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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înveţe că Dumnezeu poate folosi
şi pe oamenii cu anumite neputințe fizice în planul Său, aşa cum
a folosit pe Ehud din Biblie, omul cu probleme la mâna dreaptă.
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OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să
introducă tema lecţiei şi să capteze atenţia copiilor

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:




2

MATERIALE:
 Beţişoare pentru curăţat
urechile
 Suc de lămâie
 Coală albă de hârtie
 Lumânare sau lanternă
 Costum dr. Lupă

Pregătiţi haine pentru dr. Lupă şi vorbiţi cu cineva să vină la lecție și să
interpreteze acest rol, vezi prezentarea de mai jos. Pentru a vedea
cum este personajul şi ce costumaţie are, vezi site-ul
www.kidzromania.com, secţiunea Lecţii, Alte Materiale, Personaje.
Pe o hârtie albă scrieţi cu un beţişor de urechi, înmuiat în suc de lămâie,
următorul mesaj: Domnul ajută. Ca să se usuce, este mai bine să
pregătiţi aceasta cu o zi înainte.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
PREZENTARE:
Dr. Lupă intră aiurit, aşa cum este el de obicei, anunţându-şi prezenţa prin
gălăgie, înainte de a apărea ca persoană, și uitând unde și-a pus lucrurile etc.
DR. LUPĂ:
ÎNVĂŢĂTOR:
DR. LUPĂ:
ÎNVĂŢĂTOR:
DR. LUPĂ:

ÎNVĂŢĂTOR:
DR. LUPĂ:
ÎNVĂŢĂTOR:
DR. LUPĂ,
ÎNVĂŢĂTOR:
DR. LUPĂ:

ÎNVĂŢĂTOR:

Bun găsit, copii! Ce mai faceţi? Copiii răspund.
Dr. Lupă, ce bucurie să vă avem din nou cu noi!
Da. Şi eu mă bucur, dar nu stau mult. Am un mesaj special pentru
voi, de aceea am venit.
Un mesaj special? Ce drăguţ din partea ta! Să-l auzim.
Da, numai că am o problemă. Nu am ochelarii cei buni cu mine, iar cu ăştia nu văd
deloc. Ce scrie aici, pe hârtie? Oh! Nu găsesc mesajul! Şi e un mesaj special. Şi e
chiar pentru voi. Dar... Oh! Caută, dar nu găseşte. Unde e? Am pus hârtia aici, în
buzunar! La final o găseşte în buzunar. Aici era! O scoate şi se duce la un copil
din sală. Îi cere să-l ajute să citească ce scrie pe hârtie, ţinând hârtia la o
oarecare depărtare. Acesta încearcă să citească, dar nu reuşeşte. Hai, ce faci? De
ce nu citeşti? Nici tu nu ai ochelarii la tine? Citeşte mesajul, te rog! Se arată
nemulţumit. A, stai! Tu ești prea mic ca să citești. Încă nu mergi la școală. La asta nu
m-am mai gândit. Ce mă fac acum cu experimentul meu? Apoi învăţătorul salvează
situaţia.
Dr. Lupă, lasă că citesc eu mesajul pentru copii. Se preface că nu vede nimic. Oh, dar
nu văd nimic pe hârtia ta.
Sigur că nu vezi. Cum să vezi? E un mesaj ascuns. E special, dar
e ascuns.
Ascuns?
căutând iarăşi ceva și nu găseşte. Apoi scoate o lumânare dintr-un buzunar:
Asta o să v-ajute să citiţi mesajul special ascuns.
O lumânare?
Da. Staţi să vedeţi. Aprinde lumânarea şi o dă copiilor să vadă că pe hârtie este
totuși ceva. Apoi o dă învățătorului care citește cu voce tare cuvintele:
Domnul ajută.
Dr. Lupă, noi astăzi vom vorbi despre un om din Biblie care avea o problemă la
mâna dreaptă și lucra doar cu stânga. Dar Dumnezeu a făcut ceva grozav prin el.
Acest om s-a folosit și el de un mesaj secret. Iar acum, mesajul tău secret ne ajută
pe noi să începem astăzi lecţia. Îţi mulţumim!
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DR. LUPĂ:

3

Mă bucur! Uuu, dar ce târziu s-a făcut! Trebuie să plec că pierd trenul! O să mai vin
la voi și altădată cu alte experimente grozave. La revedere, copii! (Pleacă.)

MATERIALE:

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă prin exemplul lui Ehud că Dumnezeu poate
folosi şi slăbiciunea unui om ca să Îşi facă lucrarea prin el.

