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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema lecţiei, 

anume că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și este lângă noi când 

trecem prin situaţii grele sau suntem foarte trişti.  

MATERIALE: 

 

 Un telefon mobil 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă prin exemplul poporului evreu şi al lui  

Moise că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și este lângă noi când trecem prin 

situaţii grele sau suntem foarte trişti.  

TEXTUL BIBLIC:  Exod cap. 5-14 

MATERIALE: 

 Plastilină de diferite 

culori, printre care 

şi plastilină roşie 

 Folie transparentă 

de împachetat 

 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

POVESTIRE BIBLICĂ: 

Astăzi vom vorbi, copii, tot despre Moise. Vă amintiţi cine a fost el?  

Amintiți-vă cu copiii foarte pe scurt despre viaţa lui Moise și ceea ce ați povestit despre el la 

lecția anterioară. Dintr-o bucată mare de plastilină faceţi în faţa copiilor pe Moise - o bilă. Apoi 

spuneţi: Aici este Moise. Aveţi grijă să vă încadraţi cu această scurtă recapitulare din viaţa lui 

Moise în cel mult două minute.  

 

1. Lucraţi cu plastilină în faţa copiilor, vezi intrucţiunile de pe parcursul prezentării. 

2.  NU  pregătiţi nimic înainte de lecţie. Faceţi doar o repetiţie.  

Veniţi la oră cu un telefon mobil în mână şi spuneţi:  O, nu! Tocmai am primit un mesaj prin telefon 

care anunţă că în zona noastră va fi o ploaie mare. Foarte mare!  

Apoi vă uitaţi iarăşi la telefonul mobil, pentru un nou mesaj şi spuneţi râzând: A, a fost o greşeală. 

Nu e vorba despre zona noastră. Nici măcar despre ţara noastră. Da, dar asta îmi aminteşte despre 

o situaţie reală de criză prin care poporul evreu a trecut. Iar astăzi vom povesti despre Moise și 

poporul lui care au avut parte de o situație fără ieșite. Haideți să auzim ce spune Biblia în legătură 

cu acest lucru.   

 Pregătiţi vizualul pentru Marea Roşie astfel: luaţi două bucăţi de folii transparente 
de aprox. 10x10 cm bucata şi puneţi peste ea plastilină de culoare roşie, vezi 
imaginea alăturată.  Uniţi uşor cele două bucăţi de folii la mijloc, dar aşa încât să le 
puteţi desface fără probleme atunci când vorbiţi despre acel moment. Atenţie, 
ascundeţi de copii să nu vadă până la timpul potrivit. 

 Faceţi un exerciţiu înainte de oră, ca să ştiţi exact ce aveţi de făcut şi cum să corelaţi 
povestirea cu lucrul cu plastilina. Veţi avea nevoie de cineva care să vină să vă ajute 
cu plastilina. 
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Ei bine, copii, astăzi vom vorbi despre un alt moment din viaţa lui Moise când el şi poporul 

lui au trecut printr-o experiență grea. Faceţi în faţa copiilor pe poporul evreu - mai multe 

bile din plastilină.  

Poporul lui Moise suferea tare, deoarece ei locuiau într-o ţară străină. Iar împăratul acelei 

țări îi muncea greu și le oferea o viață foarte, foarte grea. Dar poporul s-a rugat la 

Dumnezeu și a cerut ajutor. Ce credeți că a făcut Dumnezeu? Le-a trimis pe Moise ca să le 

fie conducător și să îi scoată din acea țară străină. Puneţi bila Moise în faţa bilelor popor. 

Moise și fratele lui, Aaron, au mers la împărat și i-au cerut să lase poporul să plece. Aduceţi 

bilele din plastilină Moise şi Aaron în faţa bilei Faraon. O, ce curaj! Împăratul nu a vrut să 

asculte la început, dar în cele din urmă Domnul l-a forțat și a dat poporului voie să plece.  

