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 PERSOANE: 

• 1-2 Persoane  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică care ne vorbește despre 
promisiunile lui Dumnezeu pentru noi și asigurarea noastră printr-un curcubeu.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Faceți fâșii colorate de aprox. 10x29 cm, de culoarea: roșu, portocaliu,         
galben, verde, albastru, indigo, violet.  

• Opțional: Dacă nu aveți hârtii colorate de culorile necesare, puteți colora 
dvs. cu carioca sau creioane colorate.  

• Ascundeți-le din loc în loc sub scaunele copiilor, lipindu-le cu scotch. 

 

1. Spuneți start, și toți copiii trebuie să verifice sub scaune dacă au ceva.  
2. Cei ce au sub scaun o hârtie colorată lipită cu scotch, trebuie să o ia și să vină cu ea în față.  
3. Copiii stau cu hârtia colorată spre clasă. 
4. Cereți păreri cu privire la fiecare culoare și întrebați copiii cu ce emoție sau sentiment ar 

asocia ei fiecare culoare. Vorbiți pe rând despre fiecare culoare. 
5. Întrebați la ce vă duce cu gândul prezentarea tuturor acestor mai multe culori. 
6. Când copiii vor spune că este vorba despre un curcubeu, aranjați împreună culorile în 

ordinea curcubeului, vezi imaginea de mai sus. Lipiți undeva la vedere, cu scotch, ca să fie  
văzut de toți copiii (perete/tablă/ușă). 

7. După ce le-ați aranjat pe toate, veți spune că astăzi veți vorbi despre curcubeul lui 
Dumnezeu care are directă legătură cu promisiunile Lui pentru noi. 

• În această lecție copiii vor învăța că Dumnezeu are multe promisiuni bune 
și frumoase pentru noi și că El ne-a dat ca semn, care să ne amintească 
mereu că El se ține de promisiune, un curcubeu.  

• 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. 

MATERIALE: 

•Fâșii de hârtie colorată: 
roșu, portocaliu, galben, 
verde, albastru, indigo, 
violet.  

•OPȚIONAL: Creioane 
colorate aceleași culori 
de mai sus 

•Scotch 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă că Dumnezeu ne face multe promisiuni bune și frumoase, iar ca 
semn că se va ține de cuvânt ne-a dat curcubeul.  

Genesa 6:14-16 

Genesa 7:5 

Genesa 7:13 

Genesa 6:11-13, 

Genesa 6:18 

Genesa 8:15-18 

Genesa 9-12-17 

MATERIALE: 

• Fâșii de hârtie colorată: roșu, 
portocaliu, galben, verde, 
albastru, indigo, violet 

• Coli A4 de hârtie colorată 

• Creion/pix 

• Scotch 

• Pungă cadou/cutie 

• 7Jumătăți de coli A4 de 
hârtie 

• 7Creioane/Pixuri 

• Copii xerox, pag. 10-13 

• OPȚIONAL: Creioane               
colorate aceleași culori de 
mai sus 

• Faceți alte câteva fâșii colorate -ca cele de la lecția introductivă, dar 
mult mai mici– de 4x10 cm dacă aveți la grupă clasele a 4-a în sus. 
Dacă aveți clase mai mici de a patra, pregătiți câte o jumătate de hârtie 
din fiecare culoare. 

• Pentru clasele 1-3, faceți copii xerox paginile 10-13, decupați imaginile 
și lipiți-le pe jumătățile de coli A4 colorate în ordinea cerută de                
curcubeu, astfel: roșu-imaginea 1, portocaliu-imaginea 2, galben –
imaginea 3, verde –imaginea 4 etc. Pentru clasele 4 în sus, nu trebuie să 
folosiți imaginile, ci doar hârtiile cu texte biblice. Atenție: Veți folosi 
partea din spate a acestor hârtii pentru versetul biblic, vezi versetul  
biblic. 

• Citiți textele, vezi îndrumarea de pe pagina următoare, ca să stiți ce să 
povestiți copiilor la fiecare imagine. 

• Pentru clasele a IV-a în sus, scrieți pe fiecare culoare câte un text                
biblic, vezi recomandarea de pe pagina următoare și modelul alăturat.   

