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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înveţe că şi blândeţea este  roada 

Duhului Sfânt şi că Dumnezeu doreşte ca noi să fim oameni blânzi. 

TEXT BIBLIC: Geneza cap. 42-44  (Iosif îşi iartă fraţii.) 
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MATERIALE: 

 Un evantai 

 Aţă sau fâşii subţiri 
de hârtie de aprox. 
50/50cm 

 Bucată 
mică de 
hârtie 

 O masă 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă printr-un experiment tema lecţiei, anume 

ce este blândeţea.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi o repetiţie înainte de oră ca să ştiţi sigur că vă iese experimentul.  

Spuneţi: Ce este blândeţea, copii? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Într-adevăr, blândeţea face parte din 
categoria bunei purtări, iar un om blând este un om care nu ar vorbi cu asprime şi urât semenului său, 
nu ar ridica tonul şi nu s-ar certa cu el. Blândeţea este o calitate rară şi o roadă a Duhului Sfânt cum 
spune Biblia. Aşa că astăzi vom vorbi despre blândeţe. Şi ca să înţelegem mai bine ce este blândeţea, 
cum se manifestă ea şi ce consecinţe vin în urma ei, am pregătit pentru voi un experiment. 

  

Aduceţi în faţă un copil şi daţi-i evantaiul spunându-i că trebuie să ducă într-o singură direcţie 
bucata de hârtie, mişcând evantaiul deasupra ei. Nu oferiţi copilului instrucţiuni sau alte explicaţii, 
spunându-i cum să facă. Probabil că acel copil va face prea repede şi nu va reuşi pentru că hârtiuţa 
va zbura peste tot. Aduceţi un alt copil şi încurajaţi-l să facă acelaşi lucru, dar mişcând evantaiul 
deasupra puţin mai tare şi mai repede. Puteţi face la fel cu un al treilea copil, dar încurajaţi-l să facă 
acelaşi lucru, mai repede. La final întrebaţi: ,,Ce se întâmplă când facem un lucru repede, grăbindu-
ne sau fiind siguri că suntem suficient de puternici? Am văzut din experimentul nostru că lucrurile nu 
ies tocmai bine şi aşa cum ar trebui să fie.’’  

  

Acum faceţi dvs. ceea ce au făcut copiii, dar vânturând hârtia încet, în aşa fel încât ea să  meargă la 
delimitarea trasată de dvs. într-o singură direcţie, apoi spuneţi: ,,Ce aţi observat? Că atunci când am 
mişcat evantaiul uşor şi cu blândeţe, am reuşit să duc hârtiuţa de la o delimitare a perimetrului nostru 
la alta. Atunci când am făcut acelaşi lucru cu putere, deşi părea ceva bun, în realitate nu a fost aşa.’’  

 

PREZENTAREA EXPERIMENTULUI: 

CONCLUZIE:   Asta înseamnă blândeţea: să nu ne purtăm cu asprime și duritate, să nu 

folosim cuvinte dure, să nu ne certăm, să nu împingem pe ceilalţi, să nu facem rău celor de 

lângă noi chiar dacă aceştia se poartă urât cu noi. Iar astăzi vom vorbi despre blândeţe ca roadă a 

Duhului Sfânt şi despre cum putem fi blânzi cu cei de lângă noi.  

EXPERIMENTUL: 
 
1. Trasaţi undeva la vedere (pe o masă) un perimetru cu ajutorul bucăţilor de 

aţă sau fâşii de hârtie de cca. 50x50 cm (vezi imaginea alăturată).  
2. Puneţi în interiorul acelui perimetru o bucată mică de hârtie. Luaţi un evantai 

făcut din hârtie şi mişcaţi-l uşor deasupra bucăţii de hârtie, dar într-o singură 
direcţie, astfel încât aceasta să fie purtată prin vânturare până la linie (vezi 
imaginea alăturată). Atenţie! Nu scuturaţi prea tare evantaiul ca să nu fie 
aruncată în afara perimetrului. Ideea este să duceţi bucata de hârtie într-o 
singură direcţie.  
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TEXT BIBLIC: Geneza cap. 42-44 (Iosif îşi iartă fraţii.) 

 Faceţi înainte de oră scena şi pregătiţi personajele.  
 
PERSONAJELE 

 Faceţi copii xerox personajele Iosif (imag. 1), cele două grupe de fraţi ai lui Iosif 
(imag. 2 şi 3), precum şi sacii, pag. 9. 

 Decupaţi imaginile: Iosif,  fraţii şi sacii. 

 Lipiţi pe un băţ imaginea ,,Iosif”. 

