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TEXTE BIBLICE:  1 Samuel 24 și Faptele Apostolilor 13:22-23 

OBIECTIVE: Această povestire biblică are drept scop să îi ajute pe copii 
să înțeleagă din exemplul lui David ce înseamnă să fii prietenul lui 
Dumnezeu.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției și ideea că dacă noi Îl 
iubim și ascultăm de Dumnezeu, vom fi prieteni buni cu El. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Puneți toate materialele într-o cutie sau o pungă de hârtie. 
 Faceți o repetiție înainte de oră, ca să vedeți exact cum funcționează 

experimentul.  

1. Spuneți copiilor că ați pregătit pentru ei un experiment.  
2. Puneți în paharul transparent trei sferturi de suc acidulat transparent sau apă 

minerală. Lipiți o hârtie pe sticla cu suc, copiii nu trebuie să știe ce lichid ați pus 
în pahar (imagine 1). 

3. Puneți un nasture mai mic de 18 mm și arătați copiilor. Nasturele va pluti 
(imagini 2 și 3). Împingeți-l ușor cu un deget. Nasturele cade la fundul paharului, 
apoi revine la suprafață (imagine 4). Repetați aceasta de câteva ori, timp în care 
nasturele cade și iar se ridică.  

4. La final, spuneți: ,,Vedeți? Oricât încerc eu să dau nasturele la fundul 
paharului, el se ridică mereu la suprafață din nou. Ce interesant!” 

CONCLUZIE: 
Hm, ce experiment drăguț! Știți, copii? Am făcut acest experiment pentru că astăzi vom 
vorbi despre ce înseamnă să fii prietenul lui Dumnezeu. Un prieten bun e mereu aproape 
și ajută, iar Dumnezeu este mereu lângă noi, cel mai bun prieten și ajutorul nostru. Așa 
cum am văzut că de fiecare dată când nasturele a căzut la fundul paharului și ceva l-a 
ajutat să revină la suprafață, tot așa și Dumnezeu ne ajută pe noi mereu.  

 În această lecţie vom pune accentul pe ideea că, dacă noi Îl iubim și 
ascultăm de Dumnezeu, vom fi prieteni buni cu El, iar El e mereu lângă 
noi.  

 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, 
jocuri, aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.   

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 
scurtă rugăciune de început. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregățiți toate materiele pentru păpușile pe care le vor crea copiii din 
tuburi de la hârtia igienică. 

 Decorați o cutie de pantofi ca și cum ar fi o peșteră. Faceți o gaură mare 
în lateral ca și cum ar fi intrarea de la peșteră.  

 Faceți câte un personaj ca model. 
 Pentru tuburile copiilor desenați dvs. o  față, ca să le fie mai ușor 

copiilor să decoreze personajul în jurul ei.  

PERSOANE: 

 Persoane 1-2 

1 

2 

3 

4 

MATERIALE: 

 Tuburi din carton de la 
hârtia igienică, un tub de 
copil 

 Hârtie creponată/
șervețele 

 Folie aluminiu/ diverse 
materiale 

 Cutie de pantofi etc. 

 Foarfecă 

 Lipici 

 Benzi de cauciuc sau ață 

MATERIALE: 

 O cutie/pungă 

 Pahar transparent 

 Suc acidulat                
transparent (sprite/
seven up) sau apă 
minerală 

 Nasture mai mic de 18 
mm 
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1. Înainte de a spune povestirea biblică, dați fiecărui copil câte un tub de la hârtia igienică și faceți 
păpușile. Trebuie să aveți următoarele personaje: David, regele Saul, prietenii lui David, soldați 
ai regelui. ATENȚIE! Nu spuneți copiilor numele personajelor din povestire, ci doar că pot face 
un băiat (care poate fi David sau prietenii lui), un rege sau un soldat. Copiii aleg ce vor face. 

