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De ce să predai preşcolarilor?
Fie că ai devenit învăţător de curând sau eşti unul cu multă experienţă, ai ales să îţi investeşti timpul într
-una dintre cele mai roditoare lucrări: învăţarea preşcolarilor! De ce să predai preşcolarilor? Specialiştii susţin
că primii cinci-şase ani din viaţa unui copil constituie perioada de dezvoltare cea mai sensibilă, receptivă şi
crucială din viaţa sa. Aceşti ani în care el îşi dezvoltă voinţa de a învăţa, creativitatea şi capacitatea de a obţine rezultate, afectează întreg procesul său ulterior de învăţare. Dacă dezvoltarea intelectuală este pe jumătate
încheiată la vârsta de cinci ani, atunci predarea Bibliei preşcolarilor aşează bazele spirituale şi intelectuale.

Jucăuşi

Caracteristicile preşcolarilor
Din punct de vedere fizic, muşchii principali ai preşcolarilor sunt în plină dezvoltare.
Aceşti muşchi în creştere le pot cauza disconfort în cazul în care stau aşezaţi prea mult
timp. Preşcolarii au nevoie de timp de joacă şi de mult spaţiu de mişcare. Au nevoie de diversitate şi activitate în orice context de învăţare. Lasă-i să interpreteze pe roluri istorioare
biblice, situaţii şi aplicaţii pentru a permite mişcarea, şi repetarea lecţiei. În această serie de
lecţii găseşti activităţi de interpretare, poezii cu semne şi mişcare, toate împletite în lecţiile
biblice, cântecele şi metodele de învăţare a versetelor de memorat.

Egoişti

Curioşi

Din punct de vedere mental, preşcolarii pun multe întrebări, observând şi învăţând tot timpul. Le place să
înveţe şi o fac prin toate cele cinci simţuri. Este important să foloseşti metode şi materiale
diferite, care se adresează simţurilor lor şi fac eficientă învăţarea. De asemenea, preşcolarii gândesc literal, având nevoie de o terminologie clară – cuvinte care înseamnă ceea
ce spun. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să foloseşti niciodată cuvinte mai dificile.
Este important să le prezinţi cuvinte (concepte) biblice pe care nu le vor învăţa în altă parte, cum ar fi „păcat“, „Mântuitor“ şi „închinare“. Acest ciclu de lecţii foloseşte cuvinte şi
explicaţii alese cu grijă, precum şi o varietate de experienţe senzoriale.
Din punct de vedere social, preşcolarii consideră că lumea se învârte în jurul lor şi
a nevoilor lor. Ei sunt limitaţi la propriul lor punct de vedere, de aceea trebuie să eviţi
competiţia, dar să-i răsplăteşti pentru efortul individual. Ideile de bun venit, jocurile recapitulative şi activităţile creative şi de îmbogăţire a programului din acest ciclu de lecţii
oferă preşcolarilor posibilitatea de a se bucura de succes fără competiţie.

Vulnerabili

Din punct de vedere emoţional, preşcolarii sunt răniţi uşor, iar sentimentele lor sunt
superficiale. Oferă-le siguranţă şi un sentiment de dragoste şi apartenenţă. Caută să dezvolţi respectul de sine
prin comentarii pozitive despre caracterul lor şi despre felul în care cresc şi învaţă să facă
mai multe lucruri. Preşcolarii sunt încrezători, deci fii exact şi demn de încredere. Clădeşte
încrederea ţinându-ţi promisiunile şi fiind consecvent. Obiectivele de predare, învăţăturile de
bază şi aplicaţiile din această serie de lecţii, îi îndreaptă spre sursa principală de siguranţă
şi dragoste – o relaţie personală cu Isus Hristos.

Cerduli

Din punct de vedere spiritual, preşcolarii acceptă cu entuziasm adevărul biblic, fiind
capabili să înveţe doctrinele de bază exprimate în termeni simpli şi cuprinzători. Unii chiar Îl primesc pe Hristos
ca Mântuitor. Este esenţial să predai prin repetare şi să le dai posibilitatea să răspundă chemării. Gândeşte-te
permanent la faptul că relaţia lor cu tine, învăţătorul lor, le va influenţa relaţia lor cu Dumnezeu. Încredinţează Domnului în rugăciune lucrarea ta de învăţare şi lasă ca dragostea
Lui pentru copii să se reverse prin tine. Această serie de lecţii oferă o bază solidă pentru
adevărurile Evangheliei, exemple relevante de păcate şi aplicaţii biblice fixate prin cuvinte,
acţiuni şi cântece.
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Cum să foloseşti această serie de lecţii?
Acest volum face parte dintr-un ciclu de lecţii
editate de AMEC special pentru lucrarea cu preşcolarii. Convingerea noastră este că preşcolarii pot să Îl
cunoască pe Dumnezeu!
Acest material conţine toate informaţiile de care
ai nevoie pentru a preda grupului de preşcolari cu
care lucrezi.
Textul complet al lecţiei este inclus în acest material. Încearcă să nu citeşti lecţia, ci să păstrezi contactul vizual cu copiii. O lecţie predată, nu citită, este
mai credibilă şi mai interesantă pentru copii. Învăţătorii mai experimentaţi pot expune ajutoarele vizuale
pe un trepied la nivelul ochilor copiilor. Aceasta permite mâinilor învăţătorului să fie libere pentru a ţine
Biblia sau pentru multitudinea de activităţi împletite
cu lecţia.
Fiecare lecţie cuprinde multe posibilităţi de implicare activă prin activităţi de interpretare, poezii şi
cântece cu semne. Evaluează nevoile grupului tău şi
alege ideile care se potrivesc cel mai bine grupului
de copii cu care lucrezi.

Versetele biblice sunt citate din versiunea
Cornilescu. Dacă doreşti, poţi înlocui această traducere cu alta. Explicaţiile versetelor şi simbolurile pentru versetele de memorat se potrivesc la orice traducere.
Vei descoperi următoarele simboluri pe tot parcursul acestui material. Fiecare dintre ele indică o
anumită activitate.

Simboluri pentru activităţi

Cântec

Activitate de
interpretare

Poezie cu
semne

Îndrumări pentru o predare eficientă
Fii pregătit şi organizat
 Studiază atent lecţia şi programul
 Planifică-ţi bine timpul
 Pregăteşte-ţi un program scris şi respectă-l
 Pregăteşte-ţi materialele
 Fii flexibil pentru a împlini nevoile grupului de
copii
 Fii pregătit pentru întreruperi – şi surprize!

Planifică-ţi un timp de pregătire a programului
Planificarea unui timp de pregătire presupune
că vei fi în clasă, pregătit pentru desfăşurarea orei,
şi înainte de sosirea primului copil. Aceasta nu numai că te ajută să fii mai bine pregătit pentru a preda, ci şi oferă copiilor o senzaţie de siguranţă.
Să ai pregătite ecusoanele. Acestea pot fi confecţionate din carton colorat (sau material pentru
activităţi distractive – fun foam) şi prinse cu un ac de
siguranţă sau cu bandă adezivă pe ambele părţi.
Pregăteşte şi foi cu imagini pentru colorat, cărţi
cu povestiri care să poată fi răsfoite de copii şi poveşti înregistrate sau muzică. Aceste activităţi pot fi
realizate în diferite părţi ale camerei şi le poţi numi
„centre de activităţi“. Activităţile pe care le alegi trebuie să consolideze învăţătura lecţiei din ziua respectivă, sau să recapituleze învăţătura din lecţia anterioară.
Sugestiile din partea de „bun venit“ sunt destinate folosirii în timpul premergător programului.
Aceste idei sunt simple, dar totuşi eficiente şi
necesită puţine pregătiri. Este bine să ai întotdeauna
o activitate planificată, dar uneori cea mai bună activitate pentru timpul dinaintea programului este de a
sta pur şi simplu de vorbă cu copiii în timp ce sosesc.
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Stabileşte o rutină



Mirosul – Foloseşte obiecte care au legătură cu
lecţia (de ex. alimente, condimente, parfumuri,
tămâie). De asemenea lăsă-i pe copii să mimeze
că miros obiecte din povestire, care au anumite
mirosuri (de ex. o anumită mâncare, flori, animale).



