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7. Lecție Recapitulativă 

 

 

Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. - SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT la școala biblică pentru copii sau la orele de religie.  

Este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării 

sau a altor scopuri ( website, DVD, CD, Radio -TV sau diferite alte publicaţii).   

Pentru mai multe informații: kidzromania@gmail.com . 
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OBIECTIVE: Lecția Introductivă are drept scop să îi introducă pe copii în                       
recapitularea propriu-zisă a tuturor celor învățate despre rugăciunea Tatăl nostru. 

 PERSOANE: 

 1-2 Persoane 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Faceți un joc în fața copiilor astfel: Bateți mâinile cu cineva, vezi imaginea 1, în 
timp ce numărați: ,,Unu, doi, trei, patru!” După ce copiii au văzut cum se face, 
rugați-i să se întoarcă unii spre alții și să facă perechi de câte doi copii. Puteți să 
numărați dvs. tare sau împreună cu copiii, în timp ce bat mânuțele unii cu alții. 

2. Faceți o discuție prin întrebări și răspunsuri:  

  Ce mai putem noi face cu mânuțele? Putem să batem din palme? Haideți să batem cu 
 toții din palme! Vezi imagine 2.   

  Ce altceva mai putem face cu mâinile? Să apucăm o hârtie? Da. Haideți să vedem    
             cum facem aceasta! Vezi imagine 3. 
 
  Ce altceva mai putem face cu mâinile? Să ne salutăm unii pe alții? Da. Haideți să dăm 

 mâinile unii cu alții și să spunem ,,Salut!”. Vezi imagine 4. 

   Dar să ne acoperim ochii cu mâinile, putem? Desigur! Haideți să facem aceasta cu  

             toții!  Vezi imagine 5. 

  Dar să ne rugăm cu mâinile? Sigur că putem. Haideți să facem aceasta cu toții! Vezi   

             imagine 6. 

3. Spuneți: ,,Astăzi vom vorbi tot despre rugăciune. Vă amintiți că în ultimele lecții                   

       am  vorbit despre rugăciunea Tatăl nostru? Și ca să învățăm mai ușor cum putem să ne  

      rugăm mai bine, astăzi ne vom folosi de cele 5 degete de la mână.”  

4.    Arătați copiilor palma deschisă cu cele 5 degete, imagine 7.  

MATERIALE: 

 Nu sunt. 

 În această lecție vom recapitula tot ce am învățat despre rugăciunea Tatăl 
nostru, iar copiii vor învăța cum trebuie să ne rugăm.  

 Această lecție este creată special pentru copiii preșcolari, 5-6 ani, și școlari  
mici, clasa I. 

 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, 
jocuri, aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.   

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o scurtă 
rugăciune de început. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 În timp ce le vorbiți copiilor, folosiți-vă atât de cele 5 degete de la mână,              

cât și de vizual. 

 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să-și reamintească rugăciunea Tatăl nostru și să învețe cum 
trebuie să se roage.  

 Faceți copie xerox pagina 7, imaginea cu mâinile.  

TEXT BIBLIC: Matei 6: 9-13 

PREZENTARE: 

Noi am vorbit mult în ultimele lecții despre rugăciunea Tatăl nostru. Ea este un model pentru noi 
din partea Domnului Isus, ca să învățăm cum să ne rugăm. Lui Dumnezeu însă Îi place să vorbim 
cu El prin cuvintele noastre, exact așa cum vorbim cu un prieten la telefon (arătați un telefon). 
Haideți să ne imaginăm că eu vorbesc acum cu Maria, o prietenă a mea. Cum voi face? Fiți 
atenți! ,,Alo? Maria? Pauză. Ce mă bucur să te aud! Ce mai faci? Pauză. Nu vrei să vii la mine să 
colorăm împreună o imagine? Pauză. Știu că m-ai așteptat ieri. Pauză. Iartă-mă că nu am putut 
veni la tine. Pauză. Poți să vii tu azi să colorăm împreună? Tu ești foarte pricepută la asta. Pauză. 
Mulțumesc! La Revedere. ” 
 
La fel este și când vorbim noi prin rugăcine cu Dumnezeu. Domnul Isus ne-a învățat că noi trebuie 
să spunem ceva frumos lui Dumnezeu atunci când ne rugăm. De exemplu, putem să Îi spunem: 
,,Te iubesc!” Acest deget (arătați degetul 1 de la mână) arată că noi trebuie să spunem ceva 
frumos lui Dumnezeu. Ridicați cu toții acest deget și haideți să spunem împreună: Te iubesc, 
Dumnezeu!  
 
Degetul acesta (arătați degetul 2 de la mână) ne va aminti că Dumnezeu ne ajută! Haideți să ne 
gândim la câteva lucruri pentru care noi cerem ajutor de la Dumnezeu (când ne e frică, când nu 
putem face ceva etc.). Foarte bine! Haideți să ne reamintim: Ce înseamnă degetul 1? La degetul 2 
strigăm: Dumnezeu ne ajută! 
 
