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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema lecţiei, 

anume că neascultarea noastră de Dumnezeu face ca lucrurile bune pe care le 

are El pregătite pentru noi să întârzie. 

1. Faceţi un joc cu copiii prin care să introduceţi tema lecţiei de astăzi.  

2. Faceţi un şir indian cu copiii. Eliberaţi un spaţiu din clasă, ca să se poată deplasa 

cu uşurinţă copiii. 

3. Spuneţi copiilor: ,,Vă rog să mergeţi pe rând drept de la perete la uşă.’’  

4. Puneţi fiecare copil să meargă de la perete la uşă după instrucţiunea oferită anterior.  

5. La final, după ce toţi au parcurs acest drum, întrebaţi pe copii cum  a fost acest drum de parcurs, 

uşor sau greu? De ce a fost uşor? (Răspunsul trebuie să fie că au ascultat instrucţiunile.) 

6. Acum puneţi prin clasă, din loc în loc, câteva scaune - minimum opt.  

7. Cereţi copiilor să meargă la fel dintr-o parte într-alta a clasei, dar înconjurând o dată fiecare 

scaun din clasă.  

8. După ce toţi copiii au parcurs acest drum cu obstacole, spuneţi: ,,Acum vă rog să îmi 

spuneţi care drum a fost mai uşor, primul sau al doilea, şi de ce? Şi care drum a 

fost mai rapid, primul sau al doilea, şi de ce?’’ 

9. Spuneţi la final: ,,Astăzi vom vorbi despre poporul lui Moise care a trebuit să facă 

un drum care nu era deloc greu. Însă ceva s-a întâmplat şi, în loc să fie un drum 

uşor şi rapid, a devenit un drum extrem de greu şi de îndelungat. Despre toate 

acestea o să vorbim în lecţia de azi.’’ 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă prin exemplul poporului evreu şi al lui Moise că 

neascultarea de Dumnezeu determină întârzierea unui plan bun al Său pentru noi.  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox, pag. 9-10. 

 Luaţi opt jumătăţi de coli A4 de hârtie şi lipiţi pe fiecare câte o imagine.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

În timp ce povestiţi copiilor despre rătăcirea poporului evreu prin pustie, să aveţi cele opt imagini 

puse în ordine. Să nu fie văzute de copii, însă, până la momentul potrivit. Chiar şi când povestiţi, nu 

puneţi imaginea folosită la vedere, ca să nu le fie distrasă atenţia de la ceea ce spuneţi.  

TEXTE BIBLICE:  Numeri 9:15-23; Numeri 11:1-3;  Numeri 11:4 -10 şi 11:31-34; Numeri 13:1-

3 şi 13:25-32;  Exodul 32:1-10;  Numeri 14:1-11 şi 14:28-33; Numeri 20:2-12. 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 9-10 

 8 Jumătăţi de coli A4 

de hârtie 

 Lipici/Scotch 

 

MATERIALE: 

 Minimum 8 

scaune 
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POVESTIREA BIBLICĂ: 

Astăzi vom vorbi, copii, despre cum Dumnezeu are pregătite pentru noi lucruri bune în viaţă. 

Dar adesea, prin neascultarea noastră de El, noi facem ca lucrurile bune să întârzie să vină în 

viaţa noastră.  

 

Ca să înţelegem mai bine, vreau să vă povestesc despre poporul lui Moise cu care Dumnezeu a 

avut un plan minunat. Vă amintiţi că am mai vorbit despre Moise și despre poporul lui? 

Dumnezeu l-a chemat pe Moise să fie conducător și a dorit să își ducă poporul într-o ţară 

frumosă şi bogată.  

 

Dumnezeu i-a ajutat pe Moise şi pe popor să plece din țara aceea străină în care au suferit atât de 

mulți ani. Vă amintiţi de minunea cu Marea Roşie când Dumnezeu a despărţit apele în faţa 

lor? Dumnezeu avea un plan minunat pentru ei. El le pregătise o ţară minunată, bogată, pe 

care dorea să le-o dea. Drumul către acea ţară nu era nici prea lung, nici prea greu dacă 

ascultau de Dumnezeu. Dumnezeu Însuși mergea cu ei mereu, îi proteja  zi şi noapte și îi 

îndruma pe unde să meargă. Ziua, Domnul îi însoţea sub formă de nor, iar noaptea sub 

înfăţişarea unui foc, IMAGINE 1a și 1b. 

