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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 . 
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MATERIALE: 

 3 Coli A4 de hârtie 

 Foarfecă 

 Scotch 

 Biblie de mărime potrivită 

 Pungă sau cutie 

 PERSOANE: 

 Persoane 2  
 În această lecție vom vorbi tot despre rugăciunea Tatăl nostru, partea care 

vorbește despre protecția lui Dumnezeu, iar copiii vor învăța că Dumnezeu 
ne păzește de cel rău.  

 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. 

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției biblice care ne 
învață că Dumnezeu ne păzește de cel rău. 

PAȘI DE LUCRU EXPERIMENT: 

1.   Luați 3 coli A4 de hârtie. 

2.   Prima hârtie o veți îndoi în trei părți pe lung, imagine 1. 

3. Ridicați două laturi ca  să formați un triunghi ca un acoperiș de casă,  

       vezi imagine 2. Lipiți cu scotch ca să nu se desfacă.  

4.    A doua hârtie o veți tăia la mijloc pe lung, vezi imagine 3. Lipiți cu scotch una     

       de alta cele două jumătăți și formați un cerc închis, imagine 4.  Apoi faceți   

        niște îndoituri ca să obțineți patru laturi egale, adică un pătrat, vezi imagine 5.  

5. A treia hârtie o veți face în formă de cilindru, apoi lipiți cu scotch de sus până    

      jos, imagine 6.  

6. Pe rând, începând cu prima formă geometrică din hârtie, puneți o Biblie  

deasupra  fiecăreia. Singura figură geometrică din hârtie care va susține 

cartea, este cilindrul. De aceea, cilindrul trebuie să fie ultimul.   

7. Pentru lecție, puneți 3 hârtii într-o cutie, scotch, foarfecă și o Biblie.                                

Să aveți vreo două hârtii în plus.   

8.      Dr. Lupă va face totul în fața copiilor.  

3. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Dr. Lupă intră în modul său caracteristic, îi salută pe copii, se preface că a 
pierdut materialele apoi le găsește și, după această intrare amuzantă pe care și-o 
face, le spune copiilor că  a pregătit un super, super, super experiment. 

 Dr. Lupă scoate prima hârtie (pas 2, imagini 1 și 2) și spune:  ,,Credeți că 
această hârtie făcută așa poate să țină această carte? Haideți să vedem!” Pune 
Biblia peste triunghiul din hârtie și cartea va cădea, iar hârtia se va îndoi.  

 

6. 

2. 

5. 

4. 

1. 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți din hârtie toate figurile geometrice, înainte de oră. (Pentru pregătire vezi 
pașii de lucru de mai jos). Puneți 3 coli A4 într-o cutie. 

 Rugați pe cineva să vină la acest moment, ca să vă ajute cu rolul lui dr. Lupă. 
Pentru mai multe detalii legate de acest personaj, cum se îmbracă și cum se 
poartă, găsiți informații la www.kidzromania.com, alte materiale, personaje               
Kidz România, dr. Lupă. 

  Faceți o repetiție înainte de oră, ca să vă iasă bine experimentul în fața copiilor. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă că Dumnezeu ne păzește de rău și de cel rău. 

TEXT BIBLIC: Iosua 10 
 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

 Invățați cum să faceți vizualele din plastilină, printr-o repetiție înainte de oră.                        

Nu mergeți cu plastilina deja modelată, faceți totul în fața copiilor. 

 

3.   Dr. Lupă continuă la fel cu un pătrat din hârtie (pașii 3-4, imagini 3-5), pune Biblia  
        peste el și se va întâmpla la fel: Biblia va cădea, iar hârtia se va îndoi. 
4. ATENȚIE! Cilindrul trebuie să fie ultimul! După ce confecționează, la final, cilindrul 

din hârtie (pas 4, imagine 6), întreabă: ,,Credeți că această hârtie făcută așa poate susține 
Bibli să nu cadă? Am văzut că celelalte figuri de hârtie nu au reușit. Oare acesta va 
putea? Haideți să vedem.” Pune Biblia peste cilindrul de hârtie și o va susține. Spune: 
,,Am reușit! Hârtia a ținut în sfârșit cartea. ”  

5. Dr. Lupă pleacă slutând pe copii, iar învățătorul continuă: ,,Astăzi vom învăța din 
rugăciunea Tatăl nostru că Dumnezeu ne păzește de cel rău și ne ajută să nu cădem în 
minciunile lui.” 

