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SCOPUL LECŢIEI: Copiii învață despre bullying și efectele
lui negative, prin exemplul a două femei din Biblie care au avut
o atitudine disprețuitoare una față de cealaltă și au suferit.
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PERSOANE:


În zilele noastre, copiii sunt tot mai predispuși la bullying. Fie că sunt ei
victime, fie că ei provoacă suferință altora prin respingere, cuvinte și
atitudine jignitoare sau defăimătoare, acest lucru creează multe probleme în
plan emoțional. Bullying înseamnă dispreț prin cuvinte sau atitudine,
respingere, batjocură, lovire, provocarea unui rău cuiva etc. În această
lecție, copiii vor învăța despre bullying: ce înseamnă, ce mult rău face și
cum să se ferească de bullying.



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: De a anunța tema lecției despre bullying și efectele lui,
folosind o prezentare simplă, dar cu impact.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
 Faceți o repetiție înainte de lecție la ceea ce aveți de făcut și de spus (vezi

mai jos), așa încât să știți exact cum trebuie să decurgă prezentarea.
 Opțional: Pentru a face ilustrarea mai distractivă, lăsați doi copii să
concureze cine poate să pună primul pasta de dinți înapoi în tub. Opriți jocul
după unul sau două minute. Copiii își vor folosi mâinile, de aceea este bine
să aveți mănuși de plastic. La final, se pot șterge pe mâini cu un șervețel
umed.



1-2 Persoane

MATERIALE:
 Pastă de dinți
 Șervețele umede
 Farfurie și lingură
OPTIONAL:
 2 Tuburi cu pastă de
dinți
 2 Farfurii și linguri
 Mănuși de plastic

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Chemați un copil în față. Dați-i o farfurie și o lingură, un tub cu pastă de dinți și,
dacă este posibil, mănuși de plastic. (Opțional, chemați doi copii în față și
cereți-le să se ia la întrecere cine pune primul pasta de dinți de pe farfurie în tub.
Pentru aceasta veți avea nevoie de două tuburi cu pastă de dinți, două farfurii și
linguri și două perechi de mănuși.)
2. Spuneți că vreți să vedeți cât de repede poate fi scoasă pasta de dinți din tub.
3. Odată ce pasta de dinți este pe farfurie, explicați că jocul nu s-a terminat și că acum
doriți să vedeți cât de repede poate fi introdusă pasta la locul ei, în tub.
4. Când vi se răspunde că nu se poate, insistați să se încerce.
5. Dați copilului (sau copiilor dacă sunt doi care se întrec) un timp de 1-2 minute să
introducă toată pasta de dinți înapoi în tub.
6. Poate veți fi întrebat de copii dacă este voie să se taie capătul tubului. Răspunsul este:
,,NU. NU este voie!!!”
7. Când devine vizibil că pasta de dinți nu poate fi pusă la loc, în tub, amuzați-vă de
mâinile/mănușile murdare.
8. Spuneți: ,,Este în regulă! Știam că nu va fi ușor. Puțină pastă poate fi introdusă, e
adevărat, dar nu toată. A face ca pasta să fie din nou ca înainte este un lucru
imposibil.”
9. Trimiteți copilul (copiii) la loc și anunțați tema lecției. Spuneți: ,,De ce am cerut
acest lucru? Deoarece astăzi vom vorbi despre bullying (batjocură, jigniri, lucruri
urâte spuse sau făcute altor persoane). Este simplu să spui sau să faci ceva rău cuiva.
Dar dacă vrei să repari răul făcut, este foarte greu, uneori imposibil.”
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MATERIALE:

OBIECTIVE: Copiii să învețe printr-un exemplu biblic despre cum se
manifestă atitudinea bullying și ce efecte produce.

TEXT BIBLIC: Genesa 16
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:









3 Mături
3 Coli de hârtie
Cariocă
Foarfecă
Scotch
2 Eșarfe

Faceți trei păpuși din trei mături. Aveți nevoie de două astfel de
păpuși femei și un bărbat (Sara, Agar și Avraam). Faceți fețele pe
coli de hârtie tăiate sub formă de cerc, apoi le veți lipi cu scotch pe
mătură, vezi imaginea alăturată ca model de lucru.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Pentru a spune povestirea biblică, veți alege trei voluntari dintre
copii care vor lua în mână câte o păpușă făcută înainte de lecție:
Avraam, Sara și Agar.
2. Spuneți celor trei copii ce au de făcut. În timp ce veți spune/citi
povestirea, vor ridica păpușa și o vor mișca ori de câte ori aud
numele personajului pe care îl reprezintă, vezi instrucțiunile din
povestirea biblică.

