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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 
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Pentru mai multe informații: kidzromania@gmail.com  
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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că tot Dumnezeu 

a creat și pe om, pe care îl iubeşte cel mai mult dintre toate 

cele create de El.   

TEXTE BIBLICE: Geneza 1:26-31 și 2:4-24 

 

VERSET BIBLIC: Geneza 1:27a 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă introduce tema lecţiei prin care 

copiii vor învăţa că omul a fost creat de Dumnezeu.  

 

 Dacă nu aveţi hârtii colorate, puteţi face nişte pătrăţele mai mici de hârtie 

pe care să le coloraţi cu creioane colorate: unul—galben, altul—albastru, 

apoi verde, maron, negru, roz. 

 Faceţi înainte de oră un model pentru ceea ce veți lucra cu copiii: un 

băieţel şi o fetiţă din şerveţel de hârtie. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI—LECŢIA INTRODUCTIVĂ: 

1. Arătaţi copiilor hârtia de culoare galbenă şi cereţi-le să vă spună câteva lucruri 

create de Dumnezeu și care poartă acea culoare.  

2. Arătaţi copiilor hârtia de culoare albastră şi cereţi copiilor să vă spună alte câteva 

lucruri create de Dumnezeu și care poartă culoarea albastră.  

3. Arătaţi hârtia de culoare verde şi cereţi copiilor să vă spună câteva lucruri create de 

Dumnezeu și care poartă acea culoare.  

4. Faceţi la fel şi cu celelalte hârtii: maron, negru şi roz. 

5. Amintiţi-vă astfel cât de minunat a creat Dumnezeu totul prin multele culori pe care  

le-a pus în tot ceea ce a creat. 

MATERIALE: 

 1 Coală colorată de 

hârtie: galbenă, 

albastră, verde, 

maron, negru, roz 

 Opţional: Creioane 

colorate 

 Şerveţele de 

hârtie—3 de copil 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI—LUCRU MANUAL: 

1. Daţi fiecărui copil trei şerveţele. 

2. Dintr-un șervețel, faceți un mic cocoloș, acesta va fi capul păpușii, 

apoi răsuciți șervețelul ca pentru gât și corp, imag 1. 

3. Răsuciţi un al doilea şerveţel pentru mâini, imag. 2, şi lipiţi-l de 

corp, imag. 3.  

4. Al treilea şerveţel, băieţii îl vor răsuci, îl vor îndoi la mijloc și îl 

vor lipi de corpul păpușii pentru picioare, imag. 4. Fetiţele vor face 

o fustă din șervețelul acesta, pe care o vor lipi de corpul păpușii, 

imag. 5. 

5. Rezultatul va fi ca în imag. 6.   

5. 

6. 

1. 
2. 

3. 

4
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OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că noi suntem creaţi de Dumnezeu  

după asemănarea Lui, cum spune Biblia, iar fiinţa umană este cea mai 

specială creaţie a Sa.  

 

TEXT BIBLIC:  Genesa 1:26-2:25 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 În timp ce prezentaţi, folosiţi-vă de plastilină. Implicați și copiii, vezi instrucţiunile din 

prezentare.  

POVESTIREA BIBLICĂ: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi o repetiţie de lucru cu plastilina înainte de oră, ca să vă deprindeți să 

lucraţi concomitent cu prezentarea în fața copiilor. Nu trebuie să fie perfect 

ceea ce modelaţi, ci să lucraţi rapid şi în acelaşi timp cu prezentarea. 

La lecţia trecută, am învăţat despre cum Dumnezeu a creat totul: cerul şi pământul, tot ce 

este în cer și pe pământ, precum şi toate viețuitoarele care zboară pe cer sau populează 

pământul și apele.  În Biblie ni se spune că Dumnezeu a creat toate vietăţile în pereche, 

adică două câte două, mascul şi femelă. Aşa au fost create câte două văcuţe. Cereți ca doi 

copii, băiat şi fată,  să imite cum fac văcuțele. Tot aşa a creat Dumnezeu şi leii. Cereți ca 

alți doi copii, băiat şi fată, să imite cum fac leii.  Apoi El a făcut şerpii, şopârlele şi toate 

târâtoarele pământului, două câte două. Cereți ca doi copii, băiat şi fată,  să imite cum fac 

șerpii.  Dar păsările, câte credeţi voi că a făcut Dumnezeu de acelaşi fel? Copiii răspund. 

Şi peştii? Copiii răspund.  

După ce a creat Dumnezeu toate aceste fiinţe, le-a binecuvântat şi le-a poruncit să crească 

şi să se înmulţească.  Şi despre toate a spus Dumnezeu că sunt bune. 

