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 ASCULTAREA DEPLINĂ 2 

PREŞCOLARI  ŞI ŞCOLARI MICI 

SCOPUL LECŢIEI: 

Copiii să înveţe că trebuie să ascultăm de Dumnezeu cu toată inima, cu 

toată voinţa, chiar dacă nu înţelegem planul Său. 

TEXT BIBLIC: Cartea Daniel, capitolul 3. 

VERSETUL BIBLIC: Deuteronom 6:5 
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MATERIALE: 

 O tablă albă sau o 

coală mare A3 de 

hârtie 

 O coală mică– 

jumătate de A4—

de hârtie 

 Creion sau cariocă  

 Marker pentru 

tablă 

 Dr. Lupă intră enervat şi puţin agitat: ―Nu, ştiu!’’ spu-

ne el. “Cu adevărat, eu, dr. Lupă nu ştiu!’’ Se întoarce la co-

pii şi spune: ,,O, bună copii! Aţi auzit ce-am spus? Nu ştiu! 

Da, este pentru prima dată când mă auziţi pe mine, dr. Lupă, 

că nu ştiu ceva. Dar, de ce  spun eu  asta?’’ Scoate din buzu-

nar o foaie cu instrucţiuni. ,,Am aici  câteva instrucţiuni pen-

tru un experiment.’’ Se uită la copii de aproape. ,,Şi voi ştiţi, 

că eu, dr. Lupă, fac multe, multe, multe experimente.  Dar 

aceasta…? Nu ştiu! Eu nu cred că o să meargă. Mi se pare 

imposibil!’’ Se uită la copii de aproape. ,,Aţi auzit?  IMPOSI-

BIL!  Aici spune că eu, dr. Lupă, trebuie să ştiu ce cifre ale-

geţi voi. Cum este posibil? Da, e adevărat că  eu sunt dr. Lu-

pă, un om foarte înţelept. Desigur că sunt un om de ştiinţă 

faimos,  care face multe  experimente complicate. Dar... expe-

rimentul acesta?  Nu ŞTIU!’’  Dr. Lupă se gândeşte, apoi se 

uită  la instrucţiuni. ,,Mmm!’’  Dr. Lupă vorbeşte ca pentru 

sine: ,,Dar experimentul acesta este de la dr. Tot!  Îl cunosc foarte bine. Îl cunosc chiar 

foarte, foarte bine! Dr. Tot mi-a trimis multe experimente bune.  

EXPLICAŢIE 

Dr. Lupă este un personaj pe care noi îl folosim adesea în lecţiile noastre. El poate fi 

cineva care apare  la lecţie timp de câteva minute. Dr. Lupă poate fi interpretat de  

un bărbat, de o femeie sau de un adolescent. Puteţi solicita ajutorul unei  persoane  

din biserică pentru a fi dr. Lupă. Ştim lideri, diaconi, femei din biserică ce s-au  

oferit voluntar să interpreteze acest rol.  Dacă nu aveţi pe cineva care să fie dr. Lupă,  

puteţi interpreta chiar dvs. acest rol. Anunţaţi că urmează dr. Lupă, întoarceţi-vă cu 

spatele la copii, puneţi-vă îmbrăcămintea specifică acestui personaj (sacoul şi  

ochelarii ), apoi întoarceţi-vă cu faţa la copii şi spuneţi: ,,Bună, copii! Acum sunt dr. 

Lupă! ’’ Copiii se vor amuza la vederea dvs. şi vor fi receptivi. Nu contează dacă 

copiii ştiu sau nu cine este dr. Lupă. Ei oricum vor încerca să descopere  acest  

personaj. Fie că interpretaţi dvs. sau altcineva acest personaj, caracterul dr. Lupă va 

fi oricum amuzant şi-o bună modalitate de-a începe lecţia. 