• Puneți totul într-o cutie/pungă cadou. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: clasele 4 în sus 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: clasele 1, 2, 3 

1. Pentru clasele 1-3, scoateți foaia roșie cu imagine din cutia/punga cadou.  
2. Arătați copiilor imaginea. 
3. Vedeți ce text scrie pe hârtie și povestiți despre acel text, foarte pe scurt, scoțând 

în evidență următoarele idei: 
 
 Roșu (Genesa 6:14-16), imaginea 1: Dumnezeu i-a adus lui Noe niște cereri care 

puteau părea ciudate pentru cei din jurul lui. 
 Portocaliu (Genesa 7:5), imaginea 2: Noe nu s-a rușinat să ducă la îndeplinire             

cererea lui Dumnezeu, ci a preferat să asculte de El.      
 Galben (Genesa 7:13), imaginea 3: Copiii lui Noe au ascultat de tatăl lor și toți 

împreună au ascultat de Dumnezeu. 
 Verde (Genesa 6:11-13, 17), imaginea 4: Dumnezeu S-a ținut de cuvânt când a 

promis că va pedepsi pământul și l-a curățat de nelegiuiri așa cum a spus. 
 Albastru (Genesa 6:18), imaginea 5: Dumnezeu a promis că va fi cu ei și a fost 

cu ei. 
 Indigo (Genesa 8:15-18), imaginea 6: Familia lui Noe a fost salvată așa cum le-a 

promis Dumnezeu că va fi dacă vor asculta. 
 Violet (Genesa 9:12-17), imaginea 7: Dumnezeu trimite pe pământ un semn care 

să amintească tuturor generațiilor de după Noe că ce promite Dumnezeu se 
împlinește.  

1. Faceți șapte echipe și dați-le o jumătate de coală A4 de hârtie și un creion/pix.  

2. Chemați în față un copil din fiecare echipă ca să scoată o culoare din cutia/punga cadou 

cu fâșiile colorate. 

3. Copiii se întorc la grupă, citesc împreună textul de pe hârtia colorată și scriu câteva 

idei pe jumătatea de coală A4. 

4. Dați tuturor 7 minute, după care chemați în față reprezentantul echipei roșu.  

5. Acesta va povesti pe scurt ce spune textul citit și ce idee a extras din textul citit. Scrieți 

pe o tablă acea idee. 

6. Chemați în față reprezentantul echipei portocalii. Faceți ca mai sus. 

7. Procedați la fel cu fiecare echipă până ce terminați toate cele șapte culori cu cele șapte 

texte. 

8. Mai jos vă prezentăm idei pe care vi le sugerăm noi ca să le urmăriți atunci când 

copiii prezintă ideile lor: 

 Roșu (Genesa 6:14-16) Dumnezeu i-a adus niște cereri lui Noe care puteau părea                  
ciudate pentru cei din jurul lui. 

 Portocaliu (Genesa 7:5) Noe nu s-a rușinat să ducă la îndeplinire cererea lui 
Dumnezeu, ci a preferat să asculte de El.      

 Galben (Genesa 7:13) Copiii lui Noe au ascultat de tatăl lor și toți, împreună, au                              
ascultat de Dumnezeu. 

 Verde (Genesa 6:11-13, 17) Dumnezeu s-a ținut de cuvânt când a promis că va pedepsi 
pământul și l-a curățat de nelegiuiri, așa cum a spus. 

 Albastru (Genesa 6:18) Dumnezeu a promis că va fi cu ei și a fost cu ei. 
 Indigo (Genesa 8: 15-18) Familia lui Noe a fost salvată așa cum le-a promis Dumnezeu 

că va fi dacă vor asculta. 
 Violet (Genesa 9:12-17) Dumnezeu trimite pe pământ un semn care să amintească    

tuturor generațiilor de după Noe că ce promite Dumnezeu se împlinește.  