 

 Ce minunat e să ştii că Domnul este mereu cu tine şi să vezi prezenţa Lui într-un nor sau într-un 

foc pe cer! Ce fericiţi şi liniştiţi trebuiau să fie oamenii lui Moise!  Dar credeţi că a fost aşa? Din 

păcate nu. Dimpotrivă, ei au fost tot timpul nemulţumiţi şi au vrobit rău despre Dumnezeu, 

IMAGINE 2. Atunci Dumnezeu s-a supărat pe ei. Dar ei s-au rugat apoi pentru iertare, IMAGINE 

3, iar Domnul i-a iertat şi i-a păzit pe mai departe.  

 

Oare a învăţat ceva poporul din această experienţă? Oh, nu. Nu a învăţat. Căci iarăşi oamenii 

au început să fie nemulţumiţi şi să vorbească urât despre ce făcea Domnul pentru ei, IMAGINE 

2. Dumnezeu le dăruia în fiecare dimineaţă o mâncare bună, ca nişte pâinici mici, dulci şi 

foarte gustoase. Dar ei nu s-au mulţumit cu această mâncare şi s-au plâns că nu au carne. 

Domnul le-a trimis atunci carne, o mulţime de prepeliţe, niște păsări, IMAGINE 4.  

 

Ce fericiţi trebuie să fi fost oamenii din popor! Dumnezeu le oferea totul din belşug: şi paza 

Sa, şi mâncare, de toate. Dar credeţi că au fost fericiţi acum, că aveau de toate? Din păcate nu. 

Erau tot mai nemulţumiţi şi mai necredincioşi, IMAGINE 2. Mulţi nu credeau că Domnul are 

un plan bun pentru ei. Nu credeau nici în promisiunea Lui că îi va duce într-o ţară bogată, 

IMAGINE 5.  

 

Moise a trimis doisprezece oameni în ţara promisă, ca să cunoască locul acela. Şi din 

doisprezece câţi au mers, doar unul a crezut în promisiunea lui Dumnezeu şi că ţara va fi într-o zi 

a lor. Ceilalţi s-au speriat şi au speriat şi poporul, care a început iarăşi să vorbească de rău pe 

Dumnezeu şi pe Moise, IMAGINE 2. Poporul voia chiar să se reîntoarcă de unde au plecat. Ce 

nebunie! Dumnezeu s-a mâniat rău pe ei atunci şi i-a pedepsit, făcându-i să rătăcească prin pustie 

timp de 40 de ani. Oau! Nu unu, nu doi, nu trei ani. Nici zece ani, nici douăzeci, nici treizeci, ci 

patruzeci de ani de rătăcire şi chin! IMAGINE 6. Oh, Dumnezeu i-a pedepsit pentru necredinţa şi 

nemulţumirea lor. Şi toţi necredincioşii şi nemulţumiţii nu aveau voie să mai intre în ţara 

promisă, ci doar copiii lor.   

 

Poporul lui Moise a greşit mult împotriva lui Dumnezeu, IMAGINE 2. Într-o altă zi, pe când 

Moise nu era cu ei, şi-au făcut un viţel din aur, ca să se închine lui. În felul acesta ei îşi 

făcuseră singuri un alt dumnezeu, IMAGINE 7. Ce tare s-a supărat atunci iarăşi Dumnezeul cel 

adevărat pe ei. 
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1. Luaţi pahare de plastic sau sticle de plastic cu una mai puţin ca număr decât copiii 

de la oră. Exemplu: Dacă aveţi zece copiii în clasă, să aveţi nouă pahare. 

 

2.    Puneţi paharele undeva la vedere, răspândite prin cameră.  

 

3. În timpul jocului, când spuneţi start sau daţi drumul la muzică, copiii se vor plimba 

prin clasă. 

JOCUL este OPȚIONAL: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢARE IDEE LECȚIE: 

 

1. Copiii vor învăţa ideea lecției de azi, folosindu-se doar de 

voce. 

2. Veţi spune ideea de câteva ori, variind sunetele vocii astfel:  

 Subţire—gros 

 Subţire –subţire 

 Gros– gros 

 Gros– subţire 

 Ca valurile sau îngânat 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe ideea acestei lecţii: ,,Când nu 

ascult de Dumnezeu, nu e bine pentru mine.’’ 

 ,,Când nu ascult de 
Dumnezeu, nu e bine 
pentru mine.’’ 

 

Altădată, poporul s-a supărat iarăşi pe Moise, IMAGINE 2. Oamenilor le era sete. 

Dumnezeu i-a spus lui Moise să meargă la o stâncă, să-i vorbească iar stânca va da apă. 

Dar, de supărare, Moise a lovit stânca, nu i-a vorbit. Stânca a dat apă, IMAGINE 8, dar 

Moise a greşit pentru că nu a ascultat nici el atunci de Dumnezeu. Aşa că nici el nu a 

intrat în Țara Promisă. Oh!  