Ei, dar după toate acestea, Dumnezeu a făcut pe om. El a început să modeleze omul din 

pământ. Luaţi o bucată de plastilină şi faceţi cu ea cam ce vă imaginaţi că a făcut 

Dumnezeu cu lutul. Modelaţi mai întâi capul: Dumnezeu a făcut omului un cap minunat 

care să gândească, să ia decizii, să ştie ce e bine şi ce e rău, să vorbească etc.  

Modelaţi apoi corpul. Dumnezeu a modelat din lut și corpul omului cu muşchi, oase, 
sânge... Lipiţi trupul de cap. Apoi Dumnezeu a modelat mâinile omului. Ştia că omul va 
munci, va crea lucruri cu mâinile sale, aşa că iată ce mâini minunate ne-a dăruit. Cu aceste 
mâini mâncăm, scriem, lucrăm, ne spălăm etc. Lipiţi mâinile de corp. Apoi Dumnezeu a 
creat omului picioare ca să poată merge sau să poată alerga. Faceţi picioarele din 
plastilină şi lipiţi-le de corp. Nu-i aşa că Dumnezeu a creat atât de frumos pe om? Dar 
omulețul creat de mine cum vi se pare? Lăsaţi copiii să răspundă. Mda, nu e cine știe ce. 

După ce Dumnezeu a creat omul atât de minunat, nu l-a lăsat acolo jos în țărână. Ci 
Dumnezeu a suflat peste el (suflaţi peste păpuşa din plastilină) şi omul a prins viaţă. Hm, 
păpușa mea nu se mișcă oricât de mult aș sufla peste ea. Dar, la suflarea lui Dumnezeu, 
omul a prins viață. A început să se mişte şi să vorbească cu Dumnezeu. A început să 
descopere lumea şi tot ce a creat Dumnezeu înainte de el. Omul a fost fericit să vadă atât 
de multe culori. El era prietenul lui Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 Biblie 

 Plastilină 
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Dar să nu uităm că pe toate celelalte fiinţe Dumnezeu le-a creat să fie două câte două. Doar 
omul era singur. Credeţi că era el fericit când vedea toate animalele două câte două şi doar el 
era singur? Posibil că da, însă tot la fel de mult cred că îşi dorea să aibă şi el pe cineva 
asemenea lui. Şi Dumnezeu a văzut nevoia aceasta, pentru că El a spus: ,,Nu este bine ca omul 
să fie singur.’’ Aşa că a dat peste el un somn adânc şi, pe când dormea, a luat o bucată din el şi 
a făcut-o pe femeie. Când s-a trezit şi a văzut-o pe femeie, omul s-a bucurat şi a zis: ,,Iată în 
sfârşit pe cea care este din mine. Ea se va numi femeie.” 

Astfel a creat Dumnezeu pe Adam şi pe Eva în modul cel mai minunat. Abia acum când S-a 
uitat la tot ce a creat a spus că este foarte bun.   

CONCLUZIE: 

Dumnezeu a creat bărbatul şi femeia. El ne-a creat pe noi. El ne iubeşte atât de mult încât ne-a 

oferit tot ce a făcut El în cer şi pe pământ ca să ne bucurăm de tot ce a creat. Ce bun şi minunat 

este Dumnezeu! 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi copii xerox pag. 6-7, două seturi. 

 Decupaţi imaginile şi lipiţi-le pe fiecare 

pe câte o jumătate de coală A4.  

 Lăsați să se usuce bine. 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care 

spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său. 

    MATERIALE: 

 Imagini pag. 6-7 două seturi 

 10 Jumătăţi de coli A4 de 
hârtie. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneţi versetul de câteva ori cu toţi copiii: 

sărind ca mingea. 

atingând umerii colegului din dreapta. 

aplecându-se ca să-și atingă vârful picioarelor. 

bătând picioarele pe loc ca şi cum ar mărşălui. 

2. Explicaţi copiilor ce înseamnă că Dumnezeu l-a creat pe     

       om după chipul Său, anume prin faptul că şi omul are 

 voinţă, capaciatea de a crea  etc. 

         

JOCUL este OPȚIONAL: 

1. Pe o masă puneţi două seturi de imagini la o distanţă oarecare un set de 

altul, DAR cu faţa în jos.  

2. Chemaţi un copil în faţă care să ia o imagine din ambele grupuri de 

imagini. Copilul arată clasei cele două imagini extrase. Dacă imaginile 

sunt identice, toţi vor spune versetul împreună. Dacă imaginile nu sunt 

identice, le va pune înapoi pe masă şi va merge la locul său. Dacă 

imaginile coincid, vor fi luate de pe masă.  

3. Se joacă astfel jocul până ce toate imaginile au fost luate perechi, perechi.  

4. Continuaţi jocul până ce fiecare copil a avut şansa să întoarcă imaginile cel 

puţin o dată. 