 

EXPERIMENTUL: 

 

   OBIECTIVE: 

 

INSTRUCŢIUNI:  Vezi filmuleţul de la                

http://www.youtube.com/watch?v=2x0t3v1AI0Y 

şi desigur instrucţiunile din prezentarea experi-

mentului. 

Experimentul de mai jos are drept scop să introducă tema lecţiei,     anu-

me că trebuie să avem încredere şi să ascultăm chiar dacă nu înţelegem 

deplin.  

IDEI PENTRU COSTUM 

Încercaţi să găsiţi ceva care poate 

fi folosit de fiecare dată când  

interpretaţi personajul dr. Lupă.  

Noi vă propunem o pereche de 

ochelari amuzanţi, un halat de 

doctor, sau o cămaşă mai lungă. 

De asemenea, dr. Lupă poate avea 

un papion mare, sau o cravată 

intens colorată. Puteţi folosi o 

 perucă, dacă aveţi. Ar fi foarte 

amuzantă. Dar nu este neapărat 

necesară.  Poate fi o pălărie.  

Folosiţi-vă de imaginaţia şi de  

materialele pe care le aveţi la 

îndemână. Cereţi sfatul unui 

prieten, dacă e nevoie  de 

 mai multă imaginaţie, sau 

 mergeţi la un magazin  

second hand.  Dr. Lupă    

va veni la lecţii  de câteva               

ori pe an,  şi numai pentru      

5 sau 10 minute.    
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 Niciodată nu m-a ocolit. Mmmm! A, da, şi mi-a salvat viaţa când… Da! Mmm! Mmm! Da, 

da!’’  Se uită la copii.  ,,Ok! Eu dr. Lupă, nu sunt sigur că instrucţiunile acestea sunt  bune. 

Dar pentru că mi le-a trimis dr. Tot... şi pentru că eu am încredere din toată inima mea în 

el, cred că o să încerc să fac acest experiment. Ce credeţi copii: O să iasă sau nu,  

experimentul acesta? Eu nu ştiu ce să zic. Dar doar pentru că am încredere în dr. Tot, 

voi încerca să fac pas cu pas ce spune el în instrucţiuni.’’  

 Dr. Lupă se preface că citeşte încet  lista de instrucţiuni, apoi spune: ,,Bine, pentru 

început trebuie să fac un tabel cu 16 căsuţe, câte 4 pe orizontală şi 4 pe verticală. 

 Asta e simplu!’’ Dr. Lupă face tabelul, vezi filmul sau imag. 1,  apoi spune: ,,Aşa!  

Primul pas e gata. Acum să trecem la pasul doi. Trebuie să scriem în fiecare căsuţă un 

număr, de la1 la 16.’’ Dr. Lupă scrie, vezi filmul sau  imag. 2. Acum pasul trei spune 

că eu, dr. Lupă, trebuie să scriu pe o foaie separată un număr pe care voi nu îl vedeţi. 

Acest număr va reprezenta suma mai multor numere alese de voi mai târziu. Dar asta e  

imposibil! Cum să scriu ceva care să reprezinte o sumă a unor numere, înainte ca voi să le 

alegeţi ? Bine. Dacă dr. Tot îmi cere asta, voi scrie un număr. Dar doar pentru că o cere 

el.’’  Dr. Lupă scrie pe o bucată de hârtie numărul 34, fără ca ceilalţi să vadă. Apoi îndoaie 

hârtia şi roagă pe un copil să vină să se aşeze pe ea, aşa încât hârtia cu numărul să fie în  

siguranţă şi nevăzută de ceilalţi, apoi spune: ,,Bun şi pasul trei e gata. Ia să văd, ce mai 

scrie în instrucţiuni?’’ Dr. Lupă citeşte ca pentru sine, apoi zice:  ,,Am înţeles. Acum pasul 

patru spune că un copil trebuie să vină şi să aleagă un număr la întâmplare.’’  Dr. Lupă  

alege un copil din sală. Acesta trebuie să încercuiască un număr pe care îl doreşte. Apoi 

dr. Lupă taie toate celelalte numere de pe coloana verticală şi cea orizontală pe 

care se află numărul ales de copil. Însă va tăia în aşa fel, încât  copiii să nu vadă 

şi să nu înţeleagă că el le taie pe coloane. Se preface că alege numerele 

la întâmplare,  ca exemplu vezi filmul sau  imag. 3.  