CONCLUZIE:  
Dumnezeu are multe promisiuni și pentru noi. El ne cere și nouă azi, așa cum i-a cerut lui Noe, să 
ascultăm de El cu încredere, iar El își va ține promisiunile. Apoi, ori de câte ori vedeți curcubeul pe 
cer, să știți că el a fost lăsat de Dumnezeu pentru noi cu scopul de a ne aminti că El Își ține 
promisiunile față de noi, întotdeauna.  
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OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care ne învață despre 
ce însemnătate are curcubeul pus de Dumnezeu pe cer pentru noi.  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI, INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI 

MATERIALE: 

•Colile A4 de hârtii                
colorate folosite la lecția 
biblică, partea fără 
versetele biblice pe ele 

•Mai multe bucăți de hârtie 
aceleași culori 

JOC: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Arătați curcubeul compus și folosit la lecția biblică.  
2. Spuneți că acesta reprezintă cuvintele din versetul biblic care spun:                                  

Curcubeul Meu... 
3. Repetați cu copiii: Curcubeul Meu... 
4. Arătați culoarea roșie din curcubeu și spuneți că ea va reprezenta în verset cuvintele: pe care  

l-am așezat...  
5. Repetați cu copiii: Curcubeul Meu pe care l-am așezat… 
6. Arătați culoarea portocalie din curcubeu și spuneți că ea va reprezenta în verset cuvintele: 

în nor...  
7. Repetați cu copiii: Curcubeul Meu pe care l-am așezat în nor...  
8. Arătați culoarea galbenă din curcubeu și spuneți că ea va reprezenta în verset cuvintele: el 

va sluji…  
9. Repetați cu copiii: Curcubeul Meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji…  
10. Arătați culoarea verde din curcubeu și spuneți că ea va reprezenta în verset cuvintele: ca 

semn… 
11. Repetați cu copiii: Curcubeul Meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn…  
12. Arătați culoarea albastră din curcubeu și spuneți că el va reprezenta în verset cuvintele: al 

legământului... 
13. Repetați cu copiii: Curcubeul Meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al 

legământului… 
14. Arătați culoarea indigo din curcubeu și spuneți că el va reprezenta în verset cuvintele: din-

tre Mine...  
15. Repetați cu copiii: Curcubeul Meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al 

legământului dintre Mine...  
16. Arătați culoarea violet din curcubeu și spuneți că el va reprezenta în verset cuvintele: și 

pământ. 
17. Repetați cu copiii: Curcubeul Meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al 

legământului dintre Mine și pământ.                 
18. Scrieți sub curcubeu pe o coală A4 de hârtie referința biblică: Genesa 9:13 
19. Repetați cu copiii: Curcubeul Meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al 

legământului dintre Mine și pământ. Genesa 9:13     
20. Repetatați de 2-3 ori tot versetul.  
21. Scoateți două culori și spuneți tot versetul. 
22. Scoateți alte două culori și spuneți tot versetul.    
23. Mai scoateți două culori și spuneți tot versetul.  
24. Scoateți ultima culoare și spuneți tot versetul.         

Curcubeul Meu, pe care l-
am așezat în nor, el va sluji 

ca semn al legământului 
dintre Mine și pământ.                 

Genesa 9:13 

1. Faceți grupe de cel mult cinci copii.  
2. Dați fiecărei grupe un set cu toate culorile curcubeului. (NU folosiți setul scris, cu care ați 

învățat versetul.) 
3. Când spuneți start, grupele vor trebui să pună în ordinea corectă culorile curcubeului.  
4. Când termină, strigă: stop!  
5. Toți se opresc și grupa, care a reușit să facă acest lucru, primește 50 de puncte.  
6. Apoi trebuie să spună versetul pe dinafară.  
7. Pentru versetul spus corect pe dinafară, veți lua o culoare de la acea echipă.  
8. Rugați copiii să amestece bine culorile, schimbați hârtiile colorate cu echipa de lângă ei. 
9. Spuneți start și jocul se va continua la fel.  
10. Grupele care nu au una sau mai multe culori, trebuie să lase spațiu în locul culorii/culorilor lipsă. 
11. Repetați jocul atât cât vă permite timpul.  
12. Câștigătoare va fi grupa/grupele cu cele mai multe culori luate. 

   

  

  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: Pentru învățarea 
versetului, pe spatele hârtiilor folosite la lecția biblică scrieți 
părți ale versetului. Vedeți mai jos cum se împarte el. Pentru 
aceasta, hârtiile trebuie să fie colorate pe ambele părți. Pentru 
joc, faceți mai multe bucăți de hârtii colorate (nu mari) în 
culorile curcubeului, ca să aveți mai multe curcubee. 

