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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
 Faceți copii xerox cu imaginile de la paginile 6-7. 
 
 
INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
1. Arătați imaginea 1, mâncare (fructe/pâine etc.), și întrebați: Ce arată această imagine? De ce 

mâncăm noi în fiecare zi?  

2. Copiii vor răspunde după fiecare întrebare. 

3. Arătați imaginea 2, o sticlă cu apă, și întrebați: Ce arată imaginea asta? De ce bem noi                    

apă în fiecare zi?  

4. Lăsați copiii să răspundă. 

5. Arătați imaginea 3, sport, și întrebați: Ce arată această imagine? De ce trebuie să facem noi 

mișcare în fiecare zi? 

6. Lăsați copiii să răspundă. 

7. Arătați imaginea 4, copil care doarme, și întrebați:  Ce arată această imagine? De ce trebuie să 

dormim sau să ne odihnim? 

8. Copiii vor răspunde după fiecare întrebare. 

9. ATENȚIE! Important este ca, de fiecare dată, după întrebările ,,de ce?”, răspunsul să fie:                             

,,Ca să  creștem frumos!” 

 
OPȚIONAL:  
 
În loc de imagini, puteți folosi obiecte (fructe, pâine,  sticlă de apă, minge, pernă).                                                    
Puneți totul într-o pungă cadou și scoateți imaginile în ordinea enumerată mai sus,                                       
în instrucțiuni.  
 

   PERSOANE: 

 1-2 Persoane  

OBIECTIVE:  
Acest moment introduce tema și deschide lecția biblică în care copiii învață că 
Dumnezeu ne ajută să creștem frumos.  

 
 În acest set de lecții, copiii vor învăța despre creșterea spirituală a unui om. Prin 

lecția de față, copiii vor învăța că Dumnezeu vrea și ne ajută ca noi să creștem 
frumos, să fim plăcuți Lui și oamenilor. 

  Materialul de față este potrivit pentru preșcolarii foarte mici, 3-4 ani, dar el 
poate fi adaptat și pentru preșcolarii mai mari de 4 ani. 

 Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate împreună, 
pot depăși două ore. De aceea am marcat unele secțiuni ca fiind opțioale. Cele 
mai importante sunt: povestirea biblică, învățarea versetului/ideii și aplicația 
practică.     

 Deschideți lecția cu un cântecel și o scurtă rugăciune.  

 “Ca să creștem frumos.” 

MATERIALE: 

 Imagini, pag. 6-7 

 Opțional: Obiecte (fructe, 
pâine, sticlă de apă, minge, 
pernă).                                                     
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 
 Pregătiți toate materialele și faceți omulețul de hârtie respectând pașii de 

mai jos:  
 Luați 3 coli A4 de hârtie și puneți-le una peste alta, imag. 1.  
 Luați o farfurie și puneți-o cu partea mai largă peste cele trei foi, imag. 2.  
 Dați un contur de jur împrejurul farfuriei, folosindu-vă de creion, imag. 2. 
 Decupați cercul trasat, având în același timp toate cele trei foi una peste 

alta, imag. 3. 
 Veți obține trei cercuri mari, imag. 3. 
 Luați a patra coală A4 de hârtie și îndoiți-o pe vertical în trei părți egale, 

imag. 4. 
 Desfaceți și tăiați pe îndoituri, ca să obțineți trei bucăți mari de hârtie de 

29x 6,5 cm, imag. 4. 
 Suprapuneți două astfel de bucăți, una peste alta, și îndoiți-le în același 

timp în formă de acordeon, imag. 5.  
 Desfaceți-le și lipiți ca în imag. 6: cerc, hârtie acordeon, cerc, hârtie 

acordeon, cerc. 
 Pe primul cerc, desenați o față de copil, imag. 6. 
 Puteți colora tot ce ați făcut până acum, imag. 6. 
 Ultima hârtie, cea nefolosită, tăiați-o în două pe orizontal, imag. 6b, apoi 

lipiți bucățile rezultate în loc de mâini, imag. 6.  
 Rezultatul va fi un copil care se face mai mare și mai mare etc. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Vizualul creat înainte de oră îl veți folosi când povestiți despre Samuel, vezi instrucțiunile de pe 

parcursul povestirii.  

POVESTIREA BIBLICĂ: 

Demult, într-o familie credicioasă s-a născut un copilaș tare drăgălaș. Dar știți ceva, copii? Ca să-l 

aibă, mămica lui s-a rugat mult lui Dumnezeu pentru el și I-a promis că, dacă îi va dărui un băiețel, va 

avea grijă ca el să crească în așa fel, încât să Îi fie Lui de folos toată viața. 

Dumnezeu a ascultat-o pe această mămică și i-a dăruit un băiețel. Iar ea i-a pus numele Samuel.  