 Lipiţi pe două beţe imaginile cu cele două grupe de fraţi ai lui Iosif.  

 

SCENA 

 Luaţi o cutie de pantofi.  

 Scoateţi capacul, vezi modelul de sus, pentru a lăsa loc să se vadă scena.  

 Puneți-o așa cum se arată sus, cu partea deschisă spre dumneavoastră.  

  Luaţi “peretele” -o hârtie colorată- şi lipiţi în interiorul cutiei, imag 4. 

  Tăiaţi două linii înguste în partea de jos a cutiei unde se vor introduce băţul cu 
Iosif, cele două grupe de fraţi care vin la Iosif şi cel cu sacii, imag. 5. 

 Lipiţi pe un băţ imaginea cu fraţii, imag. 2 şi 3, iar pe un alt băţ imaginea cu toţi 
sacii, imag. 6. 

 Puteţi decora frumos interiorul şi exteriorul cutiei, imitând un salon într-un palat.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

POVESTIREA BIBLICĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă din exemplul lui Iosif ce înseamnă        

practic blândeţea. 

 

 

1. În timp ce povestiţi, ţineţi cutia la vedere.  

2. Introduceţi-l pe Iosif, apoi cele două grupuri de fraţi, apoi sacii.  

3. Mişcaţi imaginile în timp ce povestiţi despre aceste personaje. 

 

Copii, astăzi vom vorbi încă o dată despre Iosif. (Introduceţi şi mişcaţi imaginea Iosif.)  Nu uitaţi 

ce am povestit lecţia trecută cum fraţii lui s-au purtat rău cu el şi l-au dat unor oameni străini care 

să-l ducă departe de casă, într-o ţară străină. Credeţi că s-a bucurat Iosif? (Lăsaţi copiii să                  

răspundă.) Credeţi că a urlat de supărare la fraţii săi ca să îi jignească sau să le vorbească urât? 

(Lăsaţi copiii să răspundă.)  Nicidecum, pentru că Iosif era un băiat blând şi cuminte. El era             

ascultător de Dumnezeu şi ştia că lui Dumnezeu nu i-ar plăcea să facă una ca asta. Dar, deşi fraţii 

lui au vrut să îi facă rău, Dumnezeu a făcut ca, la sfârşit, totul să iasă foarte bine, şi Iosif a ajuns un 

mare om în ţara aceea străină. Acum el avea grijă ca oamenii să aibă ce mânca, să nu moară de 

foame. Dar într-o zi, cine credeţi că l-a vizitat pe Iosif să cumpere de mâncare? Erau chiar fraţii lui 

care nu ştiau că omul cel respectat era fratele lor. (Introduceţi şi mişcaţi imaginea cu fraţii lui 

Iosif.) Oau! Voi ce aţi fi făcut acum în locul lui Iosif? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Nu-i aşa că avea  

MATERIALE:  

 Copie xerox pag. 11 

 Cutie de pantofi 

 O hârtie colorată A4 

 Carton 

 Lipci 

 Betişoare de frigărui 

 Foarfecă 

 Aţă 

5. 

6. 

1.  

2. 3. 

4. 
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toate motivele să se răzbune pe ei, să-i certe și să-i pedepsească…?  Iosif i-a încercat pe fraţii săi să 

vadă  dacă aceştia erau tot aşa răi ca atunci când s-au purtat urât cu el, ori dacă s-au schimbat între 

timp. Şi, din fericire, aceştia se schimbaseră mult.  

Atunci Iosif a spus adevărul fraţilor lui, anume că el este  Iosif, cel căruia ei îi făcuseră mult rău. O, 

nu! Iosif? Fraţii au încremenit de frică. Acum viaţa lor era în mâinile lui. Ce credeţi că a făcut Iosif? 

Nu uitaţi că el fusese un băiat blând. Dar oare nu s-a schimbat între timp? Oh, din fericire nu s-a 

schimbat. Aşa că Iosif nu i-a certat, nu i-a pedepsit, ci i-a iertat şi le-a dat sacii cu mâncare după care 

veniseră. (Introduceţi şi mişcaţi imaginea cu sacii.) Iar Dumnezeu l-a răsplătit, căci mare i-a fost 

bucuria să îşi revadă tatăl şi să îşi reîntregească familia.   

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Pregătiţi perele/compot sau gem ori suc de pere. 

 Dacă aveţi gem sau copot, daţi fiecărui copil şi o linguriţă din plastic 

cu care să ia bucăţile mici de pere din compot sau gem. 

 Faceţi copii xerox para pentru coşul cu roada Duhului Sfânt, pag. 7. 