TEXT BIBLIC: Judecători 3:12-30





Tablă
Marker
O sabie de jucărie/
confecţionată din
carton și folie de
aluminiu

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:



Puteţi face o sabie înainte de oră ca în imaginea alăturată.
Faceţi o repetiţie înainte de oră, ca să ştiţi cum să desenaţi
repede, nu perfect, în timp ce povestiţi.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:


În timp ce povestiţi, faceţi desene pe o tablă/coli de hârtie
lipite între ele cu scotch ca pe o tablă, vezi desenele de mai jos.

POVESTIREA BIBLICĂ:
Dragi copii, vreau să vă povestesc astăzi despre un om din Biblie, desenaţi o Biblie, pe care
Dumnezeu l-a folosit într-un mod special, într-o luptă, deşi nu părea să fie cel mai potrivit
om pentru a se lupta, desenaţi pe Ehud. Ştiţi de ce? Pentru că el avea o mare problemă. Nu
putea să îşi folosească deloc mâna dreaptă, desenaţi o mână. Adică se folosea doar de mâna
stângă în tot ce făcea. Ia să vedem care este mâna stângă? Ridicaţi mâna stângă! Dar mâna
dreaptă? Ridicaţi mâna dreaptă. Acum, credeţi că a fost uşor pentru el să lucreze totul doar cu
mâna stângă? Poate da, poate nu. Nu ştim asta. Dar ştim că Dumnezeu l-a folosit într-un mod
măreţ. Pentru că, aşa stângaci cum era, Dumnezeu l-a ajutat să îşi elibereze poporul de
duşmani.
Poporul său l-a supărat rău pe Dumnezeu prin neascultare, desenaţi o faţă tristă. De aceea
Dumnezeu a permis duşmanilor să le facă multe necazuri, desenaţi lacrimi. Dar poporului
i-a părut rău şi s-a rugat lui Dumnezeu, desenaţi mâini în rugăciune. Şi ştiţi ce a făcut
Dumnezeu când și-au cerut iertare? I-a ajutat.
Dumnezeu l-a chemat pe Ehud, căci aşa se numeşte omul cel stângaci, ca să elibereze poporul,
desenaţi pe Ehud. El şi-a făcut singur o sabie specială, o sabie scurtă, cu două tăişuri. Arătaţi
sabia făcută de dvs. înainte de oră. A ascuns-o bine sub îmbrăcăminte, aşa încât nimeni nu o
putea vedea. Apoi a plecat la regele duşman, desenaţi o coroană, ca să îi dea un dar, desenaţi
bani. Dar când a ajuns la rege, i-a spus că are şi un mesaj secret special pentru el. Regele a
poruncit ca toţi ceilalţi să iasă afară şi a rămas singur cu Ehud. Atunci Ehud a scos sabia sa cu
mâna stângă, arătaţi sabia, și l-a pedepsit pe regele cel rău. Apoi a fugit repede la armata
sa şi împreună au luptat împotriva unui popor care nu mai avea rege. Aşa că Ehud şi
armata sa au învins, desenaţi feţe fericite. Da, Dumnezeu i-a ajutat.
CONCLUZIE:
Ce putem învăţa de la Ehud? Poate că te simți micuț ca să faci lucruri mărețe. Poate ești prea
timid sau te simți neputincios. Poate alții râd de tine pentru ceva. Nu te întrista. Dumnezeu se
uită la inima ta. Dacă Îl iubești și asculți mereu de El, Dumnezeu îți dă putere și te ajută să faci
lucruri așa frumoase, cum nu îți poți imagina. Iar prietenii tăi vor vedea Cine este puterea ta.
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MATERIALE:
 Copii xerox pag. 13-14
 Opțional, pag. 12

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul care spune că
Dumnezeu este ajutorul nostru.
ÎNVĂŢAREA VERSETULUI
INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:
 Faceţi copii xerox pag. 13-14 pentru învăţarea versetului,
iar pag. 12 este pentru jocul opțional.
 Dacă optați și pentru joc, tăiaţi imaginile şi aveţi
grijă să aveţi o imagine pentru fiecare copil în parte. 1.

4

Dumnezeu este
ajutorul meu...
(Psalmi 54:4)
1.
2

1. 2
3 2

1.

3

3

2

3

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Arătaţi copiilor prima imagine şi spuneţi că ea reprezintă cuvântul:
Dumnezeu.

1.

2. Repetaţi cu copiii acest cuvânt, Dumnezeu.
2.

3. Arătaţi copiilor a doua imagine şi spuneţi că ea reprezintă cuvintele: este ajutorul.
4. Repetaţi cu copiii: Dumnezeu este ajutorul.
5. Arătaţi copiilor a treia imagine şi spuneţi că ea reprezintă cuvântul: meu.

3.

6. Repetaţi cu copiii: Dumnezeu este ajutorul meu.
JOCUL este OPȚIONAL:
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Daţi fiecărui copil o imagine, pag. 12.

1.

