sora ta este o alegere bună sau rea?  
 - Să răspunzi urât părinţilor tăi este o alegere bună sau rea? 
 - Să te dai mare că eşti cel mai bun copil de la şcoală sau biserică este o alegere  
    bună sau rea?   
 - Să mănânci dulciuri înainte de masă este o alegere bună sau rea? 
 - Să te speli pe dinţi este o alegere bună sau rea? 
 - Să minţi când faci ceva rău şi eşti prins de părinţi este o alegere bună sau rea? 
 - Să te rogi înainte de culcare este o alegere bună sau rea?  
 -  Etc. 

RUGĂCIUNE:  

Spuneţi copiilor că doar Dumnezeu ne poate ajuta să alegem corect pentru a avea consecinţe bune în 

orice situaţie, dacă îi cerem acest lucru în rugăciune. Aduceţi copiii într-o rugăciune prin care să-I 

ceară lui Dumnezeu să îi ajute să facă alegeri bune şi după voia Sa.  

 

 

OBIECTIVE:  Copiii să  recapituleze cele învăţate în lecţia de azi 

despre alegerile noastre și rezultatele lor. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

Joc de echilibru 
1. Formaţi perechi de câte doi copii.  
2. Copiii stau faţă în faţă, se ţin de mâini şi când spuneţi start, se 

ridică un picior şi încearcă să reziste cât mai mult stând într-un 
picior.  

3. Toate perechile fac la fel şi în acelaşi timp.  
4. Dacă un copil dintr-o echipă îşi pierde echilibrul, jocul se 

opreşte, toţi copiii revin în poziţie normală, iar unul dintre cei 
doi copii sau amândoi trebuie să răspundă la o întrebare, pag. 6. 

5. Reluaţi jocul şi faceţi acelaşi lucru.  
6. Jucaţi atât cât doriţi şi eventual mai puneţi şi alte întrebări. 
 

MATERIALE: 

 

 Întrebări pag. 6 

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. 

 JOC RECAPITULATIV 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi fiecărui copil un peşte din hârtie, pag. 7, şi lipici.  

2. Împărţiţi bucăţile de hârtie colorată pe care copiii le vor rupe 
în bucăţi foarte mici.  

3. Puteţi da unui copil hârtie de culori diferite ca să combine 
mai multe culori pe aceeaşi imagine.   

4. Bucăţile de hârtie trebuie lipite ca solzii pe imaginea peşte.  

5. Arătaţi copiilor cum trebuie să facă.  

6. OPŢIONAL: În loc de bucăţi mici de hârtie colorată, puteţi 
folosi hârtie creponată în bucăţi mici făcute cocoloaşe şi lipite 
pe imagine, sau boabe de fasole uscată, sau boabe de orez 
colorate cu colorant alimetar înainte de oră.  

 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească 

mereu despre cele învăţate la lecţie, anume că alegerile noastre bune sau 

rele au nişte urmări. 

MATERIALE: 

  Copie xerox pag. 7 

 Foarfecă 

 Lipici 

 Hârtie colorată sau orez 

colorat cu colorant          

alimentar sau boabe de 

fasole uscată sau hârtie 

creponată—suficient 

pentru fiecare copil 

 

 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Copie xerox  pag. 7, un peşte din hârtie de copil. 

 Hârtie colorată sau creponată de diferite culori, SAU orez colorat de 

dvs. cu colorant alimentar, SAU boabe de fasole uscată etc. 

 Faceţi un model înainte de oră ca să îi puteţi îndruma pe copii cum să 

facă şi ce anume au de făcut. 

 

 

ÎNTREBĂRI: 
 
1. Ce urmări au alegerile noastre?  
2. Ce i-a cerut Dumnezeu lui Iona? 
3. Care a fost la început alegerea lui Iona?  
4. Ce s-a întâmplat cu Iona pe mare? 
5. Care au fost urmările primei alegeri a lui Iona? 
6. Cum a ajuns Iona în burta peştelui? 
7.  Cum a ieşit Iona din burta peştelui cel uriaş? 
8. Ce alegere a făcut Iona în burta peştelui? 
9. Spune o algere pe care a făcut-o cineva cu urmări rele. 
10. Spune despre o situaţie în care ai ales bine şi alegerea ta a avut urmări bune. 
11. Spune numele vreunui erou din Biblie care a ales bine într-o situaţie grea. 
12. Spune numele vreunui erou din Biblie care a eles rău şi ce i s-a întâmplat. Altul decât Iona. 
13. Spune ideea de învăţat. 
14. Cine ne poate ajuta să alegem corect şi cum? 
15. Ce trebuie să facem când nu ştim cum să alegem ca să avem mereu rezultate bune? 

 LUCRU MANUAL 
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    BIBLIA 
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Neascultarea 
de Dumnezeu 

ne face 
nefericiţi, 

spune Biblia. 

Neascultarea 
de Dumnezeu 

ne face 
nefericiţi, 

spune Biblia. 


