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 Din același set de lecții intitulat ,,Ce credem?”, am pregătit o lecție despre ce 

spune Biblia în legătură cu omul, anume că el a fost creat de Dumnezeu și nu a 

apărut la întâmplare, nici nu a evoluat dintr-o ființă inferioară lui. 

 Materialul de față este potrivit pentru copiii de 4-7 ani. Pentru copiii mai mici, 

de 2-3 ani, acesta trebuie adaptat potrivit cu vârsta și nevoile caracteristice vârstei. 

Pentru aceștia, vă recomandăm să faceți o lecție cât mai simplă cu jocuri, povestioara 

biblică foarte pe scurt și o foarte scurtă idee din versetul biblic. 

 Materialul oferă mai multe secțiuni care, folosite toate împreună, pot depăși două ore. De aceea vă 

recomandăm să selectați doar secțiunile care vi se par cele mai potrivite pentru grupă și doar pe 

acelea să le folosiți ca să vă încadrați în timp. Este foarte important ca, în timp ce copiii sunt ocupați 

cu orice activitate să folosiți timpul cu înțelepciune: puneți-le întrebări despre ce au învățat (ca pe o 

conversație, nu ca pe un test) și lăsați-i și pe ei să vă pună întrebări sau să vă povestească despre ce 

au învățat din lecția biblică. 

 FOARTE IMPORTANT: La final, asigurați-vă că toți copiii merg acasă cu cel puțin o idee despre 

cum să pună în practică cele învățate din Biblie la lecție.   

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum a fost săptămâna lor. 

Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, întrebați-i ce răspuns au primit la rugăciuni. 

Apoi faceți o scurtă rugăciune de început. 

   
PERSOANE: 

 1-2 Persoane  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 

OBIECTIVE: De a introduce tema lecției că Dumnezeu a creat omul. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Citiți instrucțiunile de mai jos înainte de lecție, ca să știți exact ce să faceți. 

 

1. Dați fiecărui copil plastilină și spuneți-le să modeleze un bărbat și o femeie 

din ea. (Dacă nu aveți plastilină, dați-le hârtie și creioane colorate, și cereți-le 

să deseneze. Plastilina însă este mult mai potrivită pentru lecție dacă aveți.) 

2. Oferiți copiilor câteva minute pentru a termina acest proiect. Plimbați-vă 

printre copii în timp ce lucreză și faceți câteva comentarii pozitive despre ceea 

ce fac. Spuneți-le că astăzi veți vorbi despre modul în care Dumnezeu a creat 

totul, dar, în special, despre cum a creat El pe om, bărbat și femeie.  

3. Strângeți figurinele create de copii și păstrați-le pe o tavă undeva la vedere. 

Dați copiilor șervețele umede să își poată curăța mâinile. După ce adunați 

șervețelele  într-o pungă, arătați pe rând câteva figurine create de copii și faceți 

câteva observații spunând: ,,Toate au capete, picioare, brațe... Unele au chiar 

păr!” 

4. Întrebați copiii cum de au știut să creeze o astfel de figurină, pentru că au 

văzut oameni în realitate? Sau poate pentru că ei înșiși sunt ființe umane, 

băieți sau fete? 

5.  Spuneți că astăzi veți învăța despre cum a creat Dumnezeu omul, pe Adam și 

Eva. 

MATERIALE: 

 Plastilină 
 Șervetele umede 
 Tavă 
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OBIECTIVE:  Copiii vor învăța DE CE a creat Dumnezeu omul, CUM l-a 

creat și prin ce este el DIFERIT de animale. 

TEXTE BIBLICE: Geneza 1:26-28 și 2:7 și 18-24. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți copie xerox imaginile de la pag. 9. Decupați                                       

imaginile, apoi lipiți-le pe câte o jumătate de coală A4.                                          

Aranjați imaginile în ordinea corectă, gata de a fi folosite la lecție. 

 Veți pregăti o coală A4 de hârtie și un marker. 