 Dr. Lupă cheamă un alt copil şi se procedează ca mai sus. Acesta  

alege un al doilea număr de pe o altă coloană pe care îl încercuieşte, atenţie doar  

dintre numerele care nu au fost tăiate. Dr. Lupă taie din nou numerele de pe  

coloana verticală şi cea orizontală, aşa cum a procedat prima oară. Apoi cheamă un al treilea 

copil, şi în sfârşit un al patrulea copil. Când au fost încercuite 4 numere, un copil care ştie să 

socotească, sau chiar învăţătorul însuşi va aduna numerele încercuite. Suma lor trebuie să fie 

34. Atunci dr. Lupă spune mirat: ,,34!’’  

 Apoi dr. Lupă cere copilului care stă pe foaia scrisă de el să arate tuturor ce scrie pe 

foaie. Desigur că pe foaie stă scris numărul 34. Dr. Lupă spune:  

,,Fantastic! Experimentul a reuşit! Am reuşit să scriu dinainte 

 suma numerelor alese de cei patru copii. Ştiam  eu că trebuie să am încredere în dr. Tot, 

chiar dacă n-am ştiut cum se va încheia acest   

experiment.’’ 

 Dr. Lupă îi salută  pe copii şi iese din clasă fericit  

că i-a reuşit experimentul, iar învăţătorul îi anunţă pe copii că  

azi şi ei vor vorbi despre oameni care nu au înţeles ce se  

întâmplă în viaţa lor, dar au avut încredere în Dumnezeu.  
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POVESTE 

 Demult, foarte demult, pe vremea lui Daniel, băiatul despre care am vorbit în lec-

ţia trecută, au trăit trei băieţi evrei, prieteni ai lui Daniel. Ei au fost duşi împreună cu Da-

niel într-o ţară străină şi păgână, Babilon. Aceşti  tineri aveau o purtare frumoasă. Şi chi-

ar dacă se aflau departe de casă şi de părinţi, ei au ales să asculte de Dumnezeu şi să nu ce-

deze în faţa greutăţilor.)  (Intră cei trei prieteni fericiţi şi zâmbitori ca trei prieteni adevă-

raţi.)  

 Era în acea ţară un împărat pe nume Nebucadneţar. (Intră Nebucadneţar care se 

aşează pe tron.) El era înconjurat de mulţi slujitori şi o armată puternică. (Nebucadneţar  

bate din palme şi intră doi soldaţi care se înclină în faţa lui.)  

 Într-o zi, lui Nebucadneţar i-a venit o idee: să construiască o statuie mare din aur la 

care să se închine tot poporul.  (Soldaţii mimează că sunt încântaţi de cele explicate de  

împărat, apoi ies din scenă.) Îndată toţi s-au pus în mişcare şi când statuia a fost 

 terminată, tot poporul a venit să i se închine. (Soldaţii aduc în scenă ,,o statuie’’ un 

 scaun pe care urcă un copil pe post de statuie.) Atunci un crainic a strigat cu glas tare  

 OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe că asemenea prietenilor lui Daniel, care au ascultat cu toată 

inima şi voinţa lor de Dumnezeu  - fiindu-le pusă viaţa în pericol, la fel şi noi  

azi trebuie să ascultăm chiar dacă uneori nu înţelegem planul lui Dumnezeu.  