1. În timp ce spuneți povestirea biblică, faceți din plastilină câteva figurine: 
Iosua, ceilalți împărați, soarele, luna etc. Dați copiilor plastilină să facă și ei 
soldații: unii fac o armată de o culoare, alții fac cealaltă armată de altă culoare.  

2. Spuneți cu entuziasm povestirea biblică, modelându-vă vocea mereu, așa încât 
să stârniți interesul și să păstrați atenția copiilor pe tot timpul povestirii.  

3. Concomitent cu povestirea, modelați și plastilina. Nu trebuie să fie figurine 
perfecte. Simple bile (care să reprezinte diverse personaje sau lucruri) lipite pe 
tablă sau o tavă sunt foarte eficiente ca vizuale și ajută copiii să înțeleagă mult 
mai bine mesajul biblic transmis. NU stați cu spatele la copii când lucrați cu 
aceste vizuale. 

 Astăzi vom povesti din Biblie despre un conducător de popor, pe nume Iosua. 
(Puneți o bilă pe tablă/tavă și pretindeți că este Iosua. Faceți mai multe bile colorate la fel 
și mișcați-le ca și cum ar merge după Iosua). El era ascultător de Dumnezeu. În vremea lui, 
poporul a fost tare greu încercat. Mai mai mulți împărați au venit să lupte cu ei. Dar 
Dumnezeu a fost mereu cu Iosua și cu poporul său. Împărații de primprejur erau 
înspăimântați de ei, căci știau că Dumnezeu este cu ei și îi ajută. Ei aveau ca prieteni un 
popor apropiat. (Puneți puțin mai departe de Iosua alte câteva bile colorate diferit.) Cinci 
împărați s-au unit și au pornit război împotriva acestui popor apropiat lui Iosua. (Faceți 
cinci bile pentru cei cinci împărați și puneți-le în cerc, într-o parte, ca și cum ar sta la sfat.)
 Când au auzit cei din poporul vecin că cinci împărați s-au unit împotriva lor, s-au 
speriat. Au mers la Iosua (două bile se mișcă pe tablă până la bila care îl reprezintă pe 
Iosua) și i-au spus: ,,Să nu ne părăsești!” 

 Iosua și toți soldații lui s-au pregătit de luptă (strângeți de la copii bilele soldații lui 
Iosua), iar Domnul i-a spus: ,,Nu te teme de ei, căci vei birui.” Iosua i-a luat pe nepregătite 
pe dușmani (strângeți de la copii bilele soldații dușmani și simulați o bătălie). Dumnezeu a 
făcut să plouă peste dușmani cu niște pietre mari (faceți bucăți mai mici de plastilină și 
simulați cum cad peste soldați).  

 Apoi Iosua a vorbit cu Dumnezeu în rugăciune și a cerut soarelui să se oprească 
deasupra lor. (Mișcați progresiv soarele din plastilină ca și cum ar urca pe cer și se oprește 
undeva la mijloc pe tavă.) A cerut și lunii să se oprească din mersul ei. Și acestea s-au oprit. 
Oau! Dumnezeu a ascultat atunci de glasul lui Iosua și a fost aproape o zi întreagă fără 
noapte. Iosua a învins pe cei cinci împărați.  
 
CONCLUZIE: 
Dumnezeu a păzit pe Iosua și pe popor de cei ce voiau să le facă rău. Dumnezeu ne  

MATERIALE: 

 Tablă/tavă 

 Plastilină 
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 Se spune că, odată, o găină a avut mulți puișori. Găina a stat pe ouă mult timp,              
imagine 1, ca să le protejeze și ca puișorii ei să crească în înterior până la momentul 
când erau pregătiți să iasă afară, Imagine 2. Când puișorii au ieșit afară, erau așa drăguți 
și pufoși! 

 Găina mamă nu mai putea de bucurie și avea grijă de fiecare în parte, imagine 
3, ca nu cumva vreunul dintre ei să plece departe de ea. Îi hrănea cu ciocul și stătea 
mereu doar lângă ei să îi păzească. Când puișorilor le era somn, frig sau frică, ei alergau  
sub aripa mamei, imagine 4.  