Acum, degetul  3 (arătați degetul 3 de la mână) arată că trebuie să ne cerem iertare de la 
Dumnezeu, dar și că noi trebuie să îi iertăm pe cei care ne greșesc nouă. Haideți să spunem 
împreună: Iertare! Să ne reamintim împreună acum: La degetul 1 spunem... (ceva frumos: Te 
iubesc, Dumnezeu!) La degetul 2 spunem...? (Dumnezeu ne ajută). Degetul 3 ne amintește 
despre...? (Iertare) Foarte bine. 
 
Trecem la degetul 4 (ridicați degetul 4 de la mână). El arată că noi trebuie să Îi cerem lui 
Dumnezeu să ne păzească de rău și de cel rău, diavolul. Haideți să strigăm toți: Ne păzește! De 
care lucruri rele putem să-I cerem lui Dumnezeu să ne păzească? Haideți să facem încă o dată, 
copii! Ce reprezintă fiecare deget? Degetul 1: Te iubesc! Degetul 2: Ne ajută. Degetul 3: Iertare. 
Degetul 4: Ne păzește. Foarte bine! 
 
Vine la rând degetul 5 (ridicați degetul 5 de la mână). Ce ne arată el? Că noi trebuie să Îl lăudăm 
pe Dumnezeu și să Îi mulțumim mereu. Haideți să spunem toți: ,,Mulțumesc, 
Dumnezeu!”  
 
Încă o dată copii, ridicăm mânuța și ne reamintim ce ne indică fiecare deget că trebuie 
să facem atunci când ne rugăm lui Dumnezeu.  
 Degetul 1– Te iubesc 
 Degetul 2– Ne ajută 
 Degetul 3—Iertare 
 Degetul 4—Ne păzește 
 Degetul 5—Mulțumesc 

CONCLUZIE:  

Da, copii, cele 5 degete de la mână ne vorbesc despre cum putem noi să ne rugăm lui Dumnezeu, 
având ca model rugăciunea spusă de Domnul Isus, Tatăl nostru.  

MATERIALE: 

 Copie xerox imaginea 
cu mâinile, pag. 7 

 Telefon 
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OBIECTIVE: Copiii să își reamintească toată rugăciunea           
Tatăl nostru.  

MATERIALE: 

 Nu sunt. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Spuneți cu copiii toată rugăciunea domnească, 

astfel: 

 Cu voce tare. 

 Bat din palme. 

 Bat din picioare. 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă cum să aplice practic toate cele învățate 
despre rugăciunea Tatăl nostru, deci cum să se roage. 

MATERIALE: 

 17Bucăți de hârtie 

 Creion 

 Scotch 

 Opțional, copie xerox pag. 9                          
(o pag la 3 copii) 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiți 17 bucățele de hârtie pe care să scrieți cifre și numere de la 
1 la 17. 

 Opțional, faceți copie xerox pag. 9, o pagină la trei copii. 
 

 

 
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneți: ,,Haideți să ne reamintim ce semnifică cele 5 degete de la mână.” 

2. Repetați cu copiii. 

3. Spuneți: ,,Eu am aici multe bucăți de hârtie. Să începem cu degetul 1 și să spunem ceva 
frumos lui Dumnezeu. Da, Îi vom spune: Te iubesc! Pentru aceasta, eu voi desena o 
inimă.  Spuneți și voi trei lucruri frumoase lui Dumnezeu, iar eu voi scrie pe hârtii cele 
două lucruri frumoase pe care voi le-ați spus.” 

4. Lipiți cu scotch pe tablă/perete cele trei lucruri caracteristice pentru degetul 1.  

5. Arătați degetul 2 și întrebați ce semnifică el. Spuneți: ,,Da, acest deget ne vorbește despre 
faptul că noi trebuie să cerem ajutor. Haideți să spunem împreună cinci lucruri pentru care 
noi putem cere ajutor lui Dumnezeu.” Scrieți-le pe 5 bucăți de hârtie. 

6. Lipiți-le pe talbă/perete. 

7. Arătați copiilor degetul 3 și întrebați ce semnifică el. Spuneți: ,,Da, acest deget ne vorbește 
despre iertare. Ce trebuie să spunem lui Dumnezeu când greșim față de El? Desigur: Iartă-
mă!”  

8. Scrieți pe o hârtie ,,iartă-mă!” și lipiți-o pe tablă/perete. 

9. Întrebați copiii ce rele ne pot face alții, iar Biblia ne învață să-i iertăm (ex. ne bate cineva, ne 
vorbește urât etc.).   

10. Scrieți pe două hârtii două lucruri pe care le spun copiii și lipiți-le pe tablă. 

 

8. 17

1. 