 Faceţi copii xerox imaginile pentru versetul biblic  pag. 11, 12, 13. 
 Decupaţi imaginile şi puneţi-le în câte un sac.   
 În ceilalţi doi saci rămaşi, puneţi de asemenea câte o coală goală. 

    MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 7 

 Foarfecă 

 Lipici 

 Pere/compot sau gem 

de pere sau suc de pere 

 Opţional: linguriţe din 

plastic sau pahare 

 6 Saci (saci pentru 

gunoi sau pungi, dar 

nu transparete) 

 Copie xerox imagini 

pag. 11, 12, 13 

 

1. Spuneţi copiilor: ,,Vă amintiţi ce am învăţat până acum despre 
 roada Duhului Sfânt?  

2. Haideţi  să enumerăm împreună toate cele învăţate că reprezintă 
 roada Duhului Sfânt: iubirea...,  bucuria..., pacea...,  răbdarea...   
 bunătatea... facerea de bine... credincioşia... şi acum blândeţea. Da, copii. Blândeţea 
 este o altă roadă a Duhului Sfânt.  

 Spuneţi copiilor: ,,Și fructul de astăzi care reprezintă blândeţea este foarte gustos. El este 
 bun şi când îl mănânci proaspăt, dar şi în compot, gem sau suc. Numele lui este para. De 
 aceea v-am adus azi şi vouă să gustaţi din acest fruct, cu rugămintea ca atunci când veţi  
 mânca să vă amintiţi de blândeţe ca roadă a Duhului Sfânt.’’     

4.          Scoateţi bucăţile de pere/compot, suc sau gem de pere şi serviţi-i pe copii.  

5.  Spuneţi: ,,Nu-i aşa că e un fruct foarte gustos? E aromat şi plin de vitamine.” Puneţi acum 
 para din hârtie, colorată înainte de oră - pag. 7,  în coşul cu fructele care reprezintă roada 
 Duhului Sfânt (vezi lecţiile anterioare din acest set). 

6. Spuneţi: ,,Acum vom învăţa versetul biblic.’’  

7. Spuneţi copiilor că aţi ascuns prin clasă 6 saci cu imagini care îi vor ajuta să descopere şi să 

 înveţe versetul biblic, iar ei trebuie să îi găsească. 

 

 

 

Blândeţea voastră să fie 

cunoscută de toţi oamenii. 

Filipeni 4:5 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care ne sfătuieşte să fim 

atât de blânzi, încât blândețea noastră să fie cunoscută de toţi oamenii. 

CONCLUZIE: 

Iosif a ales să rămână credincios lui Dumnezeu prin ascultare şi a ales să se poarte cu blândeţe              

întotdeauna chiar şi faţă de cei ce i-au făcut rău, iar Dumnezeu l-a răsplătit.  
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8.    Copiii vor căuta sacii prin clasă.  

9. Cei care i-au găsit vin în faţă, scot imaginea şi stau cu ea în mână. 

10. Spuneţi copiilor ce cuvinte din verset reprezintă fiecare imagine. Copiii vor 

descoperi şi două hârtii care nu se potrivesc cu versetul.  (Lăsaţi copiii să 

ghicească ce imagini nu reprezină cuvinte din versetul biblic.) 

11. Copiii care au descoperit imaginile le vor ţine în mână şi împreună veţi 

spune de trei sau patru ori versetul cu imaginile în faţă.   

12. Acum scoateţi pe rând câte o imagine şi trimiteţi acel copil la loc.  

13. Toţi spun versetul, inclisiv partea fără imagine.  

14. Se procedează la fel până ce nu mai există nicio hârtie în faţă, iar copiii vor 

spune versetul pe dinafară.  

 
JOCUL este OPȚIONAL 

1. Faceţi un şir în care copiii se ţin de mână, cu mâinile ridicate, formând un 
tunel ca la jocul Podul de piatră.   

2. Ultimii doi copii trec prin tunel.  
3. Când ajung în faţă, amândoi copiii spun versetul şi se aşează precum ceilalţi, 

prelungind tunelul.  
4. Cei ce au rămas ultimii fac la fel.  
5. Trebuie ca toţi copiii să treacă astfel prin tunel şi să spună versetul biblic. 

 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă dintr-un exemplu luat din viaţa reală ce 

este blândeţea şi cum s-o pună în practică în propria viaţă. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi copii xerox cu imaginile pag. 11, 12, 13,  precum şi imaginea cu 

Iosif şi cea cu fraţii. 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 11, 

12, 13 cu imaginile 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luaţi pe rând cele cinci imagini şi discutaţi cu copiii despre ele, punând câteva întrebări 

despre fiecare imagine şi încercând să vă imaginaţi o situaţie. Exemplu, imaginea cu cei 

doi copii care se ceartă şi fetiţa care intervine. Întrebări: ,,Ce credeţi că au făcut cei doi 

copii?” (S-au ceartat.) ,,Este aceasta blândeţe?” (Nu.) ,,Ce face fetiţa din imagine?” (Îi 

împacă.) ,,Este aceasta blândeţe?” (Da.)  