POVESTIREA BIBLICĂ:

Astăzi vom povesti din Biblie despre trei oameni care au greșit unii față de alții printr-un
comportament care a provocat multă suferință.
În zilele noastre, auzim mult folosindu-se cuvântul bullying. Ce este bullying? Bullying este un
termen nou în țara noastră și reprezintă un comportament plin de dispreț, de desconsiderare și ofensă
la adresa cuiva prin privire, prin atitudine/acțiuni violente ori cuvinte jignitoare.
Avraam a fost un om deosebit al lui Dumnezeu, dar a avut și el parte de greșeli. El avea o soție, pe
Sara, iar Sara avea o slujnică apropiată, Agar. (Cei trei copii ridică pe rând păpușile ca și cum
acestea s-ar prezenta.) Deoarece Sara nu a putut avea copii, ea a fost tristă și și-a dorit mult un
copil, mai ales că Dumnezeu i-a promis că va avea unul. (Păpușile Sara și Avraam se întorc unul
spre altul și mimează că vorbesc unul cu celălalt.) Dar Sara nu a avut răbdare să aștepte planul lui
Dumnezeu, ci a făcut după capul ei. Ea a dat soțului său, Avraam, de soție pe Agar, roaba sa
egipteancă. (Sara se întoarce spre Agar, îi spune ceva și împreună merg la Avraam. O lasă pe Agar
lângă Avraam, apoi ea se îndepărtează de cei doi.) Ce decizie neînțeleaptă și ce greșeală față de
Dumnezeu! (Cei doi se retrag într-o parte.) Când Agar a rămas însărcinată, a început să o privească
de sus pe stăpâna sa și să o disprețuiască. (Agar se duce la Sara și se învârte în jurul ei privind-o de
sus și cu dispreț.) Da, ea a început să se poarte urât cu Sara prin vorbe și atitudine. Sara s-a supărat
rău pe Agar și a început să îl jignească pe Avraam pentru că nu ia atitudine. (Sara pleacă la
Avraam.) Mai mult, a început să îl blesteme. (Păpușa Avraam se mișcă mimând că încearcă să o
liniștească pe Sara. Ea se întoarce cu spatele la el îmbufnată.) Oh, ce urât! Avraam i-a zis apoi
Sarei: ,,De ce mă cerți? Agar este roaba ta și tu ești stăpâna ei. Fă ce vrei cu ea!” (Avraam și Sara
mimează că vorbesc iarăși unul cu celălalt.) Avraam a lăsat-o pe Sara să se poarte rău cu Agar, deși
trebuia să o protejeze fiind și însărcinată. Da, Sara s-a purtat atât de rău cu roaba ei (păpușa Sara
vine și se învârte în jurul lui Agar cu dispreț), încât Agar nu a mai suportat și a plecat. (Agar se
îndepărtează mult de Sara și Avraam.) A fugit pur și simplu de la ei și a rătăcit singură prin pustie.
I-a fost foarte greu și a fost foarte tristă. Atunci un înger al lui Dumnezeu i-a vorbit: ,,De unde vii și
unde mergi?” (Agar stă cu spatele la cei doi și privește în sus, ca și cum ar vorbi cu un înger.) Agar
a răspuns: ,,Fug de stăpâna mea!” Dar îngerul i-a cerut din partea lui Dumnezeu să se întoarcă iarăși
la Sara și să i se supună. Tot el i-a spus că ea va avea o familie mare prin copilul pe care îl va naște,
atât de mare că nu va putea fi numărată. Agar a fost încurajată și s-a bucurat că Dumnezeu o vede și
este alături de ea. Apoi s-a întors la Sara și Avraam. (Agar se întoarce la Sara.) A născut pe fiul ei
și i-a pus numele Ismael, după cum îi spusese îngerul.
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CONCLUZIE:
Da, copii, vedem din povestirea biblică de azi că Agar a greșit față de stăpâna ei prin
atitudinea sa disprețuitoare. Apoi Sara a răspuns cu rău la rău. Avraam nu a intervenit să
liniștească situația, ci a lăsat-o pe Sara să aibă și ea o atitudine rea față de Agar. Toți trei
au greșit prin comportament unul față de altul și toți trei au avut de suferit din această
cauză. Astăzi vorbim despre bullying, un cumul de atitudini rele față de alții, care
provoacă multă suferință celorlalți, chiar și suferință personală. Cei care sunt agresivi vor
să pară că sunt puternici și fericiți. În realitate, sunt slabi și nefericiți.

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care vorbește despre
cum trebuie să fie atitudinea noastră prin vorbire față de semeni.