TEXT BIBLIC: Cartea Daniel, Capitolul 3 

INSTRUCŢIUNI: 

Vă propunem ca în prezentarea povestirii biblice să vă folosiţi de câţiva co-

pii care vor mima într-o pantomimă cele povestite de dvs. Vorbiţi   înainte 

de oră cu copiii selectaţi şi faceţi o repetiţie, pentru a evita  surprizele ne-

plăcute la clasă. 

 

PERSONAJELE implicate în             

pantomimă sunt:   

 cei trei prieteni ai lui Daniel 

 un crainic  

 doi soldaţi 

 regele 

 2-3 oameni din popor 

 îngerul Domnului 

MATERIALE: 

 Un scaun pentru statuie 

 O coronă făcută de dvs.  

    pentru rege 

 Sabie (făcută din carton sau 

un băţ) 

 Costume biblice: materiale 

sau feţe de masă, etc.  

 Material alb pentru îngerul 

 Cuptorul—o masă aşezată  

cu picioarele în sus  

Vă recomandăm fie să 

citiţi povestirea biblică 

de pe foaie, fie să o 

citiţi de mai multe ori 

înainte de oră, apoi s-o 

spuneţi pe dinafară în 

timpul orei. Oricum 

veţi face, încercaţi să 

fiţi cât mai expresiv în 

povestire, aşa încât să 

fie o plăcere pentru 

copii.  

 

MATERIALE: 

 Copii xerox po-

vestea biblică 

 Vezi lista la IN-

STRUCŢIUNI 

 Carioci 

 Omul de la 

lucru manual 
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 Această poruncă a regelui a venit cum nu se putea mai rău pentru cei trei prieteni 

ai lui Daniel. Ei fuseseră învăţaţi de când erau mici, aşa ca voi, să  se închine doar lui  

Dumnezeu. Ei îl iubeau mult pe Dumnezeu şi doreau din toată inima să Îl asculte, să i se  

supună cu orice preţ. (Intră în scenă cei trei prieteni care asistă şi ei la porunca regelui. 

Se vede clar pe chipul lor că nu sunt de acord cu această poruncă.) De aceea ei au refu-

zat  să asculte de porunca regelui.  (Soldaţii vin pe rând la statuie şi i se închină. Apoi 

vine crainicul şi face acelaşi lucru şi tot aşa fac şi cei 2-3 oameni din popor. La sfârşit le 

vine rândul celor trei prieteni care refuză să se supună regelui.)  

 Când a văzut regele că aceşti tineri nu-i ascultă porunca, a insistat să i se supună, 

dar ei nu l-au ascultat. Regele s-a înfuriat, spunând: ,,Să fie aruncaţi în cuptorul cu foc! Să 

văd acum care este dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?’’ Dar cei trei  

prieteni au luat cuvântul şi au spus: ,,Împărate,  Dumnezeul nostru poate să ne scoată din 

cuptorul de foc şi ne va scoate. Şi chiar dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina 

acestei statui.’’ Aşa că toţi trei au fost aruncaţi în cuptorul cu foc. (Regele  se  

înfurie şi porunceşte ca cei trei să fie aruncaţi în cuptor. Soldaţii care îi aruncă în cuptor 

cad la pământ ucişi de flacără.) Dar minune! (Cei trei se plimbă fericiţi. Intră în scenă  

îngerul.) Când au ajuns în cuptor, toţi trei se plimbau ca pe bulevard. Ba, mai mult, deo-

dată a apărut un al patrulea bărbat care se plimba împreună cu ei prin foc. Atunci împăra-

tul s-a speriat foarte tare  şi ridicându-se de pe tron, a spus: ,,Cum? N-am aruncat eu în 

cuptor trei oameni? (Toţi din jur aprobă că da, au fost trei.) Ei bine, acum văd patru oa-

meni umblând liberi prin mijlocul focului şi sunt nevătămaţi, iar chipul celui de-al patru-

lea seamănă cu al unui fiu de dumnezeu. Apoi regele i-a strigat pe nume şi le-a spus: 

,,Ieşiţi afară!’’ (Cei trei ies din cuptor nevătămaţi spre surprinderea tuturor care priveau 

nedumeriţi cât la soldaţii care zăceau morţi, cât la ei care erau neatinşi de flăcări.) Toţi 

trei au ieşit afară spre uimirea tuturor. Iar Nebucadneţar a recunoscut că Dumnezeul celor 

trei evrei este cel mai mare Dumnezeu.  