Dumnezeu a fost cu Moise şi cu poporul lui. El îi proteja, pentru că dorea mult să îi scoată 

dintr-o situaţie grea.  Faceţi un nor din plastilină pe care să îl puneți deasupra tuturor bilelor 

din plastilină: popor - într-o parte, Moise, Aaron şi Faraon - în altă parte.  

Așa că poporul cu tot ce avea, animale și bagaje, copii, părinți și bunici, toți au pornit într-o 

mare călătorie, deoarece Dumnezeu le-a promis că le dă o altă țară, o țară bogată care să fie 

doar a lor. Nu a fost o călătorie ușoară. Aveau multe bagaje, copiii mergeau încet, la fel şi 

animalele, aşa se deplasau destul de greu. La un moment dat, ei s-au aflat într-o situaţie şi 

mai grea, una fără ieşire. Căci au ajuns la o apă mare, greu de trecut. Era Marea Roşie. Puneţi 

la vedere vizualul pentru Marea Roşie. O, ce greu! Ce era de făcut? Cum să treacă tot 

poporul cu copilaşi, cu animale, cu lucruri, printr-o apă atât de mare? Nu aveau bărci, nu 

aveau un pod, nu aveau nimic. Iar când s-au uitat în urma lor, ce credeţi că au văzut? O, nu! 

Era ceva şi mai înspăimântător. Erau niște soldaţi trimişi de împăratul țării din care plecaseră. 

Voiau să-i aducă înapoi în țară. Faceţi ca bilele din plastilină -egiptenii- să urmărească 

bilele evrei, dar nu ajung la ei.  Asta da situaţie grea!  În faţă aveau marea, pe care nu o 

puteau trece, în spate erau urmăriţi.  

Dar Dumnezeu a fost cu Moise şi cu poporul său. Şi Domnul a făcut o minune. Căci Moise s-

a rugat şi Marea a început să se deschidă înaintea lor. Da, Marea Roşie s-a deschis în faţa 

tuturor. Deschideţi uşor folia şi desfaceţi-o cu grijă la mijloc, acolo unde a fost unită.  

Moise şi poporul au trecut prin ape ca pe uscat, căci în mare s-a creat o cărare prin care toţi 

au mers în siguranţă. Faceţi să meargă tot poporul printre cele două folii ridicate în sus la 

mijloc. Rugaţi pe cineva să vă ajute pentru asta. Oau! Ce minune!  

Soldaţii însă îi urmăreau îndeaproape. Faceţi mai multe bile mai mari, egiptenii, care vin în 

urma bilelor evrei. S-au avântat şi ei în ape ca să-i prindă. Însă apele mării s-au închis în 

urma lor şi toţi soldaţii din mare au murit. Bilele egipteni ajung între cele două folii. Lăsaţi 

foliile să cadă încet peste bilele soldați. Însă Moise și poporul său au trecut în siguranță. 

Dumnezeu a fost cu ei.  

CONCLUZIE: 
Dumnezeu este acelaşi şi azi. El ne ajută şi pe noi când Îi cerem ajutor. Iar, în situaţiile grele, El este 

mereu lângă noi și nu ne lasă singuri. Deci nu uitaţi, copii, să vă rugaţi Domnului ori când vă e greu. 

El vă va ajuta şi pe voi.  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe ideea versetului biblic care ne  

îndeamnă să Îl chemăm pe Dumnezeu în ziua necazului nostru.  

    MATERIALE: 

 Copii Xerox pag. 8 

 Ace de siguranţă 

 5 Jumătăţi de coli A4 de 

hârtie 

 Lipici INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox pag. 8 cu imaginile.  

 Pe câte o jumătate de coală A4 de hârtie lipiţi 

câte o imagine.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

 
IDEEA: 

Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te 
voi păzi (izbăvi).  

 
 Psalmul 50:15 

JOCUL este OPȚIONAL: 

1.  Aduceţi în faţă cinci copii. Dacă aveţi prea puţini copii la clasă, reduceţi numărul copiilor 

 care vin în faţă şi al imaginilor la trei (păstraţi doar imaginile pentru cheamă-Mă..., şi Eu..., 

 te voi păzi). Veţi folosi aceleaşi imagini ca la învăţarea versetului. 