2. Copiii vor crea cu materialele pregătite de dvs. înainte de lecție păpușa pe care și-au ales-o. 
Îndrumați-i pas cu pas la ceea ce au de făcut. Spuneți: Acum toți veți pune părul. Acum toți 
veți pune haina. Acum toți cei ce aveți băieți și soldați faceți o sabie. Toți cei ce aveți pe 
rege faceți o coroană. Dacă aveți mai mulți copii, puteți să faceți cât mai mulți soldați, ori două 
–trei păpuși din fiecare personaj. Dar fiți atenți să folosiți în timpul povestirii fiecare păpușă 
făcută de copii.   

3. ATENȚIE! Înainte de a spune povestirea biblică, adunați toate păpușile în față. Când spuneți 
povestirea, ridicați o păpușă care va fi David; la fel veți face ori de câte ori vorbiți despre David.  
Dacă aveți doi copii care au făcut o păpușă David, folosiți un David la început de povestire, iar 
pe celălalt mai târziu și spuneți: O, David s-a schimbat de haine! Faceți la fel cu toate păpușile 
făcute de copii. Așa puteți să le folosiți pe toate.        

4.  Scoateți cutia cu rol de peșteră și păpușile pe care le-ați făcut înainte de oră. 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

Astăzi vom povesti, copii, despre David (arătați păpușa David și tot așa veți proceda ori de 
câte ori vorbiți despre David). David este băiatul despre care am vorbit în ultimele săptămâni. 
Biblia spune că Dumnezeu l-a considerat pe David prietenul Său. Haideți să auzim de ce l-a 
numit Dumnezeu pe David așa și cum l-a ajutat într-un moment greu din viața lui. 
 
După ce David l-a biruit pe uriaș, poporul l-a iubit mult. Atunci regelui (arătați păpușa rege și 
tot așa veți proceda ori de câte ori vorbiți despre rege) nu i-a plăcut asta și s-a supărat rău pe 
David. Mai mult, regele dorea să îl omoare pe David. De aceea el a fugit de la palat. Multă 
vreme David și câțiva prieteni ai lui, care nu l-au lăsat singur la greu (arătați păpușile băieți și 
tot așa veți proceda ori de câte ori vorbiți despre prietenii lui David), s-au ascuns pe unde au 
putut, ca să nu-i găsească regele și soldații lui (arătați păpușile soldați și tot așa veți proceda 
ori de câte ori vorbiți despre soldați). 
 
Într-o zi, David și prietenii lui s-au ascuns în fundul unei peșteri (scoateți cutia, peșteră, și in-
troduceți o păpușă David și păpuși prieteni în cutie). Peștera aceea se afla lângă niște stâni de 
oi și lângă drum. Și pe când regele și soldații îl căutau peste tot pe David, ca să îl omoare 
(păpușile rege și soldați se apropie de cutie), regele a obosit de atâta drum și a oprit la peșteră. 
Oau! La peștera unde era ascuns David! Da, dar regele nu a intrat adânc în peșteră, ci s-a așezat 
la intrare, ca să se odihnească. Iar soldații îl păzeau lângă peșteră. (Puneți păpușa rege la in-
trarea în cutie, dar așezată într-o parte ca și cum ar dormi. Păpușile soldați stau la o oarecare 
depărtare de cutie, în picioare.) Vă dați seama că David se afla în apropierea regelui și la o 
mică greșeală soldații  puteau să îl omoare? Dar Dumnezeu l-a ajutat și, după atâta drum, regele 
a adormit. Oau, ce ocazie bună avea acum David să îi facă rău regelui! Ce credeți, copii, că a 
făcut el, i-a făcut vreun rău? (Copiii răspund ce cred ei.) Nu, deși putea să-i facă. El s-a dus 
lângă regele care dormea și doar a tăiat cu sabia un colț din haina lui. (Tăiați cu foarfeca un 
colț din mantia regelui păpușă; mantia poate fi un șervețel.) Apoi David s-a ascuns din nou. 
Prietenii lui nu au înțeles de ce David nu i-a făcut niciun rău regelui. Dar el le-a răspuns că nu e 
corect să-i facă vreun rău, deoarece Dumnezeu l-a ales pe Saul să fie rege. David l-a respectat 
astfel pe Dumnezeu și asta I-a plăcut mult lui Dumnezeu.  
 