 Aşa se încheie povestea biblică, iar tinerii s-au bucurat nespus de biruinţa lor. Ei 

au ales să asculte de Dumnezeu din toată inima şi cu orice preţ. Ei s-au încrezut în Dum-

nezeu, iar El le-a dat biruinţa. (Toţi copiii care au interpretat pantomima vin în faţă ca să 

fie  

aplaudaţi de restul clasei.)  

în faţa poporului spunând că toţi trebuie să se închine acestui chip, altfel, cine nu se va  

supune poruncii împăratului va fi aruncat într-un cuptor cu foc. (Crainicul este foarte  

expresiv când mimează, arătând permanent cât spre statuie, cât spre cuptorul cu foc - o 

masă întoarsă cu picioarele în sus pe post de cuptor.) 
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OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe versetul  biblic cât mai uşor, prin joc, o metodă     efici-

entă, cu rezultate optime.  

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

Instrucţiuni înainte de oră: 

 Faceţi copii xerox imagini, pag. 11. 

 Imaginile reprezintă împărţirea versetului biblic astfel: 

 

Să iubeşti…   

 

pe Domnul, Dumnezeul tău, … 

 

 cu toată inima ta…  

 

Deuteronom 6:5 

 

JOCUL pentru a repeta versetul biblic.  

MATERIALE: 

 Imagini, pag. 11 

 Coli de hârtie A4 

 Creioane colorate/

carioci 

 Foarfece 

 Marker 

 4Ace de siguranţă 

 

Să iubeşti pe Domnul, 

Dumnezeul tău, cu  

toată inima ta…

Deuteronom 6:5 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Acelaşi set de inimi folosit anterior va face obiectul jocului.  

 Spuneţi copiilor să pună mânuţele la ochi şi să lase capul în jos, timp în care dvs. veţi 

ascunde prin clasă cele 4 inimi cu imagini.  

 Când spuneţi ,,start!’’ copiii vor începe să caute prin clasă cele 4 inimi. Cei care au găsit 

piesele vin în faţă şi formează versetul corect, apoi îl vor spune cu voce tare.  

 

Instrucţiuni în timpul orei: 

1. Alegeţi 4 copii şi prindeţi cu un ac pe pieptul fiecăruia câte o inimă  în ordinea corectă 

pe care o cere versetul biblic. 

2. Spuneţi de câteva ori (4-5 ori) versetul împreună. 

3. Întoarceţi câte un copil cu spatele la clasă, aşa încât ceilalţi trebuie să spună versetul, 

inclusiv partea care nu se vede.  

4. Procedaţi la fel până ce toate inimile au dispărut. ATENŢIE! Nu întoarceţi cu spatele pe 

copii în ordinea pe care o cere versetul biblic, ci pe sărite.   

S

p

c

D
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 Copiii care au găsit imaginile şi au spus versetul, vor ascunde ei inimile acolo unde vor 

dori, timp în care ceilalţi vor avea ochii închişi, capul plecat şi mânuţele pe ochi.  

 Repetaţi jocul de câteva ori aşa încât cât mai mulţi copii, poate chiar toţi, să apuce să  

      găsească cel puţin  o inimă, apoi să spună versetul biblic.  

 OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă şi prin această activitate cât este de important să  asculte 

de Dumnezeu cu toată inima, cu toată voinţa. 