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
 Tăiați fiecare coală A4 de hârtie pe orizontal

și în trei părți, ca să obțineți nouă bucăți.
 Pe fiecare bucată de hârtie, împărțiți și scrieți părți din versetul biblic
astfel: Niciun/ cuvânt stricat/ să nu /vă iasă/ din gură,/ ci unul /bun,
pentru/ zidire... /Efeseni 4:29a
 Îndoiți hârtiile și lipiți-le sub nouă scaune.

MATERIALE:
 Coli A4 de hârtie
 Cariocă
 Foarfecă

Niciun cuvânt stricat să
nu vă iasă din gură, ci
unul bun, pentru zidire...
Efeseni 4:29a

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Când este timpul să învățați versetul, spuneți tuturor copiilor să se uite sub scaunele lor. Cei
nouă copii cu părți din versetul biblic lipit sub scaunele lor trebuie să vină în față cu hârtiile.
2. Citiți ce scrie pe fiecare bucată de hârtie și cereți tuturor copiilor să vă ajute să puneți
cuvintele în ordinea corectă.
3. Citiți împreună versetul, apoi discutați despre ce spune el și ce
înseamnă cuvinte ca: ,,bun, pentru zidire”.
4. Cei nouă copii vor rămâne în față cu hârtiile.
5. Împărțiți toți copiii în două grupe. Cei din dreapta vor fi o grupă, cei
din stânga vor fi o altă grupă.
6. Copiii din dreapta vor spune împreună versetul, apoi toți cei din
stânga. (Copiii din față vor spune și ei împreună cu o echipă și vor ține
în continuare la vedere cuvintele versetului.)
7. Copiii din dreapta vor spune din nou în timp ce-și lovesc ușor capetele, și tot la fel vor face și
cei din stânga. În al treilea rând, ambele grupe vor spune pe rând versetul, în timp ce își
mângâie burta.
8. Spuneți copiilor că până acum le-a fost ușor pentru că au avut la vedere cuvintele, dar că
urmează ceva mai greu.
9. Scoateți câteva cuvinte (întoarceți una-două foi, astfel încât cuvintele să nu poată fi văzute) și
copiii vor spune tot versetul. Continuați să întoarceți alte două hârtii până când cei nouă copii
vor avea toate hârtiile albe.
10. Copiii din față vor merge la loc.

JOCUL este OPȚIONAL:

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură,/ ci unul bun, pentru zidire... /
Efeseni 4:29a

1. Împărțiți copiii în trei grupuri:
grupul stânga, grupul centru și
grupul dreapta.
2. Împărțiți versetul în trei părți, vezi mai sus scris cu albastru.
3. Spuneți copiilor că veți indica cu degetul ce grup trebuie să spună fiecare parte. Exemplu:
Dacă la început veți arăta cu degetul spre grupul din drepta, ei trebuie să spună partea: Niciun
cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Dacă arătați apoi spre grupul din stânga, ei vor continua: ci
unul bun, pentru zidire... Apoi veți arăta cu degetul spre grup centru care va încheia cu: Efeseni
4:29a. Următorul grup pe care îl indicați trebuie să înceapă din nou versetul. Săriți repede de la
un grup la altul sau chiar indicați de două ori succesiv același grup, ca să fie mai distractiv. NU
păstrați niciodată aceeași ordine, ci jucați-vă cu grupurile când indicați cu degetul cine va spune.
Faceți acest lucru de mai multe ori, așa încât copiii să fi spus versetul de cel puțin trei sau patru
ori.
4. Încheiați jocul arătând cu degetul că toate echipele trebuie să spună împreună versetul întreg.

www.kidzromania.com

FEMEILE BIBLIEI/ MORALITATE CREȘTINĂ - 1. Sara și Agar (Stop Bullying!) - Școlari

OBIECTIVE: Copiii vor discuta despre cum se manifestă practic o
acțiune bullying și cum ar trebui să acționeze un creștin în legătură cu
această acțiune.
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

MATERIALE:
 Copie xerox pag. 7
 Foarfeci
 Coli A4
 Lipici

 Faceți o copie xerox pag. 7, o pagină de copil.
 Dacă copiii mai mici nu se descurcă cu foarfeca, ajutați-i și tăiați pentru ei

cuvintele colorate.

 Îndoiți în trei părți o coală A4 de hârtie, imag. 1. Aveți nevoie de o coală A4 de

hârtie pentru fiecare copil.