 

 Curcubeul 

Meu... 

spate 

Curcubeul Meu 
pe care l-am 
așezat… 

în nor...  

și pământ. 

dintre Mine...  

al 
legământului... 

 ca semn… 

el va sluji…  

Partea din 
spatele vizualelor  
pentru lecția 

biblică. 
Curcubeul Meu... 

Genesa 9:13 
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OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic cum Dumnezeu ne-a dat                             
multe promisiuni și se ține de ele, iar curcubeul este un simbol al                             
promisiunilor Lui.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Pregătiți înainte de lecție textele biblice despre promisiuni ale lui 
Dumnezeu. Vă oferim și noi mai jos câteva, dar puteți folosi și alte versete 
biblice prin care Dumnezeu ne promite ceva. 

• Scrieți aceste versete pe câte o bucată mică de hârtie. 
• Puneți toate aceste versete biblice într-o pungă cadou.  
 
ATENȚIE!!!  Petru copiii de clasele 1,2,3 folosiți doar versetele din caseta de la dreapta.  

 
 

MATERIALE: 
• Bucăți de hârtie din 

culorile curcubeului, 
un set de la aplicația 
practică 

• Hârtie 
• Creion/pix 
• O Biblie 

 

 

 

 

  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Dați prin sală bucăți de hârtie colorate, un set din cele folosite la secțiunea anterioară.  
2. Când spuneți start, copiii dau din mână în mână către dreapta hârtiile.  
3. Când spuneți stop, întoarceți-vă cu spatele la clasă și spuneți două culori cu voce tare.  
4. Copiii care au acele culori în mâini, împreună cu colegul/colega din dreapta, vin împreună în 

față. 
5. Colegul copilului cu hârtia colorată în mână, scoate un paragraf biblic despre o promisiune din 

punga cadou. 
6. Pentru copiii de clasele 1,2,3, citiți dvs. promisiunea și explicați copiilor despre ce vorbește. 

Pentru copiii de clasa a IV-a în sus, lăsați copiii să citească promisiunea și să spună ce ne 
promite Dumnezeu prin acel verset, dar și ce ne cere El ca să Își împlinească promisiunea.  

7. Puteți iniția discuții frumoase despre modelul lui Noe și despre promisiunile lui Dumnezeu 
pentru noi, azi. 

 

VERSETE BIBLICE  CU PROMISIUNI  
PENTRU COPIII MAI MICI, clasele 1-3.  
 
 
 Ioan 3:15 
 Matei 28:20 
 Matei 13:5 
 Matei 6:14 
 Luca 12:24 
 Matei 6:31-32 
 Matei 6:33 
 Matei 6:25 
 Matei 7:8 
 Matei 10:32 

13. OPȚIONAL: Dacă nu aveți hârtie colorată, puteți folosi creioane colorate pentru acest             
 puzzle sau alte obiecte. IMPORTANT este să folosiți doar culorile curcubeului, aceleași pe 
 care le-ați folosit până acum la lecție.   

VERSETE BIBLICE  CU PROMISIUNI 
pentru clasele 4 în sus.  
 Maleahi 3:10 
 Psalmii 50:15 
 Psalmii 1:1-2 
 Psalmii 2:8 
 Isaia 43:3 
 Isaia 43:4 
 Isaia 43:18 și 19 
 Isaia 43:25 
 Isaia 45:2-3 
 Ioan 3:15 
 1 Petru 5:7 
 Matei 28:20 
 Matei 13:5 
 Matei 6:14 
 Luca 12:24 
 Iacov 1:25 
 Matei 6:31-32 
 Matei 6:33 
 Matei 6:25 
 Matei 6:26 
 Matei 6:30 
 Matei 7:8 
 Matei 7:11 
 Matei 10:31 
 Matei 10:32 
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CONCLUZIE:    

Așa cum am văzut din jocul nostru, Dumnezeu a făcut în trecut și ne face și nouă azi multe 

promisiuni prin Cuvântul Său. De fiecare dată însă când El ne promite ceva, ne și cere ceva. Lui 

Noe i-a cerut ascultare în a face o corabie, în schimbul salvării. În fiecare dintre versetele citite de 

noi, Dumnezeu ne cere și nouă ceva, ca apoi să Își țină promisiunea față de noi. Cum putem ști ce 

ne promite Dumnezeu și ce ne cere El? Doar prin Biblie. De aceea noi trebuie să citim zilnic 

Biblia.  