 

 

1. Spuneți copiilor să caute prin clasă 4 imagini.  
2. Copiii care le găsesc, vin în față și le țin la vedere. 
3. Întrebați pe copii ce văd ei în fiecare imagine. 
4. Luați imaginea 1, așezați-o pe locul I și spuneți că reprezintă cuvântul: 

DOMNUL. Spuneți împreună cu copiii: Domnul. 
5. Luați imaginea 2, puneți-o lângă imaginea 1 și spuneți că reprezintă 

cuvintele: VĂ VA PĂZI. Repetați cu copiii: Domnul vă va păzi... 
6. Luați imaginea 3, puneți-o lângă imaginea 2 și spuneți că reprezintă 

cuvintele: DE CEL RĂU. Repetați cu copiii: Domnul vă va păzi de 
cel rău... 

7. Luați imaginea 4, puneți-o lângă imaginea 3 și spuneți că reprezintă 
cuvintele: 2 TESALONICENI 3:3. Repetați cu copiii: Domnul vă va 
păzi de cel rău... 2 Tesaloniceni 3:3 

8. Scoateți pe rând 1-2 imagini, și copiii spun versetul, inclusiv părțile 
fără imagini. 

9. La final, copiii vor mai repeta de două ori versetul pe de rost.  

 

OBIECTIVE:  Copiii să învețe despre cum spune Domnul Isus ne 
învață să cerem lui Dumnezeu să ne păzească de rău. 

MATERIALE: 
 
 Copii xerox imagini, pag. 9-10 
 Foarfece 
 4 Jumătăți de coli A4 de hârtie 
 Lipici 

 INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox imaginile de la pag. 9-10. 
 Lipiți pe cele 4 jumătăți de hârtie câte o imagine.  
 Ascundeți imaginile prin clasă, așa încât să nu fie găsite de 

copii până la momentul potrivit. 
 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă cum să aplice practic toate cele învățate 
la lecție despre ce înseamnă că Dumnezeu ne păzește de rău și de cel rău.  

1. 

2. 

3. 

4. 

MATERIALE: 

 Copie xerox imagini, 
pag. 11-13 

 Coli A4 de hârtie 

 Lipici 

,,... Domnul...vă va păzi de 
cel rău.” 

      2 Tesaloniceni 3:3 

păzește și pe noi, copiii lui de azi. El promite că ne păzește și de cel rău, diavolul, dușmanul lui 

Dumnezeu și al copiilor lui Dumnezeu. De aceea Domnul Isus ne învață să cerem în rugăciune să 

fim păziți de cel rău, ca să rezistăm în fața lui, așa cum am văzut adineaori că ultima figură de hârtie 

a rezistat sub carte.  Dumnezeu este cu noi, copiii Lui, și ne păzește.   

 Faceți o copie xerox a imaginilor de la pag. 11-13. 
 Lipiți câte o imagine pe o coală A4 de hârtie sau pe o jumătate. 
 Citiți povestea și faceți o repetiție. 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 Arătați pe rând imaginile în timp ce povestiți. Chiar și după ce le-ați folosit, țineți-le în mână sub 

imaginile care urmează a fi folosite.  

POVESTEA: 1

2. 

4

3
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RUGĂCIUNE:  Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luați imaginile de la versetul biblic, rugați copiii să închidă ochii și 
ascundeți imaginile prin clasă.  

2. Câți ați terminat, spuneți ,,start!” și toți copiii caută imaginile prin clasă.  
3. Copiii care găsesc imaginile vin în față și se așează în ordinea corectă pe                                 

care o cere versetul biblic.  
4. Toți copiii spun versetul biblic împreună.  
5. Repetați jocul în același mod, de câte ori doriți.  

 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Faceți copie xerox cu imaginile de la pag. 14-15. 

1. Lipiți cu scotch cele trei imagini în trei părți diferite ale sălii. 
2. Dumneavoastră și copiii veți sta la mijlocul sălii.  
3. Puneți o întrebare precum: Ce faceți când nu este lumină și e întuneric?  
4. Copiii vor alerga la ce imagine doresc ei de pe perete. Unii, posibil, vor merge la 

imaginea cu Isus, alții la imaginea Inimă, alții la imaginea Copii în rugăciune. 
5. Pentru copiii care se află la imaginea Isus, puneți întrebarea: La cine alergăm 

noi când avem o problemă? Copiii vor răspunde: La Isus! 
6. Pentru copiii care se află la imaginea Copii, puneți întrebarea: Ce facem când... 