2

3

2. Copiii nu au voie să arate imaginea lor altora şi nici să se uite la imaginea primită de ceilalţi.
3. Când puneţi start, toţi copiii din sală caută celelalte două imagini la ceilalţi copii.
4. Când trei copii cu imagini diferite se găsesc, ei formează un grup şi spun tare versetul biblic
împreună.
1

5. Se aşteaptă până ce toţi copiii au făcut la fel, în grupe de câte trei.

2

6. Jucaţi din nou. Dar nu este voie să fie de două ori aceiaşi copii într-un grup, ci copii
diferiţi. Jucați astfel, până ce grupurile se schimbă de câteva ori.
7. De fiecare dată, trebuie spus versetul biblic de fiecare grup format.
8. La final, mai spuneţi o dată versetul pe dinafară cu toţi copiii.
MATERIALE:
 Imagini pag. 7-10

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă în mod practic cum Domnul ajută ca oricine,
indiferent de cum este, să poată face ceva bun în această lume.

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:



Faceţi copii xerox pag. 7-10.
Tăiaţi imaginile, ca să aveţi doar câte una, şi aşezaţi-le una în spatele celeilalte. Să nu fie
la vedere până la momentul potrivit.

www.KIDZROMANIA.com
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POVESTE:
Vreau să vă povestesc astăzi, copii, despre o fetiţă veselă pe nume Anya, imagine 1,
care avea probleme serioase de sănătate: nu putea să meargă, imagine 2. Ea se afla într-un
scaun cu rotile. Dar ea iubea mult natura și nu îi plăcea să stea toată ziua în casă. Aşa că o
găseai aproape mereu plimbându-se prin parc cu cineva din familie.
Anya era, de asemenea, foarte credincioasă, căci îl iubea pe Domnul Isus. Într-o zi,
ea s-a rugat Domnului să-i dea ajutor să facă ceva bun pentru cei din jurul său. Dar cum putea
să facă asta? Nu putea să facă tot ce-şi dorea, deoarece nu se putea mişca așa cum voia. Ea
depindea doar de acel scaun cu rotile și de cineva care să o împingă mereu. Deci, cum să facă
ea ceva bun pentru oamenii din jurul ei?
Dar Dumnezeu a ajutat-o. Căci la ziua sa de naştere, Anya a primit în dar o cutie de
bomboane, imagine 3. Oau, o cutie plină cu bomboane doar pentru ea? Hm, ce gustos!
Dar un gând i-a venit chiar în acel moment. Era un gând de la Dumnezeu: să ia cutia
de bomboane, să meargă în parc şi să ofere o bomboană oamenilor pe care îi vedea trişti. Şi
exact aşa a făcut. A luat-o pe mama cu ea și au plecat împreună în parc. Mai întâi s-au
apropiat de un domn în vârstă, imagine 4. Stătea trist, privind în zare. Tocmai își pierduse
soția și era singur și trist.
După ce Anya i-a oferit o bomboană, acesta a zâmbit impresionat de gestul ei şi i-a
spus:
- Mulţumesc! Pot să fac și eu ceva pentru tine?
- Da, a răspuns fetița. Puteţi să oferiţi şi dumneavoastră un zâmbet celor care au
nevoie de el.
Domnul acela a fost şi mai impresionat. Tocmai învăţase o lecţie: oricât de slab te
simți, dacă vrei poţi să faci ceva bun și frumos pentru ceilalți. Şi aşa a făcut de atunci, a oferit
zâmbete tuturor celor ce aveau nevoie de o încurajare, imagine 5.
Anya era mulţumită şi fericită. Unii copii râdeau de ea, spunând că merge pe roți.
Dar ea nu îi asculta. Mereu credea că poate să facă multe lucruri frumoase pentru ceialți,
chiar și din scaunul ei cu rotile: să se roage pentru ei, să le ofere un zâmbet, să stea de vorbă
cu ei, să fie amabilă... Iar Dumnezeu îi dăruia așa de multe idei cum să le vorbească celorlalți
despre El! Cum fusese și aceea de a împărți bomboane celor trișți.
Astfel, Anya a făcut acelaşi lucru pentru alţi şi alţi oameni, toţi dintre cei mai trişti şi
mai fără speranţă. Mulți au fost atât de mişcaţi de gestul acestei fetiţe care le aducea speranţă,
că şi-au dat seama Cine îi dădea ei această putere: Dumnezeu. Și mulți au realizat ce multe au
ei în comparaţie cu ea, și, totuşi, cât de trişti erau. Aşa că au fost motivaţi să împartă şi ei
zâmbete altora, imagine 6. Acum Anya nu mai era cunoscută după numele ei, ci după un alt
nume: Creatoarea de zâmbete. Căci aşa îi spuneau toţi.
Anya a ştiut că prin slăbiciunea din trupul ei nu poate face prea multe. Dar i-a cerut
ajutor lui Dumnezeu şi El a ajutat-o să facă mult mai mult decât putea face singură chiar și
dacă ar fi putut merge pe propriile picioare. Da, ea a devenit creatoarea de zâmbete din
oraşul ei. Şi Dumnezeu a lucrat, căci întreg oraşul a fost schimbat printr-un simplu gest imagine 7, un zâmbet, și o cutie de bomboane, imagine 3.