Gustul – Dă copiilor să guste alimente menţionate sau deduse din lecţie, precum şi mâncăruri
din diferite culturi.



Pipăitul – Pregăteşte obiecte (care nu sunt periculoase) legate de lecţie, pe care copiii să le
poată atinge. Include diferite forme, materiale şi
obiecte din natură. Permite copiilor să te ajute să
ţii planşele, ajutoarele vizuale pentru cântece şi
simbolurile pentru versetele de memorat.

Este important să stabileşti o rutină şi să faci
cunoscut copiilor ce activităţi veţi desfăşura în fiecare parte a camerei şi în fiecare parte a predării. Copiii se vor simţi în siguranţă dacă ştiu la ce să se aştepte.
La începutul fiecărei lecţii este sugerat un program, ca linie călăuzitoare. Încearcă să urmezi programul stabilit de tine, dar fii sensibil la felul în care
copiii răspund la fiecare activitate şi adaptează-l.
Rutina care oferă siguranţă şi interes poate fi
stabilită prin: cântece regulate la începutul şi sfârşitul
programului; covoraşe pătrate pe care ei să se aşeze; locuri („centre“) ale încăperii destinate anumitor
activităţi (de ex. centrul poveştilor, centrul cântecelor;
centrul de lucru manual); poezii sau poezii cu semne
care să indice anumite activităţi.
Implică copiii
 Ajutor – Lăsă-i pe copii să ţină planşele cu cântece sau alte ajutoare vizuale şi să împartă materialele.
 Jocuri de roluri – Copiilor le place să interpreteze anumite evenimente din lecţie.
 Rugăciune – Cere copiilor să se roage cu voce
tare pentru anumite lucruri.
 Cântece şi poezii cu semne – Cântă cântece
cu semne şi include poezii cu semne.
 Întrebări – Pune întrebări pe parcursul predării
cât şi în timpul de recapitulare. Lăsă timp copiilor
să pună şi ei întrebări.

Foloseşte ajutoare vizuale diversificate
Foloseşte imagini şi obiecte de forme, mărimi şi
culori diferite. Ajutoarele vizuale pentru versete şi
cântece pot fi prezentate în mai multe moduri:


montează-le pe nişte beţişoare artizanale;



fixează-le cu ajutorul unor magneţi pe spatele
unei tăvi metalice;



foloseşte cârlige de rufe pentru a le prinde de o
sârmă;



aşează-le pe un suport, în buzunăraşe;



lipeşte pe spatele lor bucăţi de hârtie de flanel,
de prosoape de bucătărie din hârtie sau de şmirghel, pentru a le putea folosi pe tabla de flanelograf.
Predă cu ajutorul cântecelor

Foloseşte simţurile
Deoarece preşcolarii învaţă prin simţuri, o predare eficientă va include şi experienţe care implică
toate cele cinci simţuri: văzul, auzul, mirosul, gustul
şi pipăitul. Când îţi planifici lecţia, identifică-te cu personajele din povestire. Care dintre simţurile tale l-ai fi
folosit dacă ai fi fost unul dintre personaje? Ce ai fi
văzut sau auzit? Ce ai fi mirosit sau gustat? Sunt în
povestire obiecte sau materiale pe care le-ai fi atins?
Aceste întrebări te vor ajuta să gândeşti creativ
referitor la obiectele pe care le poţi aduce în clasă
pentru a ajuta copiilor. Iată câteva exemple:


Văzul – Vorbeşte despre ajutoarele vizuale pe
care le foloseşti şi pune copiilor întrebări legate
de ceea ce văd.



Auzul – Foloseşte-ţi vocea în mod creativ pentru
a descrie personajele din lecţie. Lăsă-i pe copii
să-şi folosească vocea pentru a imita sunete sau
a repeta dialoguri. Introdu cântece pentru a întări
mesajul lecţiei.

Cântecele oferă oportunităţi de mişcare şi captează interesul ascultătorilor distraşi. Nu este necesar să-i înveţi pe copii cântecele cuvânt cu cuvânt.
Este suficient să le cânţi. Copiii vor învăţa cântecele
foarte uşor prin ascultare. Încearcă să incluzi multe
cântece în program, chiar dacă nu ai înclinaţii muzicale. Adesea preşcolarii învaţă cântecele mai repede
decât oricare altă parte a învăţăturii.
Recapitulează des
Consolidează lecţia în mai multe moduri. Foloseşte jocuri recapitulative, cântece, jocuri pe roluri,
lucru manual şi lecţii cu obiect. Poţi şi să-i laşi pe
copii să spună din nou lecţia folosind ajutoarele vizuale folosite de tine la predarea lecţiei.
Fii prietenos
Zâmbeşte des. Vorbeşte-le copiilor la nivelul
privirii lor. Fii personal şi încearcă să foloseşti întotdeauna numele copiilor. Manifestă interes faţă de
fiecare copil în parte. Fii răbdător şi generos cu laudele şi încurajările.
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Disciplinează cu consecvenţă
Fii iubitor, dar şi hotărât în disciplinare, şi realist
în aşteptări. Reţine că preşcolarii au nevoie de multă
mişcare şi ocazii de a răspunde.
Când intervin probleme de disciplină, ai grijă să
disciplinezi comportamentul, nu copilul (adică, problema nu este copilul în sine, ci comportamentul său
nepotrivit).
Gândeşte-te că o pregătire bună şi oferirea multor ocazii de interacţiune elimină majoritatea problemelor.


Stabileşte reguli bine definite şi fii consecvent în
aplicarea lor. Repetă oral regulile şi chiar prin
intermediul unui ajutor vizual la începutul fiecărei
lecţii. Stabileşte câţi copii pot participa în fiecare
centru de activitate.



Dă îndrumări pozitive spunându-i unui copil ce
trebuie să facă, nu doar ce nu trebuie să facă.
Spune, „Fă asta“, în loc de „Nu fă asta.“



Când un copil se poartă urât, întreabă-l dacă are
nevoie de timp pentru a se gândi la un comportament potrivit. Dacă este nevoie de un timp de
gândire, pune-l să stea singur timp atâtea minute
câţi ani are. Când timpul expiră, întreabă-l dacă
este gata să se poarte frumos. Dacă da, se poate alătura din nou grupului.



Planifică să ai un ajutor care să stea lângă copilul care deranjează lecţia în mod repetat. De
multe ori simpla atingere a braţului îl va ajuta pe
copil să fie din nou atent.