 Când regele s-a trezit, a plecat de la peșteră (iese păpușa rege din peșteră și pleacă împreună 
cu păpușile soldați). Atunci David (păpușa David) a ieșit din peșteră și a strigat după rege. 
Apoi i-a arătat bucata de haină tăiată de el. Atunci regelui i-a părut rău că s-a purtat urât cu   
David și l-a lăsat în pace; nu a mai vrut să îi facă nici el rău. 
 

CONCLUZIE:  
Da, copii, David a fost prietenul lui Dumnezeu, pentru că El L-a iubit și a ascultat de Dumnezeu. Și, 
de câte ori a greșit, David și-a cerut iertare de la Dumnezeu. Apoi Dumnezeu l-a ajutat mereu pe 
David, ca un prieten bun ce era. Ce frumos este să fii numit prietenul lui Dumnezeu! Și eu vreau să 
fiu prietenul lui Dumnezeu. Vreți și voi? 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
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1. Spuneți copiilor povestirea de mai jos.  
2. După poveste, puneți câteva întrebări simple și practice copiilor, precum: Cum arătați voi 

lui Dumnezeu că Îl iubiți și ascultați de El? Dați câteva exemple de lucruri pe care le 
faceți și care Îi plac lui Dumnezeu. Dați câteva exemple de lucruri care nu Îi plac lui 
Dumnezeu. Cine poate să fie prieten cu Dumnezeu?  Etc.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE:  Copiii să învețe un verset biblic care vorbește 
despre faptul că cel care slujește lui Isus este prietenul lui Dumnezeu.  

MATERIALE: 

  Copii xerox imagini, pag. 8-10 

 Ace de siguranță 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

Cine slujește lui Hristos... este 
plăcut lui Dumnezeu...  

Romani 14:18 

 Faceţi copii xerox, vezi pag. 8-10. 

1. Spuneţi versetul biblic arătând copiilor imaginile de mai jos: 
 Cine slujește  

 lui Hristos 

 este plăcut  

 lui Dumnezeu  

 Romani 14: 18 

2. Repetaţi versetul împreună de câteva ori folosindu-vă de imagini, apoi fără   
imagini. 

 

OBIECTIVE: Copiii să reţină și să aplice practic cele învățate la lecție prin 

povestea prezentată.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOCUL este OPȚIONAL: 

1. Luaţi toţi copiii şi rugaţi-i să se aşeze în cerc. Stați și dvs. cu copiii în cerc. 
2. Cereţi copiilor să-şi dea mânuţele unii altora: fiecare copil ţine mâna stângă deschisă sub palma 

vecinului din stânga şi mâna dreaptă deschisă peste palma vecinului din dreapta.  
3. Spuneţi împreună de două-trei ori versetul înainte de a începe jocul, pentru a fi siguri că toţi 

copiii au reţinut cuvintele din verset. Faceți o repetiție ca să vadă copiii cum trebuie să fie jocul. 
4. Jocul începe. Este ales un copil care spune primul cuvânt din verset, timp în care loveşte uşor cu 

palma dreaptă palma vecinului din stânga. Vecinul din stânga continuă cu următorul cuvânt din 
verset, lovind şi el uşor palma vecinului său din stânga. Jocul continuă astfel până ce întreg 
versetul biblic a fost spus. Fiți prezent și dvs. în joc, îndrumând mereu copiii la ceea ce au de 
făcut, deoarece copiii nu știu la această vârstă care este dreapta și care este stânga. 

5. La sfârşit, toţi copiii spun împreună versetul biblic.  
6. Jocul se reia ca la puctul 4, dar puțin mai repede. 
7. Puteți relua jocul de câte ori doriți. Dacă copiii s-au obișnuit cu jocul și știu foarte bine versetul, 

este posibil să puteți grăbi ritmul de fiecare dată. 
8. ATENŢIE!  După ce jocul a fost jucat de  mai multe ori, dacă vreţi să-l mai jucaţi, copiii care nu 

ştiu ce cuvânt  trebuie să spună atunci când le vine rândul, vor primi o poruncă: exemplu, să sară 
într-un picior, să facă precum un porcuşor, să scarpine pe creştet un coleg etc.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți copii xerox cu imaginile de la pag. 6-8. 