2. Puneţi pe spatele fiecăruia dintre copiii aduşi în faţă câte o imagine. 

3. Niciun copil nu trebuie să ştie nici ce imagine i s-a pus lui pe spate, nici ce imagine                     

  s-a pus pe spatele celorlalţi colegi. Vor vedea doar copiii din sală care îi vor îndruma pe cei 

 din faţă. 

4. Acum, copiii din faţă trebuie să se aşeze în ordinea corectă. 

5. Când au terminat de recompus ideea versetului în imagini,                                      

 toţi copiii spun împreună şi cu voce tare cuvintele.  

6. Repetaţi astfel cu toţi copiii. 

7. La final, felicitaţi-i pe toţi.  

te voi păzi  
 
 
 

Psalmul 50:15 

1. Arătaţi pe rând câte o imagine.  

2. Spuneţi ce cuvânt din verset reprezintă acea imagine. Imaginile versetului sunt: 

Cheamă-Mă  
 
la necaz,  
 
şi Eu  
 
  

3. Repetaţi după fiecare imagine cuvintele versetului biblic până la acea imagine. 

4. Luaţi pe rând câte o imagine şi spuneţi versetul, inclusiv partea/părţile lipsă. 

5. La final, spuneţi de încă trei-patru ori tot versetul pe dinafară.   



                                                                                                                    MOISE—Ieşirea din Egipt,  Preşcolari    5  

www.KIDZROMANIA.com 

RUGĂCIUNE:  

Aduceţi copiii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Toţi cei care doresc pot să se roage cu voce tare. 

Dacă doresc să Îi mulţumească lui Dumnezeu pentru ajutor, pot să o facă. Dacă doresc să ceară 

ajutor de la Dumnezeu pentru o situaţie, lăsaţi-i să o facă. Dacă niciun copil nu doreşte să se roage, 

faceţi dvs. o rugăciune. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luaţi imaginea 1 desenată înainte de oră (copil care plânge că e bolnav). Întrebaţi copiii ce cred 

ei că reprezintă acea imaginie.  

2. Puneţi tot felul de întrebări ajutătoare (precum de ce cred ei că plânge acel copil etc.), aşa 

încât să îi ajutaţi pe copii să spună singuri povestea, prin permanente îndrumări şi pe baza 

fiecărei imagini. 

3. După ce aţi discutat despre o imagine şi copiii au înţeles care este mesajul, lipiţi imaginea la 

vedere.  

4. Procedaţi la fel cu fiecare imagine în parte.  

5. La final, recapitulaţi foarte pe scurt povestea. 

 
 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă în mod practic cum să procedeze în situaţii 

grele, dificile, şi cum să ceară ajutor de la Dumnezeu.  

MATERIALE: 

 6 Coli A4 de hârtie  

 Creioane 

 Scotch 

 

INSTRUCŢIUNI  ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Luaţi şase coli A4 de hârtie.  

 Pe fiecare imagine desenaţi o secvenţă dintr-o poveste pe care o veţi spune copiilor.  Imaginile 

trebuie să fie foarte simple: 1. Un copil care plânge că e bolnav; 2. O ambulanţă, 3. Un spital, 4. 

Un medic trist, 5. Mâini în rugăciune;  6. Copil fericit că a fost vindecat.   

 Povestea trebuie să fie foarte simplă, precum: Un copil a fost foarte bolnav. Atât de bolnav a 

fost, că a trebuit să vină ambulanţa să îl ducă la spital. Era foarte, foarte bolnav. Medicii nu au 

ştiut ce să îi mai facă, atât de rău îi era. Dar părinţii lui şi toată biserica, chiar şi copilaşul cel 

bolnav, s-au rugat lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu a făcut o minune: l-a vindecat.  

?????

?? 

 

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. 