Cum să predai celor de 2-3 ani?
Copiii de doi-trei ani pot fi învăţaţi cu uşurinţă. Unii chiar numesc aceşti ani „vârsta descoperirii“. Deoarece în această grupă de vârstă nivelul
de maturitate variază foarte mult, trebuie să fii
sensibil faţă de fiecare copil în funcţie de nivelul
său individual.
Programul întrunirii
Include o activitate după fiecare două sau
trei minute de timp de predare.
Lecţia biblică
Repetă de multe ori. Această grupă de vârstă se dezvoltă ascultând aceeaşi lecţie de multe
ori (cel puţin de două până la patru ori) înainte de
a trece la o lecţie nouă!
Cântecele
Alege două sau trei cântece pe care să le
foloseşti pe parcursul acestui ciclu de lecţii. Pe
parcursul lecţiei cântă fiecare cântec de câteva
ori
Când foloseşti ajutoare vizuale pentru un
cântec, roagă de fiecare dată pe alt copil să ţină
ajutorul vizual, când cânţi acel cântec. Continuă
să cânţi acelaşi cântec până când toţi cei care au
vrut să ţină ajutorul vizual au avut ocazia să facă
aceasta.
Versetul de memorat
La preşcolari, cheia predării versetelor de
memorat este repetarea. Rosteşte o frază scurtă,
şi pune-i pe copii să repete după tine.
În cazul unui grup mic, cere fiecărui copil să
repete versetul după tine. Foloseşte abţibilduri
pentru a-i încuraja şi răsplăti. Continuă să lucrezi
la acelaşi verset pe parcursul ciclului de lecţii până când l-au memorat toţi copiii.
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De ce să-i conduci pe preşcolari la Hristos?
Poate un preşcolar să fie mântuit? Domnul Isus
a spus, „… dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi
nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu
veţi întra în Împărăţia cerurilor“ (Matei 18:3). Isus a
promis mântuirea pentru „oricine crede“ (Ioan 3:16)
fără alte limitări. A vorbit despre „micuţi“ care cred în
El şi pericolul de a-i face să păcătuiască (Matei
:6).
Shirley Wisner, care a slujit timp de mulţi ani ca
instructor de învăţători şi autoare a unei rubrici pentru
magazinul
Evangelizing
Today’s
Child
(Evanghelizarea copilului de astăzi), a susţinut responsabilitatea unui copil pe baza textului Iacov 4:17,
„Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte
un păcat!“ D-na Wisner a afirmat: „Orice copil normal
deosebeşte binele de rău cu mult înainte de vârsta
de cinci ani. El învaţă devreme că nu trebuie să facă
anumite lucruri pentru că sunt rele şi că dacă le va
face, va fi pedepsit. Acelaşi copil poate fi învăţat cu
uşurinţă că Dumnezeu numeşte acest lucru păcat, şi
că există un remediu pentru păcat.“
Statisticile arată că 85% dintre cei care decid să
-L urmeze pe Hristos, o fac între vârstele de 4 şi 14
ani. Josh McDowell, vorbitor şi autor renumit,
referindu-se la această statistică a spus:, „Probabil
că peste cinci ani vor fi 95%.“ De asemenea el a
apreciat că intervalul de vârstă se va micşora, între
patru şi opt ani. Este clar că trebuie să-L prezentăm
copiilor pe Hristos la o vârstă fragedă, acest lucru
prezentând un avantaj. Mulţi dintre liderii creştini au

fost mântuiţi la o vârstă fragedă. De exemplu, Corrie
Ten Boom a fost mântuită la vârsta de cinci ani, dr.
James Dobson la vârsta de trei ani, iar Amy Carmichael tot la trei ani.
Cei mai mulţi copii care au fost mântuiţi la o vârstă fragedă (ex. preşcolară) s-au bucurat de privilegiul de a fi crescuţi într-o familie creştină.
Este important ca scopul nostru principal să fie
evanghelizarea copiilor. Dr. Howard Hendricks a afirmat: „Să ceri unui copil să trăiască viaţa creştină pe
care nu o deţine, înseamnă a-ţi bate joc de el. Doar
atunci când Duhul Sfânt locuieşte în inima unei persoane, acea persoană poate trăi o viaţă plăcută lui
Dumnezeu.“
În Marcu 16:15 Domnul Isus ne porunceşte să
predicăm Evanghelia „la orice făptură“. Aceasta include şi copiii. Faimosul misionar şi explorator scoţian, David Livingstone, a spus: „Datoria noastră este
să-i învăţăm pe copii despre păcat şi despre Mântuitor fără a indica în vreun fel o vârstă potrivită pentru
acceptarea lui Hristos. La timpul potrivit, Duhul Sfânt
îi va convinge de păcat.“ Dumnezeu poate să atragă
un copil la Sine. Dacă te îndoieşti de abilitatea copilului de a comunica cu Dumnezeu, să nu te îndoieşti
de abilitatea lui Dumnezeu de a comunica cu copilul!

Preşcolarii şi mântuirea
Lucrând cu preşcolarii, ne străduim să clădim
„cărămidă cu cărămidă“ adevărurile biblice pe care ei
să le înţeleagă. Fiecare parte de predare conduce la
înţelegerea unui adevăr biblic sau consolidarea unui
adevăr deja predat. În acest fel ei vor fi învăţaţi bazele mesajului Evangheliei, şi mult mai mult.

Dacă un copil are întrebări, răspunde la nivelul
copilului; dacă el nu este mulţumit cu răspunsul primit va întreba din nou sau va pune o altă întrebare
pentru clarificare. Lasă copilul să stabilească ritmul
şi ai grijă să nu faci presiuni asupra lui ca să facă
vreo mărturisire de credinţă.

Predă bazându-te pe Duhul Sfânt, că El le va
da înţelegerea spirituală şi îi poate atrage la Hristos.
Reţine însă şi faptul că preşcolarii vor cu tot dinadinsul să fie pe placul învăţătorului; deci trebuie să eviţi
mărturisiri de credinţă făcute pe această bază.

Dacă un copil înţelege clar Evanghelia şi vrea
cu certitudine să se încreadă în Domnul, îţi va fi de
ajutor articolul „Cum să conduci un copil la Hristos“ (pag. 82).
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Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Plastilina, lutul, instrumentele şi costumele
Mai jos sunt prezentate câteva obiecte esenţiale pentru divertisment şi învăţare. În timp ce recapitulezi
lecţia, pentru o activitate creativă, copiii pot folosi plastilină sau lut, pentru a modela obiecte legate de lecţie.
Instrumentele muzicale de ţinut ritmul sunt excelente pentru participarea activă într-o orchestră sau într-o formaţie de muzică. Costumele oferă copiilor amuzamentul „costumării” pentru interpretarea pe roluri a unor părţi
diferite din lecţie.
Plastilină de casă



clopoţei prinşi cu fâşii din piele sau panglici, pentru clinchet de clopoţei;



cutii de unică folosinţă, din plastic găurite pe
margini, de care se prind cu un fir de lână sau o
panglică clopoţei pentru a obţine o tamburină;



seturi de câte două cuburi (bucăţi) fine de lemn
pot fi lovite pentru a ţine ritmul.

Ingrediente:


făină;



sare;



apă călduţă;



un castron;



opţional: coloranţi alimentari, vanilie sau alte
condimente, sclipici.

Prepararea:
Amestecă într-un castron patru ceşti de făină cu una
de sare şi 1¾ de apă călduţă. Dacă vrei, împarte
aluatul în mai multe părţi şi adăugă colorant alimentar sau condimente, apoi frământă-le pe fiecare cinci
sau zece minute. Vei obţine bulgări moi, uşor de modelat.
Depozitează plastilina într-un recipient ermetic
(poate fi şi o pungă din plastic cu fermoar, dacă aerul
a fost scos afară prin presare).
Dacă vrei, modelează plastilina în diferite forme.
Lăsă formele să se usuce dă-le copiilor să le picteze
sau să le decoreze cu lipici şi sclipici.