,,Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău; 

 vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, 
precum în cer şi pe pământ. 
Pâinea noastră cea de toate 
zilele1 dă-ne-o nouă astăzi 

şi ne iartă nouă greşelile noastre, 
precum şi noi iertăm greşiţilor 

noştri 
şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-

ne de cel rău. Căci a Ta este 
împărăţia şi puterea şi slava în 

veci. Amin!”  
   Matei 6: 9-13 
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11. Arătați copiilor degetul 4 și întrebați ce semnifică el. Spuneți: ,,Da, acest deget ne 
vorbește despre faptul că noi trebuie să cerem lui Dumnezeu să ne păzească. Pentru ce 
cerem noi protecție de la El? Haideți să spunem împreună trei lucruri de care ne este frică 
și de care putem cere să ne păzească.”  

12. Scrieți pe 3 bucăți de hârtie cele trei cereri pentru protecție. 

13. Lipiți-le pe talbă/perete. 

14. Arătați copiilor degetul 5 și spuneți: ,,Am ajuns și la degetul 5. Ce semnifică el? ” Continuați: ,,Da,     

      ne vorbește despre faptul că noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim.    

      Pentru  ce putem noi să mulțumim lui Dumnezeu? Haideți să spunem împreună trei lucruri de   

      laudă și mulțumire pentru Dumnezeu.”  

15. Scrieți pe 3 bucăți de hârtie cele trei lucruri spuse de copii și lipiți-le pe talbă/perete. 

16. Astfel ați epuizat toate cele 17 foi. Citiți tare pentru copii încă o dată tot ce ați scris pe ele. 

17. OPȚIONAL: Luați pagina 9, una la trei copii. Copiii vor uni cu creionul                                         

      punctele de la 1 la  17, apoi vor colora imaginea. 

CONCLUZIE:   Să nu uităm că Dumnezeu dorește să ne rugăm Lui mereu, adică să          

vorbim cu El zi de zi. Am învățat de la Domnul Isus, din rugăciunea Tatăl nostru cum 

trebuie  să ne rugăm, adică să spunem lucruri frumoase lui Dumnezeu, să Îi cerem să ne 

ajute, să ne cerem iertare de la El și să iertăm pe cei ce ne fac rău, să cerem să ne păzească     

de cel rău, să Îl lăudăm și să Îi mulțumim.  

1. Puneți pe jos cele două imagini.  
2. Faceți un șir indian cu toți copiii.  
3. Primul copil vine, se așează cu picioarele pe o imagine pe care dorește,                                               

iar dvs. îi puneți o întrebare după modelul celor de mai jos.  
4. Fiecare copil va veni pe rând și se va așeza pe o hârtie pentru o întrebare.  
5. Dacă răspunsul e corect, copilul va fi felicitat. Dacă răspunsul este incorect,                              

copilul va fi încurajat. 
                  
Întrebări (aceleași întrebări le puteți pune mai multor copii, nu doar unuia): 
 Cu cine vorbim noi când ne rugăm? 
 Despre ce ne amintește degetul 1 când ne rugăm?  
 

RUGĂCIUNE:  Aduceți copiii într-o rugăciune prin care să pună în practică cele învățate. 

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. 

OBIECTIVE: Copiii să repete printr-un joc tot ceea ce au recapitulat 
și au învățat la oră despre rugăciunea Tatăl nostru.  

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 10-11 

 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți copii xerox pag. 10 -11; să aveți amândouă imaginile pentru joc.  

 JOC RECAPITULATIV 
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INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească   

de toate cele învățate despre rugăciune.  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox pag. 7 cu mâna și pag. 8 cu vizualele pe care le 
vor lipi copiii la oră.  

 Decupați vizualele; să aveți cinci pentru fiecare copil.    

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 7  și 
pag. 8 

 Creioane de colorat 

 Foarfecă 

 Lipici 
 

v 

1. Copiii vor colora mâna și poza cu cei doi 
copilași.  

2. Copiii vor lipi vizualele pe degete. Lucrați 
împreună cu ei și îndrumați-i cum să pună 
vizualele în ordinea corectă.  

 
D D 54

 LUCRU MANUAL 

 Despre ce ne amintește degetul 2 când ne rugăm?  
 Spune rugăciunea Tatăl nostru. 
 Despre ce ne amintește degetul 3 când ne rugăm?  
 Despre ce ne amintește degetul 4 când ne rugăm?  
 Despre ce ne amintește degetul 5  când ne rugăm?  
 Spune un lucru pentru care vrei să mulțumești lui Dumnezeu. 
 Spune un lucru de care ți-e frică și ai nevoie de ajutor. 
 Spune un lucru rău de care ar putea să te păzească Dumnezeu. 
 Spune o nevoie pe care o poți cere de la Dumnezeu. 
 Spune un lucru frumos despre Dumnezeu. 
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Degetul 1-Te iubesc, 

     Dumnezeu! 

Degetul 2 - Dumnezeu    
       mă ajută. 

Degetul 3 - Iertare! 

Degetul 5 - Mulțumesc,   

      Dumnezeu! 

Degetul 4 - Dumnezeu mă 

     păzește. 
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Joc rec  



  TATĂL NOSTRU ... 7  Preșcolari 12 

www.KIDZROMANIA.com 

Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să-și reamintească rugăciunea Tatăl nostru și să învețe 
cum să se roage. Textul biblic și versetul biblic este din Matei 6:9-13 