(meționați situația prezentată)  nu e lumină? Copiii vor răspunde: Ne rugăm! 
 

La cine alergăm noi când 

avem o problemă? 

Ce facem când... ? 

MATERIALE: 

 Copie xerox întrebări, 
imagini, pag. 14-15 

 Scotch 

 JOC VERSET BIBLIC 
MATERIALE: 

 Vizualele de la versetul 

biblic 

 

OBIECTIVE: Copiii să aibă posibilitatea să repete de mai multe ori              

versetul biblic și să meargă cu el învățat din clasă. 

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 

6

5

CONCLUZIE: 
Vedeți, copii, ce înseamnă a păzi de rău? Dumnezeu a promis că este mereu lângă copiii Lui și îi 

păzește de rău. Mai mult, El a promis că păzește pe copiii Lui de cel rău, adică de dușmanul Său și al 

nostru, diavolul, care încearcă mereu să ne despartă de El. De aceea trebuie să cerem în rugăciunile 

noastre să ne păzească de cel rău, așa cum ne învață Domnul Isus și rugăciunea Tatăl nostru. 

Dumnezeu e Tatăl nostru și ne păzește. Slavă Lui! 

Dar într-o noapte ei s-au speriat foarte tare. O mare furtună s-a iscat afară. Toate găinile 
s-au agitat și au fugit din coteț. Puișorii s-au speriat. Ei erau prea mici ca să zboare.  
Găina mamă știa că dacă va pleca de lângă ei, puii vor fi în pericol. Așa că a rămas cu ei 
și a stat cu aripile întinse peste ei să îi păzească, imagine 5.  Puișorii au fost salvați. 
Găina mamă i-a păzit până la capăt de pericol, imagine 6.   

OBIECTIVE: Copiii  să-şi  reamintească cele învățate din lecţie 

despre faptul că Dumnezeu ne păzește de cel rău. 
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INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească de 

cele învățate la lecție despre protecția lui Dumnezeu. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox pag. 7, una la doi copii și pag. 8, una la 5 
copii.  

 Tăiați la jumătate pag. 7, una pentru fiecare copil. 
 Decupați toate părțile de la pagina 8, așa încât să aveți două 

părți de soare pentru fiecare copil (stânga și dreapta).  

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 7 și 8 

 Foarfecă 

 Lipici 

 Creioane colorate 

îndoit 

1. Dați fiecărui copil o jumătate de pagină, vezi pag. 7, și două părți de soare, 

vezi pag. 8. 

2. Copiii vor colora imaginile. 

 

 

3. Copiii vor îndoi hârtia, așa încât imaginile să fie acoperite, vezi figurile  

      alăturate. Ajutați pe copii să îndoaie hârtia. 

 

 

4. Copiii vor colora  cele doi imagini pentru soare. 

5. Copiii vor lipi cele două jumătăți de soare pe partea îndoită                     

din față, vezi imaginile alăturate.  

 

6. Copiii vor repeta lecția biblică, explicând cum s-a oprit  

       soarele.  

 LUCRU MANUAL și LUCRU MANUAL 

7. Pentru copiii care se află la imaginea Inimă, puneți întrebarea: Pe cine iubește și ajută 
Isus?  Copiii vor răspunde: Pe noi! 

8. Copiii vin lângă dvs. la mijlocul clasei și veți proceda la fel, strigând alte situații 
precum: ne e frică, sunt copii care ne pot face rău, sunt animale de care ne temem, ne 
vine să mințim, ne vine să lovim pe cineva etc.   

9. Procedați la fel cu imaginile și întrebările caracteristice fiecărei imagini.  

Pe cine iubește și ajută Isus? 



  TATĂL NOSTRU ... 5  Preșcolari    7  

www.KIDZROMANIA.com 
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ii.  
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 O pagină la 5 copii.  

 Decupați pe liniile întrerupte. Fiecare copil are nevoie de o imagine de la 
stânga și una de la dreapta.   

 Copiii vor colora și vor lipi. 
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DOMNUL  

VĂ VA PĂZI 

DOMNUL VĂ VA PĂZI  
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2 Tesaloniceni 3:3 

DOMNUL VĂ VA PĂZI DE CEL RĂU 

DE CEL RĂU 

DOMNUL VĂ VA PĂZI DE CEL RĂU 2 TESALONICENI3:3 
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1. 

2. 
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4. 

3. 
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6. 

5. 
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