Costume biblice
Acest costum tip togă poate fi folosit atât pentru
personaje biblice masculine, cât şi feminine. Foloseşte orice material, dar tiveşte-l pe margini.
Foloseşte trei mărimi pentru copii: mic (60 × 120
cm), mediu (70 x 152 cm) şi mare (75 × 160 cm).
(Pentru adulţi şi tineri, adaptează dimensiunile după
mărimea lor.)
Confecţionează pentru fiecare togă un brâu din
material.
Pentru costume simple, pot fi folosite pungi mari
din hârtie. Decupează deschizături pentru braţe şi
cap.

Reţete de preparare a plastilinei de casă se găsesc pe pagina de internet:
http://www.injoaca.ro/tag/plastilina-de-casa/
Instrumentele de ţinut ritmul
Confecţionează instrumente simple de ţinut ritmul din obiecte casnice şi decorează-le cu abţibilduri, hârtie colorată, sclipici, carioci, creioane colorate sau alte materiale. (Fă acest lucru înainte de lecţie
sau ca activitate creativă împreună cu copiii.) Lipeşte
bine capacele la instrumentele care conţin orez sau
fasole. Instrumente pentru menţinerea ritmului pot fi:

cutiuţe cu o singură deschizătură peste care pot
fi puse elastice din cauciuc pentru a obţine harfe;



tuburile pot fi cornuri de suflat;



cutii din metal sau carton pot fi tobe;



seturi de câte două beţişoare pentru a bate ritmul;
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Îndoaie

C oase



Îndoaie

C oase

cutiuţe din plastic cu capac umplute cu câteva
boabe de fasole sau orez;

Taie



Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Planificarea timpului
Mai jos este prezentat un program care să te ajute să planifici un timp de predare captivant de 30 de minute, una sau două ore, o dată pe săptămână sau în fiecare zi. Dacă predai o dată pe săptămână, vei descoperi că ai la dispoziţie numeroase activităţi – dar nu destul timp ca să le realizezi pe toate! Într-un centru de zi
aceste materiale şi idei suplimentare pot fi date responsabilului centrului sau educatorului, ca modalitate de
repetare pe tot parcursul săptămânii a lecţiei predate. În cadrul unei biserici aceste idei se încadrează bine într
-un serviciu din cursul săptămânii sau într-o altă întâlnire cu copiii.
Pentru a preda aceste lecţii de lunea până vinerea, alege una dintre cele trei planificări, în funcţie de timpul disponibil. Dacă ai doar 30 de minute, împarte versetul de memorat şi lecţia biblică între primele patru zile
după cum este sugerat mai jos. Un timp de recapitulare poate fi inclus zilnic sau la sfârşitul săptămânii.
Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

Ziua 4

Ziua 5

Verset de memorat

Lecţie biblică
partea 1

Lecţie biblică
partea 2

Lecţie biblică partea 3

Timp pentru
recapitulare

Program
(Dacă nu se specifică altfel, unităţile de timp sunt în minute.)
Ora de clasă

30 minute

1 oră

2 ore

Bun venit

Timp de pregătire

Timp de
pregătire

Timp de
pregătire

Închinare

–

5

5

Verset de memorat

5

5

10

Înviorare*

5

5

5

Lecţie biblică**

15

15

20

Recapitulare

5

5

10

–

5

5

Gustare

–

–

10

Activitate creativă

–

15

20

Activitate de îmbogăţire

–

–

25

Plecarea acasă***

–

5

10

Citirea cu voce tare a povestirii sau punctul
de aplicaţie

*

Foloseşte activităţile de înviorare sau cântecele cu semnele sugerate.

**

Include sau omite activităţile de interpretare după cum permite timpul.

***

În timp ce aştepţi părinţii, roagă-i pe copii să te ajute să faci ordine, repetă versetul de memorat sau cântă cu copiii.
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Dumnezeu
a creat pământul şi
plantele

Biblia ne
spune că
Dumnezeu
este Creatorul

Dumnezeu
creează
lumina,
apa, cerul
şi aerul
(ziua întâi
şi a doua)
Geneza
1:1-8

Dumnezeu
creează
uscatul şi
plantele
(ziua a treia) Geneza
1:1-3

Adevărul
central

Lecţia

Închinare

Întuneric şi
lumină

Verset de
memorat

Colectă

„Nu sunt mare ca munţii
cei înalţi“

Rugăciune

„Domnul e
bun“

Colectă

Recapitulare
Geneza 1:1
Cântă versetul

„La început
Dumnezeu a
făcut cerurile
Rugăciune
şi pământul“ (Genez
„Nu sunt ma- a 1:1). Cântă
re ca munţii versetul.
cei înalţi“

Diferiţi şi
„Domnul e
asemănători bun“

Bun venit

Recapitulare

„Domnul m
-a făcut“

Domnul
este aşa
de bun cu
mine

“Domnul m
-a făcut“

Plantează ceva în grădină

Dumnezeu Simte vântul
m-a făcut
special

Înviorare

Flori din
forme de
hârtie ondulată (pentru
brioşe)

Plastilină

Fişe de lucru manual

Apa şi uscatul

Creaţia –
„Mozaicul creaţiei“

Creaţia – lecţie
cu obiect

Joc de sortare
- ziua şi noaptea

(Alege una)

(Alege una)

Să fie lumină

Activitate de
îmbogăţire

Activitate
creativă

„Dimineaţa, Fişe de lucântă-I bu- cru manual
curia, laudă
-I măreţia“ Plastilină

Povestire Zilele creade citit cu ţiei
voce tare
„Domnul
mare e“

Povestire „Eu cred în
de citit cu Scriptură“
voce tare
Zilele creaţiei

(Poeziile cu
semne sunt
scrise cu litere
italice)

Altă acti- Cântece şi
poezii cu
vitate
semne

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Privire de ansamblu
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Geneza
2:3

Ziua a
şaptea – zi
de odihnă

Dumnezeu Ghicirea
i-a creat pe culorilor
oameni, ca
ei să-L iubească

Dumnezeu
creează
animalele
şi oamenii
(ziua a
şasea)
Geneza 1

Bun venit

Dumnezeu Natură
moartă este un
Creator
desen
înţelept
care cunoaşte totul

Adevărul
central

Dumnezeu
creează
soarele,
luna, stelele, păsările
şi peştii
(ziua a
patra şi a
cincea)
Geneza
1:1-23

Lecţia

Colectă

„Eu cred în
Scriptură“

Rugăciune

„Domnul e
bun“

Colectă

„Nu sunt
mare ca
munţii cei
înalţi“

Rugăciune

„Domnul e
bun“

Închinare

Înviorare

Recapitulare

Altă activitate

Joc de memo- Punct de
Recapitulare „Capul,
aplicaţie
Geneza 1:31 umeri, mâini, rie despre
creaţie
picioare“
Verset cu
semne

Verset cu
semne

„Dumnezeu Sfaturi înţeStele căzătoa- Punct de
S-a uitat la
lepte şi nebu- re
aplicaţie
tot ce făcuneşti
se; şi iată că
erau foarte
bune.“
(G
eneza 1:31)

Verset de
memorat

„Domnul
mare e“

„Nu sunt Jocuri
mare ca “Ordinea în
munţii cei creaţie“
înalţi“
Fişe de luZilele
cru manual
creaţiei
Plastilină
“Domnul
m-a făcut“

Dumnezeu m
-a făcut special

Ghiceşte animalul

Plastilină

Zilele
creaţiei
„Domnul
e bun“

(Alege una)

(Alege una)