 Tăiați imaginile și puneți-le în ordine, ca să fie pregătite pentru poveste. 

MATERIALE: 
 

 Imagini pag. 6-8 
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CONCLUZIE: 
Dumnezeu Se bucură când noi Îl iubim și ascultăm de El. El ne oferă prietenia Lui, e mereu lângă 
noi și ne ajută mereu. Ce minunat este să fii prieten cu Dumnezeu!  

OBIECTIVE: Copiii  să-şi reamintească toate cele învățate la lecție 
despre prietenia cu Dumnezeu. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Aduceți în față tot câte patru copii odată.  

2. Fiecare copil trebuie să aibă o păpușă diferită, așa încât să aveți un David, un rege, un soldat și 
un prieten al lui David. 

3. Spuneți foarte pe scurt povestirea biblică, iar copiii vor face acțiunea cu păpușile lor, așa cum au 
văzut că ați făcut și dvs.  

4. Repetați până ce toți copiii au avut șansa să interpreteze un personaj cu păpușa lui.  

RUGĂCIUNE: 
Aduceți copiii într-o rugăciune prin care să ceară și ei de la Domnul să fie prietenul lor, dar și putere 
să asculte de El, să fie plăcuți Lui.   

MATERIALE: 

 Păpușile făcute la începutul 
orei. 

POVESTE: 
Anica este o fetiță care îl iubește pe Dumnezeu, imagine 1. De când era un bebe, ea a fost dusă la 
biserică de către părinți. Acolo a învățat multe lucruri frumoase despre Dumnezeu. Apoi, cu cât 
creștea mai mare, cu atât Anica își dorea să fie plăcută lui Dumnezeu, să Îl iubească și să Îl asculte.  
Când a mers la grădiniță, toți colegii o îndrăgeau, deoarece ea era cuminte și prietenoasă. 
 
Cu timpul, prietena ei de grădiniță, văzând comportamentul Anicăi de zi cu zi, și-a dorit mult să  
cunoască ce o făcea pe Anica să fie atât de diferită, imagine 2. O vedea cum se ruga în la masă și cât 
de cuminte era. Dumnezeu a apreciat mult decizia Anicăi de a fi ascultătoare de El. Dumnezeu era 
prietenul ei și o ajuta în toate, ca un prieten bun ce era.  
 
Într-o zi, prietena a rugat-o să-i spună ce anume o face pe ea atât de diferită. Atunci Anica i-a vorbit 
despre prietenia ei cu Domnul Isus. Anica a invitat-o să o însoțească și într-o tabără de zi pentru 
copii, ca să învețe și ea mai multe despre Dumnezeu, imagine 3. Acolo fetița a cunoscut mulți alți 
copii care semănau mult cu Anica: erau blânzi, cuminți, vorbeau frumos, se rugau etc. Apoi ea a 
cerut părinților ei să meargă împreună și la biserica la care mergea Anica, imagine 4. Acolo ea a 
învățat multe lucruri minunate din Cuvântul lui Dumnezeu și a dorit să fie și ea prietenă cu 
Dumnezeu așa cum era și Anica, imagine 5.  
 
Da, Dumnezeu lucrează frumos în viața celor care doresc să Îi fie plăcuți lui Dumnezeu și să asculte 
de El. Anica a fost foarte fericită să poată fi un exemplu bun la grădiniță.  

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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1. 

5. 
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2. 

4. 
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Romani 14:18 
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Cine slujește  
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i 
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risto

s...  
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este 

plăcut  

lui Dumnezeu...  
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de azi a fost ca toți copiii să înveţe că dacă noi Îl iubim și ascultăm de Dumnezeu, 
vom fi prieteni buni cu El, iar El e mereu lângă noi.Textele biblice sunt din: 1 Samuel 24 și Faptele                     
Apostolilor 13:22-23. De asemenea, versetul  biblic este din Romani 14:18 ,,Cine slujește lui Hristos... este 
plăcut lui Dumnezeu...”  