CONCLUZIE:  

Dumnezeu ne ajută la greu atunci când Îi cerem ajutorul prin rugăciune. El este lângă noi și va 

răspunde întotdeauna așa cum știe El că ne este cel mai bine. Uneori nu ne e uşor să aşteptăm un 

răspuns, dar El este cu noi şi ne ajută. 
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1. Faceţi cu copiii o scenetă recapitulativă în care să îi implicaţi pe toţi ca actori.  

2. Împărţiţi copiii în două grupe: unii vor fi evreii, alţii vor fi egiptenii, iar dvs. veţi fi  

       Moise. 

3. Repovestiţi foarte pe scurt povestirea biblică, timp în care veţi juca şi rolurile. 

4. Când vorbiţi despre Moise şi poporul care a plecat din Egipt, dvs. împreună cu   

       copiii ,,evrei’’ veţi înainta prin clasă. Pentru Marea Roşie, faceţi două şiruri de scaune lipite      

      unele de altele spate în spate. Când treceţi cu evreii prin Marea Roşie, despărţiţi cele două şiruri    

      de scaune, făcând un drum, şi treceţi printre ele. Când vorbiţi despre egipteni, copiii ,,egipteni’’  

      îşi vor juca şi ei rolul la îndrumarea dvs. Spuneţi-le dvs. ce au de făcut.  

5.    La final, jucaţi jocul ,,Podul de piatră s-a dărâmat,’’ dar cu alte versuri. Cântaţi astfel:  

,,Moise şi poporul au plecat, 

Domnul de ei, de toţi, s-a îndurat: 

Marea cea mare a despicat, 

Şi au trecut toţi ca pe uscat.’’ 

OBIECTIVE:  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră, cum  că 

Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și este lângă noi când trecem prin situaţii 

grele sau suntem foarte trişti.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

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

că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și este lângă noi când trecem prin 

situaţii grele sau suntem foarte trişti.  

INSTRUCŢIUNI  ÎNAINTE DE ORĂ:  

MATERIALE: 

 Jumătăţi de coli A4 de 

hârtie, una de copil 

 Hârtie creponată/ 

şerveţele/ hârtie 

igienică  

 Lipici 

 Creioane 

 Copie xerox pag. 7 cu 

ideea versetului 

 Pregătiţi pentru fiecare copil o jumătate de coală A4 de hârtie, lipici 

suficient,  un creion şi suficientă hârtie creponată sau hârtie igienică/

şerveţele - de preferat ar fi de culoare roşie, dar nu contează atât de 

mult culoarea.  

 Faceţi copii xerox cu ideea versetului biblic, pag. 7, şi decupaţi câte un 

verset pentru fiecare copil. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi fiecărui copil o jumătate de coală A4 de hârtie, lipici, un creion şi suficientă 

hârtie creponată sau hârtie igienică/şerveţele. 

2. Copiii vor îndoi hârtia pe latura mai mare în aşa fel încât să obţină trei părţi, 

DAR cu  lateralele mai mici şi mijlocul—mai mare, vezi imag. 1.  

3.    Deschideţi hârtia. Pe partea interioară b, vezi imagine 1, se lipește  IDEEA biblică  

       învăţată, vezi imagine  2. 

4.   Copiii vor îndoi cele două părţi exterioare spre interior, vezi imag. 3. 

5. Pe cele două părţi, a şi c, vezi imaginea 2, copiii lipesc cocoloaşe mici 

de hârtie creponată/igienică sau şerveţele, vezi imagine 4.  

MATERIALE: 

 Nu sunt. 

a b c 

1. 

2. 
 IDEEA 

a c 3. 

4. 

a c 

 JOCUL RECAPITULATIV: 

 LUCRU MANUAL: 
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LUCRU MANUAL 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmii 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmii 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 

IDEEA: 
Cheamă-Mă la necaz, şi Eu te voi 
păzi (izbăvi).  Psalmul 50:15 
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IDEEA  DE ÎNVĂŢAT 
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