Aranjament Ghici ce văd?
mobil
Să decorăm
Fişe de lu- biscuiţi
cru manual

Activitate de
îmbogăţire

Activitate
creativă

„Domnul
mare e“

(Poeziile cu
semne sunt
scrise cu
litere italice)

Cântece
şi poezii
cu semne

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Privire de ansamblu (continuare)

Adevărul
central

Bun venit

Cain şi Abel
oferă daruri
lui Dumnezeu Geneza
4

O singură
Există o
singură cale cale
prin care
putem fi
iertaţi – prin
Isus

Adam şi
Toţi suntem O excursie
Eva aleg să păcătoşi
la grădina
păcătuiască
zoologică
Geneza 2 –
3

Lecţia

Verset de
memorat

12

„Toţi au păcătuit, şi
sunt lipsiţi
Rugăciune
de slava lui
Dumne“Nu sunt ma- zeu.“ (Rom
re ca munţii ani 3:23)
cei înalţi“
Ridicări în
Zilele creaţiei funcţie de
culoare
Colectă

„Eu cred în
Scriptură“

Colectă

„Domnul e
bun“

„Capul,
umeri,
mâini, picioare“

Construieşte
un altar

(Poeziile cu semne sunt scrise cu
litere italice)

Cântece şi
poezii cu
semne

Povestire „Calea ce
de citit cu duce sus în
voce tare ceruri“

Povestire Zilele creaţiei
de citit cu
voce tare
„Neascultarea
de legile bune
ale lui Dumnezeu“

Înviorare Recapitulare Altă activitate

„Toţi au pă- Mersul
Fructe în
animalelor pom
cătuit“
(Romani
„Domnul
Rugăciune
3:23)
mare e“
Zilele creaţiei Ridicări în
funcţie de
„Nu sunt ma- culoare
re ca munţii
cei înalţi“

Închinare
(Alege una)

(Alege una)

Plastilină

Fişe de
lucru manual

Familia
mea

Plastilină

Fişe de
lucru manual

Bine sau rău

Nu te poţi ascunde de Dumnezeu

Pomi fruc- Să faci ce-ţi
tiferi
spun părinţii

Activitate de
îmbogăţire

Activitate
creativă

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Privire de ansamblu (continuare)

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Verset de memorat – semne şi muzică
Lecţiile 1-2

Geneza 1:1

Cântă versetul

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.“

Versiune adaptată – melodia „Frère Jacques“.
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Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Verset de memorat – semne şi muzică (continuare)

Lecţiile 3-4

Geneza 1:31

Verset cu semne

„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.“

„Dumnezeu s-a uitat“

„la tot“

Arată în sus, apoi deschide mâna şi coboar-o
în faţa pieptului.

Cu palmele deschise
înspre piept, trasează
un cerc în sus spre
dreapta şi întoarce-te
la palma stângă.

„ce făcuse;“
Aşează pumnii unul
peste celălalt şi răsuceşte-i în ambele sensuri, apoi deschide-i şi
întinde mâinile înspre
exterior.

Lecţiile 5-6

Romani 3:23

Ridicări în
funcţie de culori

„Toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.“

14

„şi iată că erau foarte
bune.“
Sărută vârfurile degetelor mâinii drepte, apoi
loveşte dosul palmei
drepte de palma stângă.

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Cântece – versuri şi semne
Domnul mare e
/: (1) Domnul (2) mare e
(3) Puternic şi (4) tare
(5) Nimic nu-i prea greu pentru (6) El. :/
(7) Şi munţii-s ai Lui
(8) Şi apele toate
(9) Stelele-s creaţia Sa.
(1) Domnul (2) mare e
(3) Puternic şi (4) tare
(5) Nimic nu-i prea greu pentru (6) El.
Semne:

(1) Arată deasupra capului cu degetul
arătător. (2) Ridică mâinile deasupra
capului şi formează un cerc vertical. (3)
Încordează braţul drept (ca şi cum ţi-ai
arăta muşchii). (4) Încordează şi braţul
stâng la fel. (5) Mişcă degetul arătător
în stânga şi în dreapta pentru a arăta
negaţia. (6) Arată în sus cu degetul arătător. (7) Uneşte vârfurile degetelor ţinând braţele ridicate pentru a forma un
triunghi. (8) Mişcă braţele de la stânga
spre dreapta, fluturând în acelaşi timp
degetele. (9) Închide şi deschide palmele în mod alternativ, răsfirând degetele.

Semne:

Nu sunt mare ca munţii cei înalţi
1.

(1) Nu sunt (2) mare ca (3) munţii cei
înalţi
(4) Dar pot să Îl cunosc,
(5) pe Cel ce i-a creat
(1) Nu-s (6) puternic ca (7) rîu-nvolburat
Dar (4) pot să Îl cunosc (5) pe El.
(4) Pot să-L cunosc (5) pe El
Pe Dumnezeu meu.

2.

(5) El e (2) mare şi totul a creat
(5) Pe Fiul Său (8) L-a dat,
(4) ca eu să fiu (9) iertat
(10) Să devin copil în familia Sa
(4) Să fiu cu El totdeauna.
(4) Pot să-L cunosc (5) pe El
Pe Dumnezeul meu.

3.

(1) N-am văzut pe (9) Domnul Isus murind
(4)
Dar prin credinţă ştiu
(11) că mult El m-a iubit
(1) Nu-s (6) puternic, (2) mare şi (12)
înţelept
(4) Dar pot să Îl cunosc (5) pe El.

Capul, umeri, mâini, picioare
(1) Capul, (2) umeri, (3) mâini,
(4) picioare
(5) Urechiuşe, (6) ochi, (7) nas,
(8) gură.
(1) Capul, (2) umeri, (3) mâini,
(4) picioare
(9) Sunt ale lui Isus. / x2
Semne:

(1) Atinge-ţi capul. (2) Atinge-ţi umerii.
(3) Întinde-ţi mâinile înainte, cu palmele
deschise. (4) Atinge-ţi picioarele. (5)
Atinge-ţi urechile. (6) Atinge-ţi ochii. (7)
Atinge-ţi nasul. (8) Atinge-ţi gura. (9)
Arată în sus cu un deget.
Eu cred în Scriptură
(1) Eu cred în Scriptură /x3
Sfântul Său Cuvânt.
(2) Eu mă-ncred în Isus /x3
Unicul Său Fiu.
(3) El muri pe cruce /x3
Pentru-al meu păcat.

(1) Ţine mâinile ca o Biblie deschisă. (2)
Arată în sus. (3) Fă o cruce cu degetele
arătătoare. (4) Ridică mâinile cu palmele în sus. (5) Pune palma dreaptă la
frunte şi priveşte în sus.

Semne:

(1) Mişcă degetul arătător în stânga şi
în dreapta pentru a arăta negaţia. (2)
Trasează cu palmele un cerc mare în
poziţie verticală (3) Uneşte vârfurile degetelor ţinând braţele ridicate pentru a
forma un triunghi. (4) Aşează palmele
mai jos de gât, una peste alta, pentru a
arăta convingere. (5) Ridică degetul
arătător în sus. (6) Încordează braţul
drept pentru a-ţi arăta muşchii. (7) Mişcă braţele de la stânga spre dreapta,
fluturând în acelaşi timp degetele. (8)
Formează o cruce din degetele arătătoare. (9) Mâinile întinse lateral, cu palmele desfăcute. (10) Arată cu mâna
dreaptă o înălţime mică de la pământ.
(11) Îmbrăţişează-te. (12) Du-ţi degetul
arătător la tâmplă.