 Citiți prezentarea de mai jos de mai multe ori (în zile diferite și înaintea orei de 

curs). Asigurați-vă că toate materialele sunt bine organizate pe o masă, dar să nu 

fie văzute de copii înainte de a vorbi despre ele. Acoperiți totul cu un prosop ca să 

le feriți de ochii copiilor. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI ȘI PREZENTAREA POVESTIRE: 
(Veți folosi materialele pregătite înainte de lecție și figurinele din plastilină pe care        

le-au făcut copiii. Ridicați pe rând omuleții din plastilină și întrebați-i pe copii de ce       

i-au făcut. Răspunsul va fi, desigur, pentru că i-ați rugat dvs. să îi facă. Spuneți 

copiilor:) 

Șiți, copii? Lui Dumnezeu nu I-a cerut nimeni să creeze pe oameni. El a dorit acest 

lucru. Și pentru că El are mereu un scop în tot ce face, Biblia (arătați Biblia) ne spune 

că noi am fost creați de Dumnezeu ca să fim prieteni cu El, să avem o relație frumoasă 

cu El, cum are un Tată bun cu fiii Săi, și să ne închinăm Lui. Dumnezeu ne iubește 

foarte mult și vrea ca noi să fim fericiți. (Luați coala A4 de hârtie și desenați pe ea o 

inimă.)  

Dumnezeu a creat mai întâi pe Adam, adică pe bărbat. Apoi a creat-o pe Eva, adică pe 

femeie. Chiar dacă i-a creat să fie diferiți, bărbat și femeie, Dumnezeu a pus în amândoi 

ceva din El, ceva special prin care să semene cu El, ceva ce nicio altă ființă nu are. 

Haideți mai bine să povestim puțin despre cum spune Biblia (arătați Biblia) că a creat 

Dumnezeu pe om. El i-a dat un TRUP, adică un CORP (cu mâini, picioare, cap, inimă, 

ochi, urechi și așa mai departe), pe care l-a făcut din pământ, așa cum și voi ați făcut 

omuleții din plastilină. Dar și celelalte ființe create de El au corp, nu? Apoi Biblia spune 

(arătați Biblia) că Dumnezeu a suflat peste om din suflarea Lui (suflați peste un omuleț 

din plastililnă) și că omul a devenit atunci un SUFLET viu. Da, el respiră, se mișcă, 

gândește, simte, are emoții când e trist, se bucură (etc.), are voință (adică poate alege un 

lucru sau altul), are sentimente  (știe să iubească etc.). Dumnezeu nu ne-a făcut ca pe 

niște roboți (arătați imaginea robot), ci ne-a creat ființe inteligente și sensibile. Dar știți 

că și animalele sunt inteligente și sensibile? Și cățelușii sunt iubitori. Și pisicuțele fac ce 

doresc. (Arătați imaginea cu animale.) Ceea ce îl face însă pe om diferit de toate 

celelalte ființe și prin care ne spune Biblia că semănăm cu Dumnezeu, este ceva special, 

ceva ce El a pus doar în om și care se numește DUH. Prin acesta, doar noi putem avea o 

relație cu Dumnezeu deși nu Îl vedem cu ochii aceștia (duceți mâna la ochi). Nicio altă 

ființă nu poate, decât omul. Dar știți că sunt unii oameni care nu acceptă ceea ce spune 

Biblia și susțin că omul se trage de fapt dintr-o ființă inferioară Lui, adică mai puțin 

dezvoltată decât el, maimuța (arătați imaginea)? Întrebarea este: Cum s-ar putea acest 

lucru, ca omul care poate avea o relație personală cu Dumnezeu pe care nu Îl vede, deci 

cu o capacitate specială, să se tragă dintr-o maimuță care nu are această capacitate, deci 

nu poate să aibă o astfel de relație personală cu cineva pe care nu-l vede? 