 Faceți un model înainte de oră, astfel încât copiii să vadă ce au de făcut. Nu

insistați ca varianta lor să fie exact ca a dvs. Fiecare are propria creativitate.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

1.
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Bârf

1. Dați fiecărui copil o coală A4 de hârtie, o copie a paginii 7 și foarfecă, imag. 1.
2. Arătați copiilor modelul pe care l-ați făcut înainte de oră, dar faceți unul și
împreună cu ei ca să vadă pas cu pas cum se face.
2.
3. Deschideți coala A4. Acum se pot observa pliurile care împart coala în
spate
trei părți, imag. 2.
4. Decupați cuvintele albastre („Ce înseamnă Bullying”) și lipiți-le pe partea
DREAPTA din spatele hârtiei. Lipiți sub cuvintele albastre cercul roșu care
interzice Bullying-ul, imag. 2 și 4.
5. Spuneți copiilor să privească la cele nouă cuvinte care descriu o astfel de
e
Lovir ere
acțiune și o persoană care practică bullying. Luați fiecare cuvânt în parte și
ing
Împ
discutați despre el cu copiii. Întrebați-i dacă au văzut la școală alți copii care
3.
acționează așa. Apoi lăsați-i să vorbească pentru câteva minute despre copiii
Bullying pe internet
Jignire
Am
re
bătăuși sau “bully’ de la școală. Discutați și despre faptul că se poate face
pinge
en
inț Îm
ări
bullying și pe telefon sau internet, nu doar față în față, și cum se poate face aceasta
(prin mesaje jignitoare, defăimătoare, disprețuitoare etc).
6. După discuție, cereți copiilor să decupeze toate cuvintele. Spuneți să taie cât mai
aproape de cuvinte, să lase puțină hârtie în jurul lor, imag. 3.
4.
7. Copiii trebuie să lipească cele nouă cuvinte oriunde își doresc ei în interiorul spate
cercului, imag. 3.
8. Pe partea STÂNGĂ de pe spatele colii A4 de hârtie, lipiți chenarul galben,
imag. 4. Citiți cu copiii ce este scris în chenar și discutați despre fiecare propoziție.
Lăsați copiii să aleagă răspunsul corect și să pună un X în caseta corespunzătoare.
9. Lăsați gol spațiul din mijloc de pe coala A4, imag. 4.
5.
10. Întoarceți coala, vezi imag. 5 și 6. Pe partea din față, STÂNGA, lipiți semnul
față
roșu ,,stop” precum și poza cu cei trei copii, imag. 5. Discutați despre ce fac
băieții din poză.
11. Lipiți cuvintele albastre “Înlocuiți Bullying cu...“ în spațiul din mijloc față,
în partea de sus, imag. 5. Vorbiți despre aceste cuvinte și cereți copiilor să
dea exemple despre cum ar putea fi ei modele pentru alți copii din școală în
6.
legătură cu cele exprimate de acele cuvinte. Apoi lipiți pe spațiul din
DREAPTA cercul verde și cereți copiilor să spună ce fel de lucruri ar putea
face ei pentru a demonstra aceste cuvinte. Folosiți-vă în discuții de întrebări
precum: De ce un copil creștin nu ar trebui să fie un bătăuș? Ce ar trebui să
facă un copil creștin dacă este agresat? Ce ar trebui să facă un copil creștin
dacă vede că un alt copil este un bătăuș? Ce ar trebui să facă un copil creștin
dacă vede că un alt copil este intimidat?
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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:


JOC RECAPITULATIV

OBIECTIVE: Copiii vor recapitula toate cele învățate la lecție despre
bullying, consecințe și că trebuie să respingă astfel de acțiuni.

 Copie Xerox pag. 8
 2 Pungi de cadou
 Tablă albă sau două coli A4
lipite
 Marker
 Foarfecă

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
 Faceți o copie xerox, pag. 8.
 Tăiați cele două seturi de 10 întrebări și împăturiți fiecare întrebare.
 Puneți fiecare set de întrebări într-o pungă diferită.

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Împărțiți copiii în două grupe. Spuneți că obiectivul jocului este să descopere
două mesaje secrete.
2. Fiecare echipă are o pungă cu întrebări. Pe rând, fiecare echipă va scoate o
întrebare și va încerca să răspundă. Dacă răspunsul este corect, echipele vor
primi un cuvânt din mesajele secrete. Cuvintele pentru fiecare întrebare sunt
scrise cu majuscule la sfârșitul întrebărilor de la pagina 8.
3. Trasați o linie la mijloc pe tablă sau folosiți două hârtii A4 din care să improvizați
o tablă albă. Alocați o parte de tablă fiecărei echipe.
4. Veți scrie pe tablă, sau pe hârtiile folosite pe post de tablă, cuvintele obținute. Nu
vor fi în ordinea corectă. Echipele trebuie să strângă toate cuvintele obținute și să le
pună în ordinea corectă, pentru a afla care este mesajul lor secret. Fiecare echipă are
un mesaj secret diferit.
5. Prima echipă, care obține toate cuvintele și va spune mesajul secret, câștigă. Continuați să
jucați până când ambele mesaje au fost descoperite. Toată lumea poate ajuta a doua echipă
să descopere care este mesajul ei secret.
6. Cele două mesaje secrete sunt:


Bullying-ul de multe ori provoacă o mare durere permanentă.