 

Domnul Şi-a ținut promisiunea faţă de poporul lui Moise, şi Țara Promisă a fost în final 

a lor. Dar după cât timp? Un drum destul de scurt şi uşor, pe care îl pregătise Dumnezeu 

pentru ei, s-a transformat într-un drum lung şi greu din cauza neascultării lor.  

 

 

CONCLUZIE: 

Aţi înţeles, copii, ce mult rău face neascultarea noastră de Dumnezeu? Ea nu împiedică 

continuarea planului Său, ci ne face pe noi să suferim sau să pierdem multe 

binecuvântări (daruri ale lui Dumnezeu).  

    MATERIALE: 

 Pahare din plastic de unică 

folosinţă 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 În timp ce veţi povesti, veţi desena pe tablă ceea ce povestiţi, vezi instrucţiunile şi imaginile de 

mai jos. Desenele trebuie să fie foarte simple. 

 
 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă în mod practic cum este să ai consecinţe 

neplăcute în urma neascultării. 

MATERIALE: 

 Tablă sau coli mari 

de hârtie 

 Cretă sau marker 

 

. 

4. Când spuneţi stop sau opriţi muzica, copiii trebuie să meargă să ia un pahar în   

       mână. Doar unul.         

5. Copilul care a rămas fără pahar trebuie să aleagă doi prieteni şi, împreună, să 

spună ideea învăţată.   

6. Spuneţi copiilor să pună paharele oriunde prin cameră, dar la vedere.  

7. Scoateţi un pahar din cele răspândite prin cameră. Acum sunt cu două pahare 

mai puţin decât copiii.  

8. Doar copiii fără pahar vor spune ideea învăţată.  

9. Repetaţi jocul până ce nu mai rămân pahare şi toţi copiii vor spune ideea lecției.  

10. Reluaţi jocul de câte ori doriţi. 

11.  Încercaţi să vă asiguraţi că toţi copiii au spus cel puţin o dată ideea lecției.  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi o repetiţie înainte de oră, ca să ştiţi exact ce aveţi de făcut pe tablă în timp ce povestiţi. 

POVESTE: 

Marinică a fost invitat la o petrecere. Era ziua de naştere a lui Mihăiţă, bunul 

său prieten. Mihăiţă i-a dăruit lui Marinică o invitaţie frumoasă pentru 

petrecere, cu toate informaţiile precise despre ziua, ora şi locul unde avea să se 

ţină petrecerea.   

Marinică a fost foarte fericit. Invitaţia avea şi o hartă care arăta exact de unde şi 

până unde avea să meargă. Faceţi pe tablă desenul de la casa lui Marinică până 

la locul petrecerii, imag. 1.  

Ziua mult așteptată a sosit. Marinică era fericit. S-a îmbrăcat repede, dar şi-a 

amintit că nu are un cadou pentru Mihăiţă. Aşa că a mers repede la magazin ca 

să cumpere unul. Doar că magazinul era în direcţia opusă locului de petrecere. 

Faceţi pe tablă desenul magazinului, imag. 2. A căutat şi a căutat... Oh, în 

sfârşit a găsit şi un cadou! Aşa că Marinică s-a grăbit spre locul petrecerii. 

Dar, în drumul său, a trecut pe lângă un teren de sport unde vărul său, Florin, 

juca fotbal. Faceţi pe tablă desenul cu o minge, imag. 3. Florin l-a invitat pe 

Marinică să dea şi el o pasă. Şi de la o pasă, a rămas acolo tot jocul.  

Apoi băieţii au mers la un suc să sărbătorească victoria. L-au luat cu ei şi pe 

Marinică. Faceţi pe tablă desenul cu paharul, imag. 4. Când au terminat de băut 

sucul, Marinică şi-a luat la revedere de la prieteni şi a plecat la petrecere. Faceţi 

pe tablă desenul cu drumul parcurs până la petrecere, vezi linia roşie, imag. 5.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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CONCLUZIE:  

Marinică a pierdut petrecerea doar din cauza lui. El nu a ascultat instrucţiunile şi a pierdut bucuria de 

a fi la petrecere cu prietenii, la fel cum poporul lui Moise a pierdut mult, pentru că nu a ascultat de 

Dumnezeu şi a fost mereu nemulţumit.  Dumnezeu are pregătite pentru noi multe surprize bune în 

viaţă. Dacă Îl ascultăm, suntem mulţumitori şi credincioşi, Dumnezeu va face lucruri frumoase în 

viaţa noastră. Dacă nu, doar noi avem de suferit din cauza neascultării.   