MATERIALE: 

 Copie xerox  

  SITUAŢIILE,  

  pag. 10 

 

Instrucţiuni înainte de oră: 

 Luaţi situaţiile propuse la pag. 10 

Instrucţiuni in timpul orei: 

 La acest moment vă propunem să închegaţi o discuţie cu copiii, pe baza unor situaţii  

propuse de noi la pag. 10,  care să aibă drept scop  luarea unor învăţături practice pe care 

copiii să le poată aplica mai apoi în viaţă.  

 Daţi tuturor copiilor posibilitatea să se exprime.  

 Chiar dacă vreun copil va spune o mare prostie, nu vă arătaţi nici speriat nici şocat,  

      deoarece bună sau rea aceea este părerea lui. Mai bine să îi îndrumaţi  cu blândeţe şi în   

      dragoste pe copiii care greşesc sau au o părere nu tocmai biblică, fiind cât se poate de   

       serios şi nepermiţând râsul sau dispreţul celorlalţi colegi.  

 Acum puteţi cânta cu copiii cântecul  învăţat la lecţia anterioară ,,Ai grijă gură mică’’. 

Pentru cuvinte şi melodie, vezi http://www.youtube.com/watch?v=rF4u1Xa-_QU 

  La sfârşit aduceţi-i pe copii în rugăciune. Daţi tuturor, celor care doresc, posibilitatea să 

se roage, dar îndrumaţi-i să se roage cât mai personal şi practic. 

 

 

  

   OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească versetul biblic, dar şi tema acestei lecţii,         

printr-un joc recapitulativ.  

1.  Ca joc recapitulativ, vă propunem un joc  parţial cunoscut din lecţia  

      precedentă, secţiunea Jocul pentru a repeta versetul biblic—Şcolari. 

2.  Împărţiţi copiii în două echipe, formând astfel două şiruri.  

3. Spuneţi copiilor că echipa unu este cea din dreapta, iar echipa   

       doi este cea din stânga.  

MATERIALE: 

 Copie xerox, 

pag.10, cu  

   întrebări 

 O cutie 

 O minge 

 Tablă/hârtie 

 Marker/pix 

 O pungă în care 

veţi pune întrebă-

rile înainte de 

oră. 

INSTRUCŢIUNI  

http://www.youtube.com/watch?v=rF4u1Xa-_QU
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4.  Luaţi un lider, poate fi chiar un copil care va sta în faţa celor două  echipe, la mijloc, 

 la o distanţă  de câţiva metri cu o cutie în mână pe post de coş.  

 Când învăţătorul spune ,,START!’’, primul copil din echipa unu aruncă cu mingea la 

 ,,coş’’, de la locul în care se află. 

5.    Dacă mingea a căzut în cutie, copilul, care a aruncat mingea corect, va extrage  

            dintr-o  pungă o întrebare. Înainte trebuie să răspundă la întrebare şi abia apoi trece la    

            capătul şirului.  

6.  Dacă a răspuns corect, întreaga echipă primeşte 100 de puncte. Dacă nu  a răspuns 

 corect, echipa nu primeşte niciun punct. 

7.  Dacă mingea aruncată nu a căzut în cutie, cel ce a aruncat mingea trece la capătul  

 şirului, fără a avea posibilitatea să răspundă la o întrebare şi să câştige 100 de puncte. 

 Aruncarea la coş se va face alternativ, indiferent dacă o echipă nimereşte  sau 

 nu ,,coşul’’, ori răspunde corect sau nu la întrebare  

 

ATENŢIE! Ceea ce veţi lucra azi, reprezintă partea a II-a  

dintr-un set de  trei. Copiii nu vor duce acasă materialul lucrat  

  OBIECTIVE: 

Acest moment îi ajută pe copii să-şi  amentească despre ce au           în-

văţat în timpul în care ei lucrează la lucru manual. 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 9 

 Lipici 

 Foarfece 

 Creioane colorate 

 OPŢIONAL. Hârtie 

creponată roşie. 