Ca creștin, nu ar trebui să fiu niciodată un bully.
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Cereți copiilor ca în fiecare zi
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9 tipuri de bullying: Decupați și nu lăsați multă hârtie în
jurul cuvintelor.

BULLYING

Bullying pe internet
Bârfă

Jignire

Lucruri neadevărate

Lovire Cuvinte urâte
Împingere Glume

Amenințări
Șantaj

Bullying

O persoană bully:

Nu este prietenoasă

Nu este cool

Nu este populară

Nu este respectată

Nu este binevenită

Toate acestea
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Întrebări și cuvinte pentru mesajele secrete:
Întrebări și cuvinte pentru ECHIPA 1:
1.

Spune trei cuvinte care reprezintă o persoană bully, cuvinte care nu au fost menționate încă în timpul jocului.

PROVOACĂ

2.

Spune trei cuvinte care reprezintă o persoană bully, cuvinte care nu au fost menționate încă în timpul jocului.

3.

Spune trei cuvinte care descriu ce putem face ca să oprim acțiunile bullying și care nu au fost menționate încă în timpul jocului.

O

BULLYING
3.

Spune trei cuvinte care descriu ce putem face ca să oprim acțiunile bullying și care nu au fost menționate încă în timpul jocului.
-UL

5.

Prin ce atitudine a fost Agar disprețuitoare?

PERMANENTĂ

6.

Cum s-a simțit Sara când Agar s-a purtat urât cu ea?

7.

Ce fel de cuvinte spune Efeseni 4: 29a că nu ar trebui să iasă niciodată din gurile noastre?

DE

8.

De ce nu ar trebui să dăm „share” pe telefoanele noastre sau pe computer cu mesaje care îi atacă pe alții?

DURERE

9.

Ce faci dacă vezi pe telefonul / computerul personal că un prieten a distribuit un mesaj care atacă un alt prieten?

10.

Alege alți doi copii din echipa ta și spuneți împreună versetul biblic de la Efeseni 4: 29a.

MULTE

ORI

MARE

Întrebări și cuvinte pentru ECHIPA 2:
1.

Spune trei cuvinte care descriu o persoană bully, cuvinte care nu au fost menționate până acum în timpul jocului. NU

2.

Spune trei cuvinte care descriu o persoană bully, cuvinte care nu au fost menționate până acum în timpul jocului.

3.

SĂ

Spune trei cuvinte care descriu ce putem face ca să oprim acțiunile bullying și care nu au fost menționate încă în timpul jocului.
CREȘTIN

4. Spune trei cuvinte care descriu ce putem face ca să oprim acțiunile bullying și care nu au fost menționate încă în timpul jocului.
FIU
5.

Prin ce atitudine a făcut Sara rău lui Agar?

BULLY

6.

De ce a suferit Agar când Sara s-a purtat rău cu ea?

NICIODATĂ

7.

Ce fel de cuvinte spune Efeseni 4: 29a că ar trebui să iasă mereu din gurile noastre?

UN

8.

De ce pare mai ușor să ataci pe alții atunci când scrii un mesaj pe telefon sau pe computer?

9.

Prin ce crezi că a greșit Avraam?

10.
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Alege
alți doi copii din echipă împreună cu care spune versetul biblic din Efeseni 4:29a.

CA

AR
TREBUI

părinţi,
lecţiei
de astăzi a fost
FEMEILE BIBLIEI/ MORALITATE CREȘTINĂ - 1. Sara Dragi
și Agar
(Stop scopul
Bullying!)
- Școlari
ca toți copiii să învețe despre bullying și
efectele lui negative, prin exemplul a două
femei din Biblie care au avut o atitudine
disprețuitoare una față de cealaltă și au
suferit.
TEXTE BIBLICE: Genesa 16

STOP! Cum folosesc
telefonul, computerul?
Cum acționez atunci când
mă confrunt cu o acțiune
bullying?

Niciun cuvânt stricat să
nu vă iasă din gură, ci
unul bun, pentru zidire...
Efeseni 4:29a

www.kidzromania.com

VERSET BIBLIC: Efeseni 4:29a
,,Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din
gură; ci unul bun, pentru zidire...”