RUGĂCIUNE:  

 

Aduceţi copiii în rugăciune înaintea Domnului. Cine doreşte poate să se roage cu voce tare, cerând 

Domnului putere să asculte mereu de El și să se bucure de binecuvântările planului Său minunat.  

Când a ajuns la locul petrecerii, surpriză. Nu mai era nimeni. Marinică s-a uitat la invitaţie 

şi locul unde ajunsese era corect. Dar când s-a uitat la ceas, era deja prea târziu. Petrecerea 

se terminase deja. Oh, nu! Marinică pierduse toată distracţia de la petrecere. Faceţi o faţă 

tristă, vezi  imag. 6. Ce rău i-a părut că nu a ascultat şi nu a împlinit toate instrucţiunile 

scrise pe invitaţie! Credea că poate face tot ce vrea, dar petrecerea a avut loc fără el. A 

pierdut-o. Acestea au fost consecinţele (urmările) neascultării lui pe care a trebuit să le 

suporte, deşi era foarte trist.   

 

6. 

OBIECTIVE:  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră, cum  că  

neascultarea noastră de Dumnezeu face ca lucrurile bune pe care le are El pregătite 

pentru noi să întârzie. 

MATERIALE: 

 Nu sunt 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Simulaţi o călătorie: a evreilor.  
2. Întrebaţi pe copii cum a planificat Dumnezeu să meargă poporul lui Moise către 

Țara Promisă. Copiii vor răspunde că drumul trebuia să le fie uşor, drept şi rapid.   
3. Când spuneţi start, copiii se plimbă prin clasă.   
4. Când strigaţi uşa, copiii vor merge repede la uşă.   
5. Spuneţi iarăşi start şi copiii iarăşi se plimbă prin clasă.  
6. Măriţi sau micşoraţi de fiecare dată timpul dintre start şi uşă, aşa încât să fie cât mai variat. 
7. Uneori spuneţi imediat: start - uşă! 
8. Ori de câte ori copiii ajung la uşă, puteţi pune o  întrebare care să aibă legătură cu lecţia, 

precum: 
 Ce a promis Dumnezeu poporului lui Moise? 
 Cum a arătat Dumnezeu poporului că e mereu cu el? 
 Cum a arătat Dumnezeu poporului că are grijă de el? 
 Cum a planificat Dumnezeu să fie drumul oamenilor lui Moise şi cum a fost 

el?  
 De ce a fost drumul poporului lung şi greu? 
 Cine a intrat în Țara Promisă şi de ce doar aceia? 
 A împiedicat poporul pe Dumnezeu să-Și țină promisiunea despre ţara cea 

bogată? Cine şi cum a pierdut?  
 Cine nu a avut voie să intre în Țara Promisă şi de ce?  
 Ce se întâmplă cu noi când nu ascultăm de Dumnezeu? 
 Ce pierdem când noi nu ascultăm de Dumnezeu? 

 JOCUL RECAPITULATIV: 

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. 
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OBIECTIVE:  Copiii să realizeze un obiect joc care să le amintească de 

cele învăţate la oră despre faptul Dumnezeu are un plan bun pentru noi, 

însă neascultarea noastră ne face mult rău.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi fiecărui copil un joc - lucru manual, pag. 8, şi o hârtie cu ideea lecţiei de azi. 

2. Copiii vor colora doar imaginile, după cum doresc.  

3. Copiii vor lipi cu lipici sau scotch un şnur roşu pe drumul care este cel mai scurt, de la copil la  

locul petrecerii. 

4. Copiii vor colora ideea lecţiei, pag. 7, şi o vor lipi la locul indicat. 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 7-8 

 Creioane colorate 

 Scotch/lipici 

 Şnur roşu sau creion 

de culoare roşie 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox cu ideea lecţiei, pag. 7, şi decupaţi ca să aveţi una de copil.  

 Faceţi copii xerox pag. 8, una de copil. 

LUCRU MANUAL: 

 LUCRU MANUAL ȘI PAGINA DE COLORAT: 



                                                                                                                    MOISE—Prin pustie,  Preşcolari    8  

www.KIDZROMANIA.com 

LUCRU MANUAL: 

A
M

 A
SC

U
LTA

T ŞI 

A
M

  

A
JU

N
S 

N
-A

M
  

A
SCU

LTA
T 

STA
R

T! 

N
-am

 ascu
ltat. 

N
-A

M
  

A
SCU

LTA
T 

  Lip
iţi aici id

ee
a. 

 

LO
C

U
L P

ETR
EC

ER
II 



                                                                                                                    MOISE—Prin pustie,  Preşcolari    9  

www.KIDZROMANIA.com 

LECŢIA BIBLICĂ: 
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