Dumnezeu a făcut pe om după 

chipul Său…  

 Geneza 1:27a  

    Dumneze

Dumneze
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OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă că noi suntem creaţi de Dumnezeu ca să 

putem avea o relaţie cu El.  

MATERIALE: 

 Imagini, pag. 8-9 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 În timp ce povestiţi, arătaţi pe rând imaginile, dar în aşa fel încât acestea să nu fie văzute 

de copii decât în momentul în care vorbiţi despre ele.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Copii xerox imagini pentru poveste, pag. 8-9. 

 

POVESTE: 

George stătea și se uita la televizor, imag. 1, la un desen animat despre un om de ştiintă 
care susţinea că lumea nu a fost creată de Dumnezeu, ci că omul a fost cândva o 
maimuţă, imag. 2, care a s-a tot schimbat în timp până ce a devenit om.  

George învăţase, însă, la biserică altceva. Chiar şi mama lui îi citise din Bibile, 
arătaţi Biblia,  cum a fost creat totul de Dumnezeu, şi că omul este cea mai 
frumoasă operă a Sa. Biblia  spune că Dumnezeu ne-a creat să fim prietenii 
Lui.  

 - Cum poate acest om să spună că noi ne tragem din maimuţe?, se miră George 
nedumerit, imag. 3.  

Copilul a fugit repede la mama lui să o întrebe ce credea ea despre aceasta. Iar mama, 
imag. 4, i-a răspuns:  

 - George, Biblia spune clar că Dumnezeu a creat pe om și că El dorește ca noi 
să fim prietenii Lui. Diavolul a aruncat oamenilor această minciună, că omul nu a fost 
creat de Dumnezeu, ci se trage din maimuță, deoarece El nu dorește ca noi să credem în 
Dumnezeu și că El ne-a creat. Nu vrea să fim prietenii Lui sau să avem o relație 
personală cu El. Dacă ar fi adevărată însă această teorie, atunci nu trebuia oare ca toate 
maimuţele să devină oameni? Eu aleg să cred ce spune Biblia; eu cred că Dumnezeu a 
creat pe om după asemănarea Sa. 

George şi-a amintit despre ce învăţase și el la școala biblică despre cum a creat 
Dumnezeu pe om. Şi a ales să creadă și el ceea ce spune Biblia, nu o altă teorie care să 
nege că Dumnezeu a creat totul. Atunci el a îngenunghiat şi I-a mulţumit lui Dumnezeu 
pentru modul minunat în care l-a creat şi pe el, imag. 5. 

CONCLUZIE: 

Da, copii, Dumnezeu ne-a creat atât de minunat! El ne iubeşte aşa de mult, că a dorit să ne 

ierte de toate păcatele noastre prin Domnul Isus, ca să putem avea în continuare o relaţie 

frumoasă de prietenie cu El. Vreţi şi voi, copii, să aveţi această relaţie de prietenie cu 

Creatorul? Atunci haideți să Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne descopere prin Biblie despre cât 

de minunat ne-a creat El pe noi.  

 

RUGĂCIUNE: Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu pentru că i-

a creat şi pe ei 

2. 

1. 

3.

 

 

5. 

4. 

2. 
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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 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze că Dumnezeu ne-a creat şi că noi 

suntem cele mai preţioase fiinţe pentru El cu care El doreşte să aibă o 

relaţie veşnică de prietenie. 

MATERIALE: 

  Nu sunt 

 

 

DA 

Nu 

????? 

5. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Toţi copiii vor sta la locurile lor.  
2. Dvs. veţi face nişte afirmaţii care sunt adevărate sau false. Dacă aceste 

afirmaţii sunt adevărate, copiii se vor ridica în picioare. Dacă sunt false, 
copiii vor rămâne aşezaţi pe scaune. 

 
AFIRMAŢII  JOC: 
 Dumnezeu a creat totul în şapte zile. 
 Dumnezeu a creat totul în şase zile.  
 Dumnezeu a creat animalele. 
 Lumea a apărut la întâmplare. 
 Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea. 
 Dumnezeu a creat pe om. 
 Dumnezeu doreşte să fie prietenul omului. 
 Dumnezeu iubeşte pe om. 
 Soarele, luna şi stelele nu au apărut la întâmplare pe cer. 
 Dumnezeu a creat peştii şi apele. 
 Dumnezeu a creat pe bărbat din pământ. 
 Omul este cea mai minunată fiinţă din tot ce a creat Dumnezeu. 
 Dumnezeu a creat totul ca să se bucure omul.  
 
OPŢIONAL:  Daţi fiecărui copil o bucată de plastilină şi lăsaţi să facă unul  
din lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu: om, animal, floare etc.  

Dumnezeu a făcut pe om după 

chipul Său…  Geneza 1:27a  
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5. 
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