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INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi costumaţia lui dr. Lupă şi vorbiţi cu cineva să vină la lecție să 

interpreteze acest rol, citind scenariul de mai jos. Pentru a vedea cum este 

personajul dr. Lupă şi ce costumaţie are, vezi  site-ul nostru 

www.kidzromania.com, secţiunea Lecţii, Alte Materiale, Personaje. 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema şi scopul 

lecţiei, anume să înveţe de la prietenii lui Daniel să refuze lucrurile rele care îi 

ademenesc adesea în viaţă şi să aleagă doar voia lui Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 Extinctor sau un alt 

obiect cu rol de a 

stinge un incendiu 

PREZENTAREA: 

Intră dr. Lupă cu un extinctor în mână sau ceva cu rol de a stinge un incendiu, fericit, trântind uşile 

şi strigând: 

 

 DR. LUPĂ:  Am găsit! Am găsit! 

ÎNVĂŢĂTOR:   Dr. Lupă, ce surpriză! Ce-ai găsit? 

 DR. LUPĂ:  O, scuzaţi-mă, copii! Întâi de toate: Bun găsit! Sunt aşa de fericit că  

   am găsit! 

ÎNVĂŢĂTOR:  Ce ai găsit, dr. Lupă? 

 DR. LUPĂ:  Am găsit un aparat de stins focul. Am auzit ceva de un foc mare, cum  

   că trei tineri sunt în pericol. Am venit să îi salvez.  Arată extinctorul. 

ÎNVĂŢĂTOR:  Cu acest extinctor? 

DR. LUPĂ:   Da. Ce, aţi mai văzut un aparat ca ăsta?  

ÎNVĂŢĂTOR:  Sigur. Toate instituţiile au unul pentru situaţiile de urgenţă.   

   Şi clădirea aceasta are unul.  

 DR. LUPĂ:  Da? Atunci haideţi să vedem cum funcţionează. Se preface că   

   vrea să demonstreze cum funcționează.     

ÎNVĂŢĂTOR:  Dr. Lupă, nuuu! Să nu faci una ca asta!   

DR. LUPĂ:  De ce? Am auzit că trei tineri sunt în mare pericol aici şi am venit                    

   să îi salvez!  

ÎNVĂŢĂTOR:  Dr. Lupă,  doar tinerii din povestirea noastră biblică au fost în pericol.  

DR. LUPĂ:   Unde sunt? Trebuie să îi salvez imediat! 

ÎNVĂȚĂTOR:  Nu mai trebuie să faci nimic. Altcineva i-a salvat înaintea dumneata. 

DR. LUPĂ:   Da? Deci am ajuns prea târziu! Mă bucur totuşi că v-am întâlnit. Acum eu o 

   să plec. Promit că o să mai vin pe la voi! La revedere, copii! Se retrage.  

ÎNVĂŢĂTOR:  Desigur, dr. Lupă, te așteptăm! Drum bun! 
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe de la prietenii lui Daniel să refuze ce e rău și să 

aleagă întotdeauna să asculte doar de Dumnezeu. 

 Luaţi 5 baloane colorate diferit și umflați-le. Să aveți în plus și un balon alb 

dacă se poate.  

 Desenaţi baloanele umflate, astfel: pe unul îl veţi face să fie regele, desenând 

ochii gura şi coroana, imag.1,  iar pe al doilea îl veţi numi soldat, desenând 

ochii şi o gură de om dur, imag. 2. Celelalte trei baloane, prietenii lui Daniel, 

vor avea pe ele o faţă liniştită şi veselă, imag. 3. Pe ultimul balon, cel alb cu 

apă, desenaţi tot o faţă veselă.  

 ATENŢIE: Desenaţi aşa cum se vede şi în imagine, ţinând în sus partea legată. 

Faceţi o repetiţie înainte de oră, vezi instrucţiunile din povestire. Puneţi toate 

baloanele într-o cutie mare. 

MATERIALE: 

 6 Baloane 

 Biblia 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

POVESTIREA: 

 

(Ajutaţi copiii să ridice şi să mişte baloanele atunci când aud în povestire că se 
vorbeşte despre personajul pe care îl reprezintă balonul lor.)  
 