(Adaptată după melodia „Nu-s prea mic“)

(4) Viu El este astăzi /x3
Viu cu-adevărat.
(5) El pe nori revine /x3
Şi pentru mine.
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Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Cântece – versuri şi semne (continuare)

Domnul e bun
1.

(1) Domnul (2) e bun /x2
(3) El cu mine-i bun.

2.

(1) El a (5) murit /x2
(3) Pentru-al meu păcat.

3.

(5) Liber sunt (6) azi /x2
Liber sunt azi, de mă-ncred în El.

Semne:

(1) Pumnul strâns, cu degetul arătător
îndreptat în sus. (2) Pumnul strâns, cu
degetul mare îndreptat în sus. (3) Pumnul strâns, cu degetul mare îndreptat
spre tine însuţi. (4) Formează o cruce
din degetele arătătoare. (5) Mâinile încrucişate în zona încheieturilor, cu pumnii strânşi. (6) Mâinile întinse în sus, cu
palmele desfăcute.

Cuvinte de Robert J. Hughes. © Lorenz Publishing Co. Folosit cu
permisiune.

Poezie cu semne
Semne:

Zilele creaţiei
(Folosită cu planşele PCRE-k la PCRE-p.)

(1) În prima zi Domnu-a făcut
(2) lumina – la început!
(3) Cer şi aer a creat
(1) în a doua zi îndat’.
(4) Plante şi (5) pământ uscat,
(1) A treia zi s-au arătat.
(6) Stele, lună, soare-aprins
(1) Ziu-a patra au surprins.
(7) Peşti şi (8) păsări minunate
(1) În ziua-a cincea-au fost create.
(9) Om şi (10) mii de animale
(1) În ziua şase-au apărut sub soare.
(11) În ziu-a şaptea Dumnezeu
(1) S-a odihnit de lucrul Său.
Adaptată după poezia „Days of Creation“ de S. Peterson.
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(1) Ridică numărul de degete corespunzător (omite în cazul preşcolarilor foarte
mici).
(2) Acoperă ochii cu mâinile şi descopere-i repede.
(3) Fă-ţi vânt cu mâna.
(4) Cu palmele împreunate în dreptul
pieptului, ridică-te unduindu-ţi corpul,
apoi ridică mâinile deasupra capului.
(5) Stai pe vine şi atinge podeaua.
(6) Ridică-ţi palmele deasupra capului,
şi strânge-ţi repede degetele, apoi desfă
-le, răsfirând degetele.
(7) Imită mişcarea de înot a peştelui,
ţinându-ţi palmele împreunate.
(8) Flutură-ţi braţele întinse ca nişte
aripi.
(9) Atingeţi pieptul cu vârfurile degetelor, iar apoi întinde-ţi braţele deasupra
capului.
(10) Opreşte-te pentru a imita sunetul
sau mişcarea animalelor propuse de
copii.
(11) Încrucişează-ţi braţele.

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Lecţia 1
Dumnezeu creează lumina, apa, cerul şi aerul (ziua întâia şi a
doua)
Textul biblic pentru învăţător

Geneza 1:1-8

Adevărul central

Biblia ne spune că Dumnezeu este Creatorul

Aplicaţia

Nemântuit şi mântuit: Îngrijeşte creaţia Sa

Versetul de memorat

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.“ (Geneza 1:1)

Programul
întrunirii
Bun venit

De ce ai nevoie
 ecusoane (pag. 73),
unul pentru fiecare
copil

Ce să faci
Bun venit

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii pe
nume şi dă-le ecusoane cu numele lor.

Activitate

„Diferiţi şi asemănători“

 metru din lemn

Lasă-i pe copii să spună prin ce diferă – de ex. nume,
gen, înălţime (foloseşte metrul din lemn), greutate
(foloseşte cântarul de baie), culoarea părului, hainele,
etc. Apoi lăsă-i pe copii să spună prin ce se aseamănă – de ex. vorbire, mers, culoarea hainelor, etc.
Aminteşte-le că, diferiţi sau asemănători, Dumnezeu îi
iubeşte.

 cântar de baie

Închinare

 cuvintele cântecelor
(pag. 15)
 „Nu sunt mare ca
munţii cei înalţi“ –
cântec vizualizat
 coş pentru colectă

Verset de
memorat

 PCRE-R1, PCRER2, PCRE-R3 şi
PCRE-R4 (pag. 70)

Cântec

„Domnul e bun“ (strofa 1)

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune: „Doamne Dumnezeule, Îţi
mulţumesc că mă iubeşti. Îţi mulţumesc că m-ai făcut
foarte special. În numele Domnului Isus. Amin.“

Cântec

„Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“

Colectă

(Opţional) Dă un coş din mână în mână şi lăsă-i pe
copii să dăruiască. (Informează părinţii despre modul
în care vor fi folosiţi banii.)

Verset

Geneza 1:1

Repetare

„Cântaţi versetul“

Activitate

„Dumnezeu m-a făcut special“
Pot să merg (mergeţi pe loc).
Pot să sar în două picioare (săriţi pe loc).
Pot să sar într-un picior şi în celălalt (săriţi într-un picior pe loc).
Pot să fug (fugiţi pe loc).
Pot să merg pe vârfuri (mergeţi pe vârfuri pe loc).“

 instrucţiuni (pag. 20)
 notele muzicale
(pag. 13)
 plastilină sau lut
(pag. 8)
 un glob pământesc
(sau o minge) şi o
lanternă
Înviorare

 cuvintele cântecelor
(pag. 15)

Cântec

„Domnul m-a făcut“
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Programul
întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Lecţia
Lecţie bibli-  textul lecţiei (pag. 21)
că
 Planşele PCRE1-1,
PCRE1-2, PCRE1-3,
PCRE1-4, PCRE1-5 şi
PCRE1-6
 PCRE-k şi PCRE-l
 cuvintele cântecelor
(pag. 15)
 „Eu cred în Scriptură“
 imagini cu soare, lună,
copaci, flori, animale şi
oameni
 plastilină (lut) (pag. 8)
 un glob pământesc (sau
o minge) şi o lanternă

„Dumnezeu creează lumina, apa, cerul şi aerul
(ziua întâia şi a doua)“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la fiecare
program. Pentru ca mâinile să-ţi fie libere pentru
activităţile din cadrul lecţiei, pune planşele pe un
stativ, la nivelul privirii copiilor.

Recapitulare  evantaie din hârtie (cu
pliuri de 2,5 cm, începând la capătul mai
scurt al hârtiei colorate;
lipeşte bine baza evantaiului), unul pentru fiecare copil
 întrebări (pag. 23)

Joc

„Simte vântul“
De fiecare dată când unul dintre copii răspunde la
o întrebare, toţi copiii fac vânt cu evantaiele pentru
a simula vântul. Aminteşte-le copiilor că Dumnezeu a creat aerul a doua zi.

Povestire de  textul pentru povestirea
citit cu voce
de citit cu voce tare
tare
(pag. 24)
 covoraş

Activitate

Fă ca acest timp să fie special. Copiii se aşează
pe „covoraşul povestirilor“.