RUGĂCIUNE:   

Aduceți copiii în rugăciune înaintea Domnului, o rugăciune de mulțumire pentru toate promisiunile 

Lui pentru noi.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învățate la                
lecție despre promisiunile lui Dumnezeu, Noe și curcubeul. 

 
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți două copii xerox paginile 8-9 cu întrebările oferite de 
noi. Puteți avea și altele, dar care să aibă legătură directă cu 
cele învățate la lecție.  

• Decupați întrebările, astfel încât fiecare întrebare să fie pe                          
      o bucată de hârtie separată.  
• Faceți 2 seturi ca să aveți două din fiecare întrebare.  Sunt 20 de întrebări, ceea ce înseamnă că 

aveți 40 de bucăți cu întrebări.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Numărați copiii.   
2. Dacă aveți 10 copii, folosiți primele 5 întrebări. Pentru 16 copii, folosiți 

primele 8 întrebări etc. Să faceți câte două exemplare pentru fiecare 
întrebare.  

3. După ce ați ales seturile de întrebări, amestecați bine întrebările. Fixați  
întrebările cu ace de siguranță/gămălie pe spatele cămășii fiecărui copil 
(aveți mare grijă la acele cu gămălie să nu-i accidenteze pe copii). Copiii nu 
trebuie să știe ce întrebare au pe spate. După ce toți copiii au o întrebare pe 
spate, ei trebuie să găsească printre ceilalți colegi, pe colegul cu aceeași 
întrebare pe spate, ca a lui. Când s-au găsit, cei doi împreună decid care este 
răspunsul corect la întrebarea lor. După ce s-au hotărât, vin împreună în 
față. Când toate perechile s-au găsit și au un răspuns la întrebare, un copil 
citește întrebarea, celălalt spune răspunsul.  

4. Odată ce toți copiii au citit sau au un răspuns la întrebarea lor, reluați jocul 
cu întrebări noi. 

5. Continuați la fel, până când au fost utilizate toate întrebările. Dacă este 
necesar, puteți reutiliza câteva dintre întrebările folosite, ca să aveți 
întrebări pentru toți copiii până la sfârșitul jocului. 

 ?? 

 ?? 

 ?? 

MATERIALE: 
• Copii xerox pag. 8-9 
• Scotch, 
• Ace de siguranță /

gămălie 
• Foarfece 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească 
despre cele învățate la lecție în legătură cu promisiunile lui 
Dumnezeu și semnul care ne amintește despre cum se ține Dumnezeu 
de cuvânt.  

• Pregătiți materialele. Asigurați-vă că aveți suficiente din fiecare, 
pentru a putea lucra toți copiii concomitent. 

• Faceți un model ca să știți cum să îi îndrumați pe copii și să le 
arătați cum trebuie să iasă. 

MATERIALE:  

• 1Coală A4 de copil 

• Creioane colorate în 
culorile curcubeului 

• Rigle 

• Creioane/pixuri 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: Îndoiți, 
apoi 

1. 

Trasați 
linia cu o 
riglă. 

2. 

8. 

Domnul îmi va purta de 

grijă! 

4. 

3. 

5. 
Indoiți și 
dați cu 
lipici 

6. 

7. 

1. Fiecare copil trebuie să primească o coală A4 de hârtie. 

2. Tăiați în două pe orizontal la jumătate coala A4 de  hârtie, imag. 1.  

3. Pe una dintre cele două jumătăți, trasați o linie cu ajutorul riglei, imag. 2. 

4. Copiii vor îndoi acea jumătate de coală A4 pe vertical, ca un evantai ca să 

obțină 7 pliuri. Fiecare pliu va avea aprox. 4,2 cm. Colorați fiecare pliu cu o 

culoare din culorile curcubeului, astfel: pliul 1- Roșu, 2-Portocaliu, 3 - Galben, 

4 -Verde, 5- Albastru, 6- Indigo, 7-Violet, imag. 3. 