Demult, spune Biblia, în ţara numită Babilon trăia un împărat. În acea ţară se aflau şi 
câţiva tineri din poporul lui Dumnezeu (mișcați cele 3 baloane, tinerii), duși la 
curtea acelui împărat să slujească. Împăratul (mișcați balonul reprezentativ) a cerut 
să se facă o statuie de aur la care să se închine toţi oamenii. Şi oricine nu se arunca 
cu faţa la pământ şi nu se închina, risca să fie aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul 
unui cuptor cu foc.  
 
Atunci, la un semnal dat, toţi oamenii s-au aruncat cu faţa la pământ şi s-au închinat 
acelei statui de aur. 
 
Însă trei tineri din poporul lui Dumnezeu nu s-au închinat (mișcați cele 3 baloane, 
tinerii). Știau că Dumnezeu le-a interzis aceasta, iar ei au ales să asculte de El. Și au 
fost pârâţi împăratului (mișcați balonul reprezentativ).  
   
Împăratul s-a mâniat pe cei trei tineri (mișcați cele 3 baloane, tinerii) şi a dat 
poruncă să îi aducă la el. Și pentru că nu au vrut să se închine nici de data aceasta 
statuii de aur, a poruncit să fie aruncați în cuptorul cu foc.  

1. 
2. 

3. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

 În timp ce veţi spune povestirea biblică chemaţi în faţă patru copii care să vă ajute. Daţi celor 

patru copii câte un balon din cutie şi spuneţi-le că reprezintă personajele: regele şi prietenii lui 

Daniel. Când vor auzi pe parcursul povestirii că se spune ceva despre personajul pe care îl 

reprezintă, fiecare copil ridică balonul în sus şi îl mişcă. Balonul soldat îl veţi scoate din cutie 

atunci când vorbiţi despre el. La fel şi balonul alb, cel cu apă, nu îl veţi scoate din cutie până la 

sfârşit.  



                                                                                                  DANIEL - 2 Cu Dumnezeu nu dai greș,  Preşcolari    4  

www.KIDZROMANIA.com 

Dar cei trei tineri nu au cedat. Ei au știut că astfel ascultă de Dumnezeu, iar Dumnezeu 
este cu ei.  
  
Soldații i-au aruncat în cuptor pe cei trei tineri (mișcați baloanele reprezentative). De 
încins ce era cuptorul, soldații au căzut pe dată morți. (Scoateți balonul soldat și faceți o 
gaură cu dinții sau unghiile acolo unde balonul este legat, fiind mai gros, așa încât 
aerul să se răsufle ușor, să nu se spargă brusc și să sperie copiii cu zgomotul. Atenție! 
Copiii mici se sperie de astfel de zgomote, deci mai bine să evitați spargerea balonului, 
ca povestirea biblică să fie o bucurie, nu un prilej de spaimă și teamă.)  
 
Cei trei tineri (mișcați baloanele reprezentative) au căzut în mijlocul cuptorului aprins şi 
nu s-a întâmplat nimic cu ei. Mai mult, încă o persoană era împreună cu ei. (Scoateți și 
mișcați balonul alb.) Atunci împăratul (mișcați balonul reprezentativ) a întrebat speriat: 
„N-am aruncat în mijlocul focului trei oameni legaţi? Ei bine, eu văd acum patru oameni 
umblând în mijlocul focului nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui 
fiu de dumnezei!” Apoi împăratul s-a apropiat de gura cuptorului aprins şi a zis: 
,,Slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!”  
 
Tinerii (mișcați baloanele reprezentative) au ieşit din mijlocul focului. Toţi s-au strâns şi 
au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii 
capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate şi nici măcar miros de fum 
nu se prinsese de ei. 
 
Împăratul (mișcați balonul reprezentativ) a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul acestora 
care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El! Iată 
acum porunca pe care o dau: orice om care va vorbi rău de Dumnezeul acestor tineri va 
fi pedepsit pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca El.” 
 
  
DISCUŢIE cu întrebări: 
 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, să  vorbiţi deschis cu ei, să le cunoaşteţi problemele, frământările, 

întrebările, nevoile de rugăciune, printr-o atmosferă prietenoasă. De aceea, întrebările nu 

sunt un test al cunoştinţelor, ci o discuţie prietenoasă care să îi ajute pe copii să aplice 

Biblia în viaţa lor. Nu monopolizaţi discuţia, nici timpul de rugăciune, ci lăsaţi şi 

încurajaţi toţi copiii să participe. Timpul de rugăciune este, de asemenea, o prioritate şi 

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

Dumnezeu.   