Gustare

Pauză
 alege gustarea după
cum doreşti (atenţie la
copiii cu alergii alimenta- Rugăciune
re)
Gustare

Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă la
toaletă şi a-şi spăla mâinile.
Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru mâncare.
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei pot fi gustate diferite alimente pentru
a ajuta procesul de învăţare, dar acestea trebuie să fie bucăţele
foarte mici care să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)

Activitate  cercuri albe şi negre de Lucru manual „Să fie lumină“
creativă
20 cm, câte unul pentru
Ajută fiecare copil să îndoaie cercul negru exact la
(alege una)
fiecare copil
mijloc. Apoi fiecare copil să pună lipici pe jumătate
din cercul negru şi să-l lipească peste cercul alb,
 lipici solid
formând o balama. Atunci când copilul vrea, el
 fişe de lucru manual,
poate să acopere în totalitate cercul negru cu cercâte una pentru fiecare
cul alb. Copilul poate să spună, „Dumnezeu a zis:
copil
„Să fie lumină,“ îndoind jumătatea din cercul negru
 creioane colorate sau
în sus, peste cealaltă jumătate, şi obţinând un cerc
carioci
jumătate alb, jumătate negru.
 ghemotoace de vată
Fişă de lucru „Dumnezeu a creat lumina, apa, cerul şi aerul“
 plastilină sau lut (pag. 8) manual
Ajută-i pe copii să rupă ghemotoace de vată şi să
le lipească pe cer, reprezentând norii.
Plastilină
„Pământul pe care l-a creat Dumnezeu“
Ajută-i pe copii să facă nişte sfere care să reprezinte pământul.
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Programul
întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate de  imagini pentru zi şi
Joc
îmbogăţire
noapte (paginile 74(alege una)
75) sau alte imagini
din reviste sau cataloage care să prezinte imagini pentru zi şi
noapte.
 reţetă de chec
 un vas de plastic
 o lingură de lemn
 o tavă de copt

Activitate

„Joc de sortare – ziua şi noaptea“
Pune-i pe copii să lucreze împreună la sortarea imaginilor pentru a forma două grupuri – imagini de zi şi
imagini de noapte. În timp ce lucrează, discutaţi despre modul în care Dumnezeu a creat ziua şi noaptea. Vorbeşte cu ei despre lucruri pe care le facem
noaptea şi lucruri pe care le facem ziua. Încheie
mulţumindu-I lui Dumnezeu că ne-a dat ziua şi noaptea.
„Lecţie cu obiecte despre creaţie“
Mă bucur că astăzi vom face prăjitura mea favorită!
(Citeşte reţeta cu voce tare. Lăsă un copil să amestece cu lingura în timp ce alţi copii adaugă pe rând ingredientele imaginare în vas. După ce au fost puse
toate ingredientele, pretinde că tapetezi tava cu unt.)
Am făcut prăjitura din acelaşi lucru pe care l-a folosit
Dumnezeu pentru a face lumea. Vă amintiţi ce a folosit Dumnezeu pentru a face lumea? (Nimic – Dumnezeu a vorbit.) Avem aici o prăjitură? De ce nu? (Lăsă-i
să răspundă.) Am citit reţeta şi am mimat că facem o
prăjitură – dar nu am creat nimic! Doar Dumnezeu
poate crea ceva din nimic.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul“ (Geneza
1:1).
Introducere
Ce aţi făcut la începutul acestei zile?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Biblia ne spune ce a făcut Dumnezeu la începutul lucrării Sale de creaţie.
Prezentare
Cuvintele scrise în Biblie au fost împărţite în versete. Fiecare
verset are o „adresă“ ca să ne ajute să-l găsim. Versetul de astăzi
se află la Geneza 1:1. Îl găsim chiar la începutul Bibliei – primul
verset din primul capitol al primei cărţi din Biblie!
Spune adresa de trei ori împreună cu copiii – prima dată mimând că stai
întins pe pat, a doua oară şezând şi întinzându-te, iar a treia oară stând în picioare.
Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul deschizând Biblia la semnul
pus la Geneza 1:1. Citeşte versetul, apoi arată imaginile PCRE-R1, PCRE-R2,
PCRE-R3 şi PCRE-R4

Explicaţie
La început, Dumnezeu … – la început, înainte ca orice lucru
să fi fost creat, Dumnezeu exista deja. Dumnezeu a existat dintotdeauna.
… a făcut … – „a făcut“ înseamnă „a făcut din nimic.“ Noi putem face lucruri doar din alte lucruri. (Arată-le nişte plastilină sau lut.)
Această plastilină este făcută din făină, sare şi apă. Am avut nevoie chiar şi de o reţetă ca să o pot face. Dar când Dumnezeu a
făcut, nu a avut nevoie de nimic. Dumnezeu S-a gândit, a spus şi
a făcut! Dumnezeu a făcut totul perfect pentru că El este perfect!
… cerurile şi pământul – probabil că aţi auzit de cer, locul unde locuieşte Dumnezeu. În acest verset, Dumnezeu vorbeşte despre cer şi univers. Putem vedea cerul. Navetele spaţiale pot merge în univers (spaţiu). Pământul este locul unde trăim. (Arată-le un
glob pământesc şi localizează oraşul în care vă aflaţi.)

Aplicaţie
Este minunat că Dumnezeu ne-a spus cum a început totul. El
este Singurul care ştie, deoarece doar El a fost prezent atunci.
Putem fi siguri că ceea ce spune El este adevărat. El vrea ca voi
să credeţi ceea ce spune.
Repetare
„Cântaţi versetul“
Arată simbolurile pe rând, în timp ce toţi cântă versetul de câteva ori pe melodia „Frère Jacques“ (vezi notele la pag. 13).

20

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Lecţia – partea 1
Arată imagini cu soarele, luna, copaci, flori, animale şi oameni.

Cu mult timp în urmă, nu era nici soare, nici lună.
Cere unui copil să ia aceste imagini.

Cu mult timp în urmă nu erau copaci, nici flori.
Cere unui copil să ia şi aceste imagini.

Cu mult timp în urmă, nu erau animale, nici oameni.
Cere unui copil să ia aceste imagini.

Nu era nici lume, nu era nimic, era doar Dumnezeu.
Planşa PCRE1-1
De unde ştiu asta? Din Cartea specială a lui Dumnezeu. În
Biblie sunt scrise cuvintele speciale ale lui Dumnezeu pentru ca
noi să le citim şi să le învăţăm. Uneori numim Biblia altfel – Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură sau Scripturi. Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărate, nu imaginate. Biblia nu este ca
o carte de poveşti ____ (menţionează câteva cărţi de poveşti pe care copiii
le-ar recunoaşte).
„Eu cred în Scriptură”. Ridicaţi-vă pentru a cânta.

Planşa PCRE1-2
Dumnezeu vrea ca oamenii să ştie despre El, de aceea se
găsesc cuvintele Lui în Biblie. Când citim Biblia, aflăm că Dumnezeu exista atunci când lumea nu exista. Nimeni nu L-a făcut pe
Dumnezeu. El a existat dintotdeauna. Dumnezeu nu a avut început şi nu are sfârşit.

Partea 2
Planşa PCRE1-3
Dumnezeu a creat lumea în şase zile. Biblia ne spune ce a
creat Dumnezeu în fiecare zi. Când Dumnezeu a făcut pământul,
acesta era întunecat şi gol.
Arată-le o bucată de plastilină sau lut.

Biblia spune că pământul era acoperit cu apă. Aţi vrea să locuiţi într-un loc complet întunecat şi ud?
Este greu să te descurci în întuneric. Ţine ochii strâns închişi, ca să fie
întuneric. Apoi pleacă de la locul tău, mergi spre uşă, atinge-o şi revino la
loc. Fă toate acestea în întuneric, cu ochii strâns închişi.