2. Procedaţi la fel şi cu imaginea Iosif, apoi cu fraţii. Discutaţi despre ele puţin şi despre 

cum au arătat ei blândeţea sau lipsa de blândeţe în diverse situaţii.  
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CONCLUZIE: 

Blândeţea este roada Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o doreşte și în viaţa noastră. Poate că nu ne e 

uşor să fim mereu blânzi. Dar dacă Îi cerem, El ne poate ajuta să fim blânzi cu semenii noştri chiar şi 

atunci când aceştia nu merită.  

RUGĂCIUNE: 

Aduceţi copiii în rugăciune. Toţi cei ce doresc să ceară de la Dumnezeu puterea de a fi 

blânzi în orice situaţie să se roage cu voce tare.  

 

OBIECTIVE:  Copiii să lucreze un obiect care să le amintească despre 

blândeţe ca roadă a Duhului Sfânt.   

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi copii xerox pag. 8, 9 și 10. 

 Decupaţi feţele, versetul şi para, un set de copil. 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 8, 9, 

10 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi fiecărui copil un set format din pară, faţa şi versetul.  

2. Copiii vor colora para mare. 

3. Copiii vor lipi faţa pe pară, iar lângă faţă vor lipi versetul ca şi cum para ar 

spune versetul biblic.  

1. Daţi copiilor un strugure mic, pag. 7,  pe care să îl coloreze.  
2. Daţi copiilor coşuleţele făcute la prima oră, ca să lipească strugurele alături 

de celelalte fructe. 
3. Strângeţi coşurile din hârtie şi puneţi-le undeva în siguranţă până la ora 

următoare.  
4. ATENŢIE! Copiii vor lua acasă doar obiectul realizat la această lecție, NU 

şi coşul cu fructe.a 
5. acasă doar obiectul confecţionat anterior, NU şi coşul cu fructe. 

COŞUL DE LA FIECARE LECŢIE: 

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. 

LUCRU MANUAL ȘI PAGINĂ DE COLORAT 
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Pentru 6 copii 
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Lucru Manual   PAGINĂ DE COLORAT 
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 ....

 O pagină la 5 copii. 

Decupaţi o faţă  pentru 

fiecare copil.  

 Copiii trebuie să     

coloreze părul şi faţa  

 Lipiţi faţa şi părul pe 

pară. (Vezi imaginea 

de la dreapta) 

Pentru 5 copii 
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Blândeţea voastră 

să fie cunoscută de 

toţi oamenii. 

Filipeni 4:5 

 

Blândeţea voastră 

să fie cunoscută de 

toţi oamenii. 

Filipeni 4:5 

 

Blândeţea voastră 

să fie cunoscută de 

toţi oamenii. 

Filipeni 4:5 

 

Blândeţea voastră 

să fie cunoscută de 

toţi oamenii. 

Filipeni 4:5 

 

Blândeţea voastră 

să fie cunoscută de 

toţi oamenii. 

Filipeni 4:5 

 

Blândeţea voastră 

să fie cunoscută de 

toţi oamenii. 

Filipeni 4:5 

 

Blândeţea voastră 

să fie cunoscută de 

toţi oamenii. 

Filipeni 4:5 

 

Blândeţea voastră 

să fie cunoscută de 

toţi oamenii. 

Filipeni 4:5 

Pentru 8 copii 
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Imag. 2 –Versetul Biblic 

Iosif - imag. 1 Lecția Biblică și Aplicaţia Practică 

Imag. 2 Lecţia Biblică 

 Imag. 3 - 

Lecția 

Biblică şi  

Aplicaţia 

Practică 

Imag 6 -  

Lecția 

Biblică 

să fie cunoscută  
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Imag. 1 - 

Versetul 

Biblic  

şi Imagine 

Aplicaţia 

Practică 

Blândeţea 

voastră  

d
e 

to
ţi

 o
a
m

en
ii

 

Imag. 3 

Versetul 

Biblic  

şi  

Aplicaţia 

Practică 

Imagine Aplicaţia Practică 

Imagine Aplicația Practică 
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Imag . 4 

Versetul 

Biblic  

 

Imag . 5 

Versetul Biblic  

Imag . 6 

Versetul Biblic  