 

ÎNTREBĂRI pentru discuţie: 

 

1. Haideţi să ne imaginăm că suntem noi în locul celor trei tineri. Ce aţi fi făcut voi în 

locul lor, ascultaţi de Dumnezeu sau de împărat?  

2. De ce nu s-au închinat cei trei tineri statuii de aur?  

3. Ce lucruri ne pot determina azi să nu ascultăm de Dumnezeu? 

4. Cum puteţi voi respinge lucrurile rele din viaţă? 

5. De unde ştiţi voi ce vrea Dumnezeu să faceţi şi ce nu?  

6.  Cum ştim noi ce este bine şi ce este rău înaintea lui Dumnezeu? 

 

CONCLUZIE ÎNVĂŢĂTOR:  

Adesea, în viaţa noastră apar lucruri rele pe care noi putem să le alegem să le facem sau 
nu. Ce credeți că vrea Dumnezeu, să alegem binele sau răul? Desigur, binele. Dacă  
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alegem să ascultăm de El și să facem întotdeauna bine,  El va răsplăti ascultarea noastră. Deci, va fi 
bine de noi. Chiar dacă noi nu vom fi în pericolul să fim aruncați într-un cuptor ca cei trei tineri, 
drept pedeapsă că ascultăm de Dumnezeu, se poate să suferim altfel. De exemplu, prietenii pot să 
râdă de noi că nu suntem ca ei, că nu alegem să mințim ca ei, să ne răzbunăm, să vorbim urât etc. 
Dragi copii, nimic nu este mai minunat decât a ști că Dumnezeu este mereu cu noi! El ne ajută să Îl 
ascutăm dacă dorim să Îl ascultăm. Da, copii, pentru că Dumnezeu dorește să Îl ascultăm, El ne va 
ajuta mereu. Haideți să Îi cerem ajutorul chiar acum în rugăciune! 

RUGĂCIUNE:  

Aduceţi copiii în rugăciune. Faceţi din acest moment un timp special, în care fiecare copil să îşi 
dorească să ceară de la Domnul putere să asculte de El. 

JOCUL este OPȚIONAL: 

1. Cereţi copiilor să se aşeze pe scaune.  

2. Spuneţi ,,START!’’ pentru a începe jocul.  

3. Aruncaţi balonul către copii şi copiii îl vor arunca de la un unul la altul.   

4. Spuneţi ,,STOP!’’ 

5. Copilul, care are balonul trebuie să spună versetul biblic.  

6. OPŢIONAL: Pentru a face jocul mai interesant, puteţi lua mai multe baloane şi să le 

distribuiţi copiilor din diferite părţi ale sălii.  

7. Când veţi spune ,,START!’’,  copiii încep să le arunce de colo-colo.  

8. Când veţi spune ,,STOP!’’  copiii care au baloane în mână, trebuie să spună împreună 

versetul.  

 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Pregătiţi câteva baloane de rezervă.   

 Umflaţi unul pentru a îl avea pentru acest joc.  

 
    MATERIALE: 

 Balon 

 Cariocă 

 Biblia 

...Vreau să fac 
voia Ta, 

Dumnezeule!” ... 
 Psalmul 40:8 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

 Spuneţi împreună de câteva ori versetul biblic. Este destul de simplu, aşa că nu ar trebui să fie 

probleme în reţinerea lui. Spuneți-l cu copiii:  

 tare 

  în șoaptă 

 sărind ca mingea 

 învârtindu-vă 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care exprimă dorinţa de a 

face voia lui Dumnezeu ascultând de El,. 
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INSTRUCŢIUNI  ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi copii xerox pag. 9. Pregătiţi câte o bucată pentru fiecare copil.   

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Găsiţi care este drumul corect ce duce la copilul care refuză să                                                  

facă rău, alegând să facă bine.  Coloraţi-l cu roşu.  

2. Coloraţi cu albastru drumul ce duce la copilul care nu refuză                                                           

să facă rău, făcând alegeri greşite. 

3. Discutaţi împreună cu copiii ce reprezintă imaginea, cum                                                                 

pot refuza răul şi care sunt alegerile bune sau rele pe care                                                                  

şi ei le pot face. 