5. Spuneți copiilor să scrie sub linie o promisiune dintre cele despre care au auzit 

la lecție și le place cel mai mult. Ex. Domnul îmi va purta de grijă!, imag 4 

6. Spuneți copiilor ca, în săptămâna care le stă în față, să caute în fiecare zi o 

promisiune din Biblie și să o scrie pe câte un pliu, așa încât fiecare culoare să 

aibă o promisiune.  

7. Luați a doua jumătate de coală A4 de hârtie.  

8. Pe orizontal, faceți o îndoitură de cel mult 1 cm și dați cu lipici pe toată acea 

îndoitură de 1 cm. Aveți grijă însă ca bucata de 1 cm, dată cu lipici, să fie în 

interior, imag. 5 și 6.  

9.  Îndoiți apoi pe vertical un pliu de cel mult 8 cm, încă o dată și încă o dată. 

Veți îndoi astfel de trei ori. Lipiți și pe vertical acolo unde se termină 

îndoitura, imag. 6.  

10. Veți obține astfel un suport de hârtie, ca o teacă de sabie, imag. 7. Puteți să o 

colorați, să o decorați și să scrieți pe era: Curcubeul promisiunilor lui 

Dumnezeu. Acest suport va avea cam 8 cm pe orizontal și 9 cm pe vertical.  

11. Introduceți curcubeul în suportul de hârtie, imag. 8. 
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Cum era pământul pe vremea lui Noe? 

Ce i-a spus Dumnezeu lui Noe despre pământ? 

De ce crezi tu că i-a destăinuit Dumnezeu lui Noe planurile 
Lui? 

Ce i-a cerut Dumnezeu lui Noe să facă? 

De ce  a cerut Dumnezeu lui Noe să contruiască o corabie? 

Cum a primit Noe cererea lui Dumnezeu de a face o corabie? 

Cum ți s-ar părea ție dacă Dumnezeu ți-ar cere ceva ce crezi 
tu că este ciudat și cum ai răspunde cererii Lui? 

De ce crezi tu că putea să pară o cerere ciudată cea pe care a 
făcut-o Dumnezeu lui Noe? 

Cum crezi tu că au reacționat oamenii din vremea lui Noe 
când l-au văzut ce face? 

Cum spune Biblia că Și-a ținut Dumnezeu promisiunea cu 
privire la răutățile de pe pământ? 

Cine a intrat în corabie și când? 

Din cele citite din Biblie despre copiii lui Noe, cum crezi tu 
că a fost realția cu tatăl lor și de ce crezi acest lucru? 

Prin ce anume crezi tu că fiii lui Noe au fost ascultători de 
tatăl lor și la ce le-a folosit această ascultare? 

Ce i-a cerut Dumnezeu lui Noe după retragerea apelor și ce a 
făcut Noe? 

 

 

ÎNTREBĂRI pentru clasele 4 în sus: 
• Tăiați astfel încât fiecare întrebare să fie pe o bucată de hârtie separată. 

JOC RECAPITULATIV 
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Ce i-a cerut Dumnezeu lui Noe după retragerea apelor?  

Ce a făcut Noe după retragerea apelor ? 

Ce semn a pus Dumnezeu între om și El?  

Ce reprezintă curcubeul pus pe cer de Dumnezeu? 

Ce ne promite Dumnezeu nouă, azi, prin curcubeu? 

Spune referința versetului biblic. 

Spune versetul biblic pe dinafară.  

Cine a intrat în corabie și când? 

Ce i-a cerut Dumnezeu lui Noe să facă? 

De ce  a cerut Dumnezeu lui Noe să contruiască o corabie? 

Ce i-a spus Dumnezeu lui Noe despre pământ? 

ÎNTREBĂRI  pentru clasele 1-3: 

Ce semn a pus Dumnezeu între om și El?  

Ce reprezintă curcubeul pus pe cer de Dumnezeu? 

Cunoști și tu o promisiune din Biblie? Spune-o! 

Ce ne promite Dumnezeu nouă, azi, prin curcubeu? 

Spune referința versetului biblic.  

Spune versetul biblic pe dinafară.  

Continuare ÎNTREBĂRI pentru clasele 4 în sus: 
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LECȚIA BIBLICĂ 
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Promisiunea mea preferată a lui Dumnezeu este: 