MATERIALE: 
 
 Omuleții din plastilină 

realizați de copii 
 Coli A4 de hârtie 
 Cariocă 
 Copii xerox, pag. 9 
 

CONCLUZIE: Dumnezeu ne-a creat pe toți să avem o relație personală cu El. Niciun  

animal nu poate avea așa ceva. Dumnezeu a spus că tot ce a creat este bun, dar doar pentru 

oameni El a dat pe Fiul Său la moarte, ca să îi ierte de păcate. El vrea ca toți să fim în Cer 

cu El.   
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OBIECTIVE: Copiii vor înțelege și vor învăța ideea 

unui verset biblic care vorbește despre cum Dumnezeu a 

creat pe băieți și fete. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

     IDEE VERSET:  

 Dumnezeu a 

creat băieții și 

fetele.               

Geneza 1:27 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Pe 5 coli A4 de hârtie, faceți câte un desen:  

      1– nor, 2 –mână, 3-cap de băiat, 4-cap de fetiță, 5-carte. 

 Înainte de a ajunge copiii, ascundeți hârtiile cu aceste desene prin  

cameră. Pot fi chiar îndoite pentru a le ascunde mai bine. 

 Pentru joc, faceți doi cocoloși din folie de aluminiu. Sau faceți doi 

săculeți din ciorapi în care puneți orez/fasole/sare (etc.) și pe care să îi 

legați foarte bine la capăt. 

1.   Spuneți copiilor că atunci când strigați ,,start!”, trebuie să caute prin sală cinci coli de 

hârtie cu desene făcute de mână.  

2.   Strigați ,,start!” și toți copiii își pornesc căutarea. 

3.   Copiii care găsesc o hârtie vin în față și așteaptă cu hârtia în mână până ce au fost găsite 

toate cele cinci coli cu desene.  

4.   Când toate cele cinci hârtii au fost găsite, lipiți-le în ordine cu scotch pe tabla albă sau 

pe o ușă.  

5. Spuneți ce înseamnă fiecare imagine: 1 (nor) = Dumnezeu; 2 (mână) = a creat; 3 (cap 

de băiat) = băieții; 4 (cap de fetiță) = și fetele; 5 (carte) = Geneza 1:27. 

6. După fiecare desen arătat, repetați cuvintele reprezentative până veți învăța toată ideea: 

,,Dumnezeu a creat băieții și fetele. Geneza 1:27” 

7.   Spuneți de 3-4 ori ideea versetului biblic, ajutându-vă de foile care sunt la vedere. 

8.    Scoateți câte două foi cu imagini, și copiii vor spune inclusiv părțile fără imagini.  

9.   Mai scoateți alte două foi, și tot așa. La final, când nu mai există nicio imagine la 

vedere, copiii vor ști ideea versetului biblic pe dinafară. 

JOCUL este OPȚIONAL: 

1.  Copiii vor sta într-un șir indian și vor primi un cocoloș din folie de aluminiu/săculeț cu 

nisip făcut dintr-un ciorap sau o bilă.  

2.   Coșul în care vor fi aruncați cocoloșii poate sta pe podea. SAU cineva îl poate ține cu 

mâna în fața copiilor mutându-l în sus și în jos ca să intre cocoloșul, dar trebuie să 

rămână la o distanță anume de copii. 

3.   De fiecare dată când cocoloșul intră în coș, toți copiii  trebuie să spună ideea                  

versetului. 

4.  Faceți la fel până ce toți copiii au aruncat cocoloșul la coș. 

 

 

 MATERIALE: 

 5Coli A4 de 
hârtie 

 Cariocă 

 Bile mici 
( cocoloși din 
aluminiu sau 
șosete cu orez) 

 1Coș sau cutie 
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PREZENTARE ȘI INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Dați copiilor o coală A4 de hârtie și creioane colorate sau plastilină.  
2. Cereți copiilor să deseneze repede ceva, ce doresc ei, sau să modeleze ceva din plastilină. 
3. După 5 minute, strângeți creațiile copiilor. 
4. Apoi luați pe rând fiecare creație în parte și întrebați copiii: ,,Cine a creat aceasta? 

Ce reprezintă? La ce anume te-ai gândit când ai făcut asta?” 
5. Copiii pe rând trebuie să răspundă la aceste întrebări. 

DISCUȚIE CU COPIII: 
 Întrebați copiii ce înseamnă cuvântul ,,a crea”.  

 Spuneți copiilor că așa cum ei au creat desene/obiecte modelate atât de frumoase și 

au știut exact ce doresc să facă și cum să facă, la fel Dumnezeu a știut exact de ce vrea să creeze pe om 

și cum să îl facă, băiat și fată. Dumnezeu a creat pe om ca pe El cu trup, emoții, sentimente și voință, și 

cu acea parte pe care nicio altă ființă nu o are, de a putea avea o relație cu El.  

OBIECTIVE: Copiii vor învăța practic ce înseamnă ,,a crea” și ce minunat ne-a 
creat pe noi Dumnezeu. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  

 MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie 
SAU plastilină 

 Creioane colorate 

RUGĂCIUNE: 

      Aduceți copiii în rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru modul minunat în care El i-a  creat. 

 

OBIECTIVE: Copiii vor recapitula printr-un joc tot ce au învățat despre      
 creația omului. 

MATERIALE 

 Hârtie 
 Întrebări pag. 10 
 Pungă cadou 
 Muzică creștină la 

telefon 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Toți copiii stau pe scaune în cerc sau la locurile lor.  

 Când dați drumul la muzică, primul copil se ridică, apoi se așează pe scaun. 

Copilul de lângă el se ridică în momentul în care acesta s-a așezat, și tot așa. 

Se continuă la fel, ca valurile mării, până ce se oprește muzica.  

 Când muzica s-a oprit, copilul care este în picioare scoate o întrebare din   

punga de cadou. Dvs. o citiți și copilul răspunde. Dacă răspunsul e corect, 

copiii aplaudă și întrebarea e scoasă din joc. Dacă răspunsul e incorect, se 

pune întrebarea la loc, în pungă, și se continuă jocul. Dacă atunci când opriți 

muzica niciun copil nu e în picioare, vă opriți și toți copiii spun ideea    

versetului biblic. 

 

 Pregătiți pentru fiecare copil o coală A4 de hârtie și creioane colorate SAU plastilină. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți copie xerox întrebările de la pag. 10. 

 Tăiați întrebările și puneți-le într-o pungă cadou. 

 Pregătiți pe telefon o muzică creștină. 

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. 

 RECAPITULARE 
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OBIECTIVE: Copiii să realizeze un lucru manual care să le reamintească 

despre cele învățate în legătură cu modul în care a fost creat omul.  

MATERIALE: 

 Copii Xerox pag. 7-8 
 Carton de la orice cutie 
 Creioane colorate 
 Foarfece 
 Lipici 
 Hârtie 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Faceți o copie xerox a paginii 7 (pentru  8 copii) și pagina 8 cu fețele 

(pentru 9 copii). (Copiii vor face două păpuși, un băiat și o fetiță. Dacă însă 

aveți un grup mare la clasă, copiii ar putea face una singură: fie un băiat, fie 

o fată.) 

 Decupați fețele înainte de lecție. 

 Pe altă hârtie, faceți un triunghi și varianta a doua de formă de corp pentru 

fiecare copil în parte, vezi imaginea alăturată.  

 (Opțional:) Decupați bucăți mai mici de dreptunghiuri pentru brațe. Veți 

avea nevoie de patru astfel de dreptunghiuri: două pentru băiat și două 

pentru fetiță.  

 Dintr-un carton, de la orice cutie, decupați câte două dreptunghiuri de copil, 

de aprox. 2x7 cm. Sau puteți folosi bețe de înghețată dacă aveți. 

 Faceți un model de băiat și unul de fată, ca să vadă copiii cum trebuie să 

arate la final (vezi instrucțiunile de mai jos). 

 

 

1. Mai întâi faceți păpușa fetiță.  

2. Oferiți fiecărui copil un cap de fetiță la alegere, pagina 7 sau 8, un triunghi, 

două dreptunghiuri pentru brațe și unul de carton, imag 1. 

3. Copiii vor colora triunghiul, rochița păpușii fetiță. 

4. Arătați copiilor cum să pună lipici pe bucata de carton, imag. 2.  (Atenție! Nu  

puneți lipici pe partea de jos a cartonului, nici  pe triunchi sau imaginea cap, ci 

doar pe jumătatea superioară a cartonului.) 

5. Copiii vor lipi triunghiul, cu unghiul mai lung în sus, la cca. 1 cm. pe                        

dreptunghiul din carton, imag. 3, apoi, deasupra triunghiului, va fi lipit capul 

păpușii fetiță. 

6. Arătați copiilor unde să lipească brațele păpușii fetiță, pe rochie acolo unde 

trebuie să fie umerii, sub cap, imag. 4.   

7. Repetați tot  procesul pentru a face păpușa băiat, imag. 5.  Arătați întâi copiilor 

figurina băiat pe care ați făcut-o dvs. înainte de oră, apoi veți face cu ei,                   

îndrumându-i pas cu pas, vezi punctele 3-6.  Oferiți-le la alegere un cap de băiat, 

pagina 7 sau 8, și restul. 

8. La final, copiii vor avea două păpuși, un băiat și o fetiță, imag. 6.  

9. IMPORTANT: În timp ce lucrați cu copiii, spuneți-le că Dumnezeu ne-a creat pe 

toți oamenii. El a creat băieții și fetele și îi iubește la fel de mult și pe unii, și 

pe alții. El vrea ca noi să ne bucurăm că ne-a creat așa, băieți sau fete, să Îi fim 

mulțumitori pentru cum ne-a creat El și să avem o relație de prietenie cu El. De 

aceea, noi nu putem alege să fim băieți sau fete, deoarece El a ales deja 

pentru noi când ne-a creat și vrea să fim așa cum ne-am născut. Poate că unii 

băieți sunt foarte pricepuți la gătit, practică întâlnită în special la fete, iar unora 

dintre fete le place să joace fotbal, sport practicat în special de băieți. Dar asta nu 

înseamnă că Dumnezeu a greșit când i-a creat așa, ci că El a pus în fiecare om 

anumite plăceri, pasiuni și daruri, chiar dacă acestea se găsesc și la băieți și la fete. 

Dumnezeu ne-a creat să fim ceea ce suntem și să fim prieteni cu El.  

 

1. 

4. 

3. 

2. 

5. 

6. 

 LUCRU MANUAL 
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Fată, 1 la fiecare copil  

Brațe pentru băiat și fată, două 

pentru fiecare copil. 

Băiat, 1 la fiecare copil  

VIZUALE 
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Pentru 9 copii. 
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JOC RECAPITULATIV—ÎNTREBĂRI : 

Cine a cerut lui Dumnezeu să facă pe om?  

 

De ce ne-a creat Dumnezeu? 

 

De unde știm că ne-a creat Dumnezeu? 

 

Cum este relația dintre un tată bun și copiii lui?  

 

Cu cine seamnă omul? 

 

Din ce  a fost creat corpul omului? 

 

Ce a suflat Dumnezeu peste om? 

 

Dă exemplu de o emoție pe care o are omul. 

 

Ce este voința? 

 

Dă exemple de sentimente pe care le are un om. 

 

Ce a pus Dumnezeu în om ca să nu fie ca niște roboți? 

 

Ce a pus Dumnezeu în om prin care e diferit de animale? 

 

Ce cred unii oameni despre cum a apărut omul? 

 

De ce nu este posibil ca omul să devină om din maimuță? 

 

Cât de mult iubește Dumnezeu pe oameni? Cum știi asta? 

 

De ce nu putem alege noi dacă să fim băieți sau fete? 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost 
ca toți copiii să învețe despre ce spune 
Biblia, că omul a fost creat de Dumnezeu, 
că nu a apărut la întâmplare și nu a evoluat 
din maimuță, că Dumnezeu ne-a creat să 
fim băieți sau fete și noi nu putem alege ce 
vrem să fim deoarece El a ales ce trebuie să 
fim și dorește să avem o relație de prietenie 
cu El.  

TEXTE BIBLICE: Geneza 1: 26-28 și 2:7 

și 18-24. 

IDEE VERSET BIBLIC: Geneza 1:27 

 

Dumnezeu a creat băieții și fetele. 

(Geneza 1:27) 