Scoateți vizualul din care se vede doar capul, apoi spuneți: Iată-l pe Samuel! Ce mic este! E un 

bebeluș. Ce bebe frumos! El a fost hrănit cu lapte, apoi cu mâncare. A băut apă, a dormit, a făcut 

mișcare, iar Dumnezeu l-a ajutat să crească mare. Desfaceți vizualul până la al doilea cerc. Da, acum 

Samuel este un băiețel mult mai mare. Și ca orice copil, el alerga și se juca. Dar a fost mereu cuminte 

și ascultător, ca să fie plăcut Domnului.  

Într-o noapte, însă, s-a întâmplat ceva. Dumnezeu l-a strigat pe nume: Samuel, Samuel! El nu a știut la 

început cine îl strigă, apoi a înțeles că Dumnezeu este Cel care îi vorbește. Și așa a fost: Dumnezeu i-a 

vorbit personal lui Samuel și i-a spus tot ce trebuia să facă.  

Ce credeți că s-a întâmplat apoi? Oare Samuel a rămas așa, mereu copil? Nu. Dumnezeu l-a ajutat să 

crească și mai mare. Desfaceți pliurile hârtiei până la al treilea cerc. Oau, ce mare e acum Samuel! E 

un adult. Da, Samuel a crescut mare și a îmbătrânit. El a fost un preot foarte cunoscut în țara lui.  

CONCLUZIE: 

Dumnezeu l-a ajutat pe Samuel să crească mare și frumos, plăcut înaintea Lui și înaintea oamenilor, să fie un om 

bun. Dumnezeu vrea să ne crească și pe noi mari, să fim plăcuți Lui și buni cu ceilalți oameni.   

1. 

2. 

3

4. 

5. 

6. 

6b. 

MATERIALE: 

 4Coli A4 de hârtie  

 1Farfurie  

 Foarfecă 

 Creion 

 Lipici 

 
 

                                     

OBIECTIVE: 

Această secțiune are drept scop să vorbească copiilor despre Samuel din Biblie și 
despre cum Dumnezeu l-a ajutat să crească frumos înaintea Lui și a oamenilor. 
 

TEXTE BIBLICE: 1Samuel 1:18-21 și 26 
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OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă diferența dintre un copil și un bătrân, dar și cum  

ne ajută Dumnezeu să creștem. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți copie xerox cu imaginile de la pag. 7-8. 

 Decupați și lipiți fiecare imagine pe 1/2 sau 1/4 coală A4 de hârtie.  

 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe și să înțeleagă  
parte dintr-un verset biblic, care vorbește despre 
cum creștea Samuel.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 În timpul orei, veți desena în fața copiilor câteva desene pe coli A4 de hârtie. 

 Faceți o repetiție înainte de oră, astfel: 1 - omuleț, 2 - săgeată în sus, 3 - față 

veselă, 4 -  un nor, 5 - multe fețe vesele, 6 - o carte ca o Biblie, 7= o săgeată 

mare pe o coală A4 de hârtie. (Aceasta din urmă este pentru joc, dacă hotărâți să 

îl faceți.) 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Desenați pe rând fiecare imagine și explicați ce reprezintă ea, apoi repetați cu 

copiii cuvintele pe care le reprezintă imaginea respectivă.  
2. Desenați imaginea 1 (copil) și spuneți că ea reprezintă cuvântul Samuel. 
3. Spuneți cu copiii: ,,Samuel” 
4. Desenați imaginea 2  (săgeată) și spuneți că ea reprezintă cuvântul creștea.  
5. Spuneți cu copiii: ,,Samuel creștea.” 
6. Procedați la fel cu toate celelalte imagini până se termină și le aveți pe toate 

șase în fața copiilor.  
7. Lipiți-le cu scotch undeva la vedere: ușă, perete sau tablă. 
8. Spuneți cu copiii tot ceea ce ați învățat din verset.  
9. Scoateți câte una sau două imagini și spuneți de fiecare dată tot versetul 

învățat, inclusiv părțile care lipsesc.  
10. La final, spuneți totul pe dinafară de două-trei ori. 
 
JOCUL este OPȚIONAL: 
1. Puneți pe jos imaginile folosite anterior și lipiți-le cu scotch                                  

pe podele, cu imaginea în sus. 
2. Așezați imaginile una lângă alta, în ordinea pe care o cere versetul 

biblic, ca și cum ar fi niște scări. 
3. La final, puneți săgeata, vezi pregătirea înainte de oră - imaginea 7 

recomandată pentru joc.  
4. După săgeată, trasați un cerc din hârtie, lipită cu scotch, cretă sau                     

ață.  
5. Copiii vor forma un șir indian, vor sări pe rând pe fiecare imagine 

și vor spune cuvintele din verset, reprezentative pentru acea 
imagine. 

6. Când ajung la săgeată, au voie să intre în cerc unde vor spune cu toții parte din 
versetul biblic învățat. 

7. Puteți repeta jocul, accelerând ritmul.  

           MATERIALE: 
 Cariocă 

 Scotch 

 Foarfecă 

 Coli A4 de hârtie 

 Ață/cretă 

 

...Samuel creștea ...                           
plăcut Domnului și 

oamenilor. 

 1Samuel 2:26 

MATERIALE 

 5 Imagini, pag. 7-8 

 2 Coli A4 de hârtie 

 Foarfecă 

 Lipici 

2. 
1. 