 

  

MATERIALE: 

 Copii xerox  

pag. 9 

 Creioane 

colorate roşu şi 

albastru de 

fiecare copil 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele 

învăţate la oră despre  faptul că trebuie să refuzi lucrurile rele. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

1. Spuneţi copiilor că urmează să citiţi 10 fraze.  

2. Dacă fraza va fi corectă, trebuie să se ridice în picioare.  

3. Dacă fraza va fi incorectă, ei trebuie să se aşeze.  

4. Faceţi o repetiţie cu copiii înainte, ca să se înţeleagă bine ce au de făcut, 

apoi jucaţi jocul. 

5. Dacă se ridică în picioare când fraza este incorectă, toţi cei ce au făcut 

aceasta trebuie să sară în sus ca o minge de trei ori.  

6. După ce terminaţi setul unu, jucaţi din nou jocul citind setul al doilea de 

întrebări.  

 

MATERIALE: 

 O copie cu 

întrebările, vezi 

pag. 7 

 

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

 anume să refuze lucrurile rele şi să asculte de Dumnezeu. 

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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OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un obiect pe care să îl ia 

acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră, anume să 

refuze lucrurile rele și să aleagă doar voia lui Dumnezeu. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi materialele pentru fiecare copil, vezi lista alăturată. 

 Dacă ştiţi că copiii nu pot să decupeze, faceţi dvs. aceasta pentru 

ei înainte de oră. Decupaţi păpuşile de hârtie şi îngerul, pag. 8. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Fiecare copil trebuie să aibă: o copie xerox pag. 8,  hârtie colorată, hârtie 

creponată galbenă, un lipici, creioane colorate.  

2. Copiii vor colora cei patru bărbaţi din imagine. 

3. Copiii vor lipi sub picioarele celor patru tineri hârtie creponată galbenă în loc 

de flăcări. 

4. Copiii vor lipi dreptunghiurile din hârtie maro (sau albe pe care ei le colorează 

maro) în loc de zidurile cuptorului. 

 

 JOC RECAPITULATIV: 

ÎNTREBĂRI: 

1. Cine erau cei trei tineri aruncaţi în cuptorul cu foc? 

2. Ce a ridicat împăratul în ţara lui? 

3. De ce nu au ascultat cei trei tineri de împărat? 

4. Cum a reacţiont împăratul că cei trei nu au ascultat de porunca lui? 

5. Ce au răspuns cei trei când împăratul îi ameninţa? 

6. Ce au pățit cei trei pentru că au ascultat de Dumnezeu? 

7. Spune versetul biblic. 

8. Cine era cu cei trei și îi păzea? 

9. Ce a făcut Dumnezeu pentru cei trei tineri? 

10. Spune un lucru rău care nu place lui Dumnezeu și pe care nu trebuie să îl faci? 

 

1. Ce le-a cerut împăratul celor trei tineri să facă şi ce au făcut ei? 

2. Spune versetul biblic. 

3.     Ce erau obligaţi să facă toţi oamenii în faţa statuii? 

4.     De ce crezi că nu trebuie să ne rugăm decât lui Dumnezeu? 

5.     Pe cine a văzut împăratul în cuptor lângă cei trei tineri? 

6.     Cum erau cei trei când au fost scoşi afară din cuptor? 

7.     Ce a făcut Dumnezeu pentru cei trei care au ascultat de El? 

8.     Cum  poţi şti tu ce este rău înaintea lui Dumnezeu? 

9.     Cum poți tu asculta doar de Dumnezeu? 

10.   Ce a spus împăratul despre Dumnezeu când a văzut că cei trei tineri au fost păziți de El?  

 

 

 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 8 

 Creioane colorate 

 Dreptunghiuri de hârtie          

colorată (pentru cuptor) 

 Hârtie galbenă, de preferat 

creponată (pentru flăcări) 

 Foarfecă 

 Lipici 

 JOC RECAPITULATIV 
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 LUCRU MANUAL: 

Lipiţi hârtia colorată dreptunghi pentru cuptor 

Lipiţi hârtia colorată dreptunghi pentru cuptor 
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 APLICAŢIE PRACTICĂ: 

 Găsește drumul corect care duce la copilul ce refuză răul, făcând  alegeri bune. 

Colorează-l cu roşu.  

 Colorează cu albastru drumul ce duce la copilul care nu refuză răul, făcând alegeri 

greşite. 
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