Planşa PCRE1-4
Dumnezeu a plănuit totul. El ştia că pământul avea nevoie de
lumină. El urma să dea lumină pământului. Dar cum? Aflăm din
Biblie.
«Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!“ Şi a fost lumină.» (Geneza
1:3)
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Oh! Dumnezeu a zis şi s-a făcut. Nimeni altcineva, ci numai
Dumnezeu poate face aceasta! Oamenii de astăzi produc electricitate ca să avem lumină în casele noastre. Dar pentru aceasta
folosesc maşinării uriaşe. Dumnezeu nu a folosit nimic. El doar a
zis şi s-a făcut. El este foarte puternic. El este Creatorul. Lumina
ne este de mare ajutor în viaţă.
Acum cu ochii deschişi, pleacă de la loc, mergi spre uşă, atinge-o şi revin
-o la loc. Acum este mai uşor, nu-i aşa?

Lumina face ca totul să fie mai uşor. Dumnezeu s-a uitat la
lumina pe care a făcut-o şi a fost mulţumit. A văzut că lumina era
bună.
Ştiaţi că pământul este ca o minge rotundă, mare de tot? El
se roteşte tot timpul.
Arată copiilor un glob pământesc (sau o minge) rotindu-l încet.

Haideţi să îndreptăm o lumină spre el în timp ce se roteşte.
Observaţi că lumina luminează doar jumătate de glob (sau minge). Când luminează o jumătate, cealaltă jumătate este în întuneric. Chiar acum, în unele ţări din lume este noapte şi fetiţele şi băieţii dorm. Aceasta a fost ideea lui Dumnezeu. El a despărţit lumina de întuneric. El a numit lumina zi, iar întunericul noapte.
Aceasta a fost prima zi – ziua întâi pe pământ.

Partea 3
Planşa PCRE1-5
Avem nevoie de zi şi de noapte, şi exact aceasta este ceea
ce Dumnezeu a creat. El este atât de bun şi înţelept!
Dar pământul era încă ud! Dumnezeu ştia de ce avea nevoie
pământul Său acum – de aer! A doua zi Dumnezeu a vorbit şi
apele s-au mişcat. Unele ape s-au mişcat în sus (mişcaţi-vă mâinile în sus din faţă până deasupra capului) depărtându-se de pământ. Alte ape acopereau încă pământul, dar exista un spaţiu
deasupra apei şi Dumnezeu a umplut acel spaţiu cu aer. Dumnezeu a creat aerul ca să putem respira! Aerul este o parte a cerului.
Respiră adânc şi miroase aerul; fă-ţi vânt cu mâinile ca să simţi aerul. Priveşte pe fereastră ca să vezi cerul.

Chiar şi dincolo de cer există spaţiul în care merg navetele
spaţiale. Biblia numeşte spaţiul acesta „ceruri“. Deci la finalul celei
de-a doua zi exista lumină, apă, cer şi aer. Dumnezeu a zis şi s-a
făcut, pentru că Dumnezeu este Creatorul.
Mă bucur mult că Dumnezeu a creat apa. Avem nevoie de apă pentru
multe, multe lucruri. Voi mima un lucru pentru care am nevoie de apă să
văd dacă ghiciţi. Apoi puteţi încerca şi voi.
Amintiţi-vă să nu risipiţi apa când vă spălaţi pe mâini.

Planşa PCRE1-6
Nu am putea trăi fără apă, aer şi lumină. Dumnezeu ştie lucrul acesta şi de aceea a creat apa, aerul şi lumina ca să ne bucu22
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răm de ele şi să le folosim în fiecare zi. Dumnezeu este atât de
bun şi de înţelept! A fi înţelept este mai bine decât a fi deştept. A fi
înţelept înseamnă a şti ce este cel mai bine. Dumnezeu ştie ce
este cel mai bine şi are puterea să facă acel lucru. Nimeni nu este
mai înţelept sau mai puternic decât Dumnezeu.
Poezia „Zilele creaţiei“ (ziua întâia şi a doua, pag. 16 – arată planşele
PCRE-k şi PCRE-l)

Să ne oprim şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru ce a creat.
Condu-i pe copii într-o rugăciune de mulţumire, lăsându-i să repete după
tine frază cu frază.
„Doamne, Îţi mulţumim că ai creat lumina. Doamne, Îţi mulţumim că ai
creat cerul. Doamne, Îţi mulţumim că ai creat aerul. Doamne, Îţi mulţumim că ai creat totul. Amin.“

Întrebări de recapitulare
Versetul de memorat
1.

Ce a creat Dumnezeu? (cerurile şi pământul)

2.

Când a creat Dumnezeu cerurile şi pământul? (la început)

3.

Ce înseamnă „a crea“? (A face ceva din nimic.)

Lecţia (părţile 1-3)
1.

Ale cui cuvinte sunt scrise pentru noi în Biblie? (Cuvintele lui
Dumnezeu)

2.

Cum mai este numită Biblia? (Cuvântul lui Dumnezeu; Sfânta Scriptură, Scripturi)

3.

Cine este Creatorul înţelept şi puternic? (Dumnezeu)

4.

Ce a creat Dumnezeu în ziua întâi? (lumina)

5.

Ce a spus Dumnezeu despre ce a creat El în ziua întâi?
(Totul era bun.)

6.

Avem nevoie de apă pentru multe lucruri. Spuneţi-mi un lucru pentru care aveţi nevoie de apă. (Răspunsurile vor varia.)

7.

Ce a creat Dumnezeu între apa de pe pământ şi apa din
cer? (aerul)

8.

Cum a creat Dumnezeu lumina şi aerul? (A zis, şi s-au făcut.)

9.

Ce lucru special ştiţi voi despre Dumnezeu? (Răspunsurile
vor varia. Exemplele din lecţie sunt: El a creat totul; El a
existat dintotdeauna; El este înţelept.)

10.

De ce poate Dumnezeu să facă lucruri din nimic? (El este
puternic.)

11.

Ce formă are pământul? (ca o minge)

12.

Cine s-a gândit că este necesar să fie zi şi noapte?
(Dumnezeu)
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Dacă preşcolarii cărora le predai
ştiu ce este Biblia, poate preferi să
foloseşti această povestire ca introducere la lecţie, în loc să o foloseşti pentru a da învăţătura pentru
prima parte a lecţiei.

Povestirea de citit cu voce tare
Lui Ionuţ îi plăcea foarte mult să-şi ajute tatăl în grădină. Era
plăcut să grebleze frunzele. Era tare plăcut să sape. Era plăcut să
ducă buruienile cu roaba sa mică. Dar cel mai mult lui Ionuţ îi plăcea să semene seminţe.
Într-o zi tatăl său i-a spus:
„Mă duc să semăn nişte seminţe. Vrei să mă ajuţi?“
„O, da! a răspuns Ionuţ.“
„Dacă vrei, poţi semăna o sămânţă în ghiveciul tău. Aceasta
va fi floarea ta, a spus tatăl.“
„Mi-ar place asta! Ce floare va fi?“
Tatăl i-a arătat imaginea de pe pachetul cu seminţe.
„Îmi plac aceste flori. Sunt mari şi roşii“, a spus Ionuţ.
Ionuţ şi-a umplut ghiveciul cu pământ, a pus sămânţa înăuntru cu mare atenţie şi a mai pus puţin pământ deasupra.
„Şi acum ce facem?“, l-a întrebat Ionuţ pe tatăl său.
Ionuţ cunoştea răspunsul.
„Punem nişte apă!“
Ionuţ a stropit pământul cu apă.
„Acum pune ghiveciul într-un loc sigur“, a spus tatăl, „unde să
nu ajungă Ana“.
Ana, sora lui Ionuţ, avea doi ani şi îi plăcea mult