CONCLUZIE:
La fel poate să facă Dumnezeu şi cu tine dacă tu ai credință în El și în puterea Sa și Îl lași să te ajute.
Domnul ajută!

RUGĂCIUNE:
Aduceţi copiii într-o rugăciune prin care să ceară şi ei ajutorul Domnului să Îi folosească mereu spre
slava Lui, oricât de limitaţi, slabi sau neputincioşi s-ar simți.

www.KIDZROMANIA.com
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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.



MATERIALE:
 Coli A4 de hârtie de
diferite culori: roşu,
albastru, alb, verde,
maro, negru etc.
Scotch
Opţional, creioane
colorate

JOC RECAPITULATIV

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecţie despre
faptul că Dumnezeu poate folosi şi pe oamenii cu anumite neputințe fizice în planul
Său, aşa cum a folosit pe Ehud din Biblie, omul cu probleme la mâna dreaptă.

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:




Pregătiţi câte o coală A4 de hârtie de diferite culori. Dacă nu aveţi, coloraţi-le cu
creioane colorate.
Lipiţi colile de hârtie cu scotch pe pereţi, distribuite peste tot prin clasă. Sau
puneţi-le oriunde - pe scaune etc. - dar la vedere.
Să aveţi cât mai multe coli de culori diferite, ca să aibă copiii de unde alege.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Copiii se vor ridica în picioare.
2. Când spuneţi start, copiii îşi vor alege o culoare, dar nu au voie să fie mai mult de patru copii la
aceeaşi culoare şi mai puţin de trei.
3. Strigaţi o culoare (exemplu: roşu) şi puneţi dvs. o întrebare uşoară despre lecţie copiilor de la
acea culoare (exemplu: Ce a făcut fetiţa din căruciorul cu rotile?).
4. Copiii de la acea culoare trebuie să răspundă.
5. Reluaţi jocul strigând start. Se va proceda ca la punctele 1-4.
6. Schimbaţi de fiecare dată culoarea care trebuie să răspundă la o întrebare,
DAR aveţi grijă, dacă se poate, să fie tot alţi copii care să răspundă, nu aceiaşi
de fiecare dată.



LUCRU MANUAL

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească de
cele învăţate la oră despre Ehud și modul măreț în care l-a folosit
Dumnezeu, deși poate oamenii poate îl vedeau neputincios.

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ:





Faceţi copii xerox pag. 11, una la doi copii.
Decupaţi piesele pentru confeţionarea sabiei, trei piese de copil.
Din coli A4 de hârtie colorată, sau albă pe care copiii o vor colora la
oră, tăiaţi dreptunghiuri de 28x10 cm, unul de copil.
Tăiaţi bucăţi de aţă de tricotat, cam 60 cm de copil.

www.KIDZROMANIA.com

MATERIALE:
 Copie xerox pag. 11
 Foarfecă
 Lipici
 Scotch
 Coli A4 de hârtie
colorată
 Aţă de tricotat
 OPŢIONAL,
Creioane colorate

EROI CU CREDINŢĂ - Ehud, Preșcolari

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Daţi fiecărui copil un dreptunghi mare de hârtie colorată
de 28x10 cm şi cele trei piese decupate înainte de oră de
dvs. Dacă copiii de la clasa dvs. pot decupa singuri cele
trei piese, atunci lăsaţi-i pe ei să decupeze în timpul orei.
Atenţie însă, cercul trebuie să fie dcupat şi în interiorul
său.
2. Daţi copiilor aţă de tricotat, 60 cm de copil.
3. Copiii vor înfăşura în jurul cercului cu aţă şi lipesc cu o
bucăţică de scotch ca să stea. Dacă ştiu să facă nod, pot
face unul şi la început, şi la final - după ce au înfăşurat
cercul cu aţă.
4. Copiii vor lipi cele trei piese ale sabiei pe dreptunghiul
mare de hârtie.

VIZUALE:
APLICAŢIA PRACTICĂ:
1.

www.KIDZROMANIA.com
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Decupaţi şi
în interiorul
cercului.

60 cm de
copil.

Lipiţi cu
scotch pe
spate

APLICAŢIA PRACTICĂ:
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2.
3.
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4.
5.
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6.

7.
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LUCRU MANUAL:
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VERSETUL BIBLIC
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