LECŢIA  1 

LECŢIA  3 

LECŢIA  2 

INSTRUCŢIUNI înaninte de oră: Faceţi copii xerox, pag.9. 

 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:                

1.  Decupaţi corpul şi inima.  

2.   Lipiţi corpul de cap. 

3. Desenaţi, decoraţi şi coloraţi bluza. 

4. Coloraţi inima. 

5. Lipiţi inima la locul ei. 

 

OPŢIONAL: Daţi copiilor bucăţi de hârtie creponată pe care o vor rupe 

în bucăţele mici, o vor face cocoloaşe şi o vor lipi pe inimă. Aşa, inima va 

arăta ca o frumoasă broderie.  
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SITUAŢII DE VIAŢĂ pentru DISCUŢII: 

Spuneţi copiilor:  

,,Copii, nimeni nu ne obligă să ne închinăm vreunei statui. Dar sunt multe alte situaţii în  

viaţa noastră care cer curaj de la noi să facem ce vrea Dumnezeu. Iată câteva asemenea  

situaţii:’’ 

1. Eşti în casa unui prieten care se uită la un desen animat foarte urât. Ce o să faci tu, mai 

ales că ştii că mama nu te lasă să te uiţi la aşa ceva? Ai tu curaj să spui prietenului tău să 

închidă televizorul? Ai tu asemenea prieteni?   

2. Fratele tău a făcut ceva periculos. Dacă vei spune părinţilor, el va fi supărat pe tine şi 

poate chiar te bate. Tu însă ştii  că trebuie să spui părinţilor. Ce faci? 

3. Prietenii tăi la şcoală le trag de codiţe pe fetiţe. Ce vei face tu în acest caz? Crezi că ei 

vor râde de tine pentru că nu li te alături? Ţi s-a întâmplat vreodată o asemenea situaţie? 

Dacă nu, ce ai face într-o asemenea situaţie? 

4. Dacă vei auzi  pe un copil din biserică vorbind urât, ce vei face? Ai tu curajul să-l ajuţi 

să facă ceea ce vrea Dumnezeu? Cum vei face asta? 

5. Cineva te-a acuzat că ai furat ceva, deşi tu eşti nevinovat. Ce poţi face într-o asemenea    

     situaţie?  

 

 

 

 

Vizuale ÎNTREBĂRI pentru  JOCUL RECAPITUALTIV, pag. 7: 

INSTRUCŢIUNI: 

 Faceţi o copie xerox. 

 Tăiaţi întrebările şi îndoiţi hârtiile.  

 Puneţi toate întrebările într-o pungă. 

 După ce au fost folosite, puneţi întrebările la loc în pungă pentru a putea fi extrase şi  

      refolosite de alţi copii. 

 

ÎNTREBĂRI: 

1. Câţi băieţi evrei se aflau în Babilon? 

2. Cum se numea prietenul bun al celor trei băieţi evrei? 

3. Ce a poruncit regele să se construiască? 

4. Ce a poruncit regele să se facă cu statuia? 

5. Ce au făcut cei trei băieţi  când au aflat că trebuie să se închine statuii? 

6. De ce nu s-au închinat cei trei băieţi statuii de aur? 

7. Cum i-a pedepsit regele pe cei trei băieţi? 

8. Ce s-a întâmplat cu cei trei băieţi în cuptorul cu foc? 

9. Cine i-a vizitat pe băieţi în cuptorul cu foc? 

10. Ce a spus regele când a văzut că nu li s-a întâmplat nimic celor trei băieţi? 

11. Cum arătau cei trei băieţi după ce au ieşit din cuptorul cu foc? 

 

APLICAŢIA PRACTICĂ, pag. 7 
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Vizuale VERSETUL BIBLIC, pag. 6 

 

 

 

 

  

 

 

S
ă
 iu

b
eşti…

   

pe Domnul, Dumnezeul

      tău, … 

cu toată inima ta…  

D
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:5
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