3. 

5. 
6. 

4. 

7. 

1. 

Samuel... 

2. 

Samuel creștea... 

3. 

Samuel creștea plăcut... 

4. 

Samuel creștea plăcut 

Domnului... 

5. 

Samuel creștea plăcut 

Domnului și oamenilor. 

6. 
Samuel creștea ... plăcut 

Domnului și oamenilor.                            

1Samuel 2:26 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Luați coli A4 de hârtie pe care să le suprapuneți unele peste altele. 

 Îndoiți-le în trei pe verticală. 

 Desfaceți-le și tăiați-le pe cutele formate. Veți obține astfel dintr-o coală A4 
de hârtie trei bucăți de 6x29,5 cm la trei copii. 

 Îndoiți-le de jos în sus, în formă de acordeon. Pliați șapte îndoituri de aprox. 
3 cm fiecare. Ultima parte, cea de sus, o veți lăsa de 6 cm. 

 Faceți pentru fiecare copil câte două dreptunghiuri de 5x3 cm, câte un cerc 
cu diametrul de 3-4 cm și două ovale mai mici pentru picioare. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dați fiecărui copil un cerc, un dreptunghi lung în formă de acordeon, un cerc, 
două dreptunghiuri mici și cele două ovale mai mici.  

2. Copiii vor colora toate piesele primite și vor desena o față veselă pe cerc. 
3. Copiii vor lipi fiecare piesă în parte. Întâi vor lipi cercul, pe partea de sus și 

mai mare. Apoi vor lipi picioarele, apoi mâinile.  
4. Copiii se vor juca cu păpușa construită și o vor face mai mică sau mai mare.  
5. În același timp, puneți întrebări despre lecție: Cum a crescut Samuel? Cum 

vrea Dumnezeu să creșteți voi? Cum poate Domnul să vă ajute să creșteți 
frumos? Ce aveți voi de făcut ca să creșteți plăcuți înaintea lui Dumnezeu și a 
oamenilor? 

 

 

RUGĂCIUNE: 

Aduceți copiii înaintea lui Dumnezeu în rugăciuni de mulțumire și cerere, prin care să Îl roage pe Domnul să-i 

ajute și pe ei să crească frumos și să fie plăcuți înaintea Lui și înaintea oamenilor. 

OBIECTIVE:    Copiii să realizeze un obiect care să le amintească 
despre faptul că Dumnezeu îi ajută să crească mari și plăcuți Lui și 
oamenilor. 

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie albă 

 Foarfecă 

 Lipici 

 Creioane colorate 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Arătați pe rând cele șase imagini, de la bebeluș la bătrân.  
2. După fiecare imagine, spuneți: ,,Aici este Samuel bebeluș. Aici este Samuel copil. Aici este 

Samuel copil mai mare. Aici este Samuel tânăr. Aici este Samuel adult. Aici este Samuel bătrân.” 
3. Apoi întrebați: ,,Cine e mai mare: Samuel bebeluș, sau cel bătrân? Samuel copil, sau adult? Samuel bebe,                                 

sau copil?” 
4. Copiii vor răspunde după fiecare întrebare. 

 

CONCLUZIA:  

Vedeți, copii? Dacă Dumnezeu l-a ajutat pe Samuel să crească atât de frumos  - de la un bebeluș la copilaș,              

apoi copil mai mare, apoi a fost tânăr, adult și, în final, bătrân - Dumnezeu vrea să ne ajute și pe noi să 

creștem la fel. Samuel s-a rugat Domnului, a citit din Cuvântul Său și a fost ascultător de El. Dumnezeu ne ajută și 

pe noi creștem frumos, plăcuți înaintea Lui și a oamenilor, dacă facem ca Samuel. 

Pentru picioare 

Pentru cap 

Pentru corp, o foaie la 3 copii 

Pentru mâini 

 LUCRU MANUAL ȘI RECAPITULARE: 

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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1. 

2. 

3. 

LECȚIA INTORDUCTIVĂ 
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6
. 

4. 

5. 

Sam
u

el  b
ătrân

 

APLICAȚIE PRACTICĂ: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

APLICAȚIE PRACTICĂ: 

5. 
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Dragi părinţi, 
scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți 
copiii să înțeleagă că Dumnezeu vrea 
ca noi nă creștem frumos, să fim 
plăcuți înaintea Lui și înaintea 
oamenilor. 

 Textul biblic: 1Samuel 1: 18-21, 26  

 Verset biblic: 1Samuel 2:26. 

Dumnezeu vrea să ne crească frumos, 

să fim plăcuți înaintea Lui și înaintea 

oamenilor. 

       INSTRUCȚIUNI: 

 Colorați bebelușul. 

 De la bebeluș trasați câte o linie în ordinea corectă creșterii unui om (de la 
imaginea cu cel mai mic copil până la imaginea care arată un om bătrân),    
folosind diferite culori: 1-roșu, 2-verde, 3-albastru, 4-galben, 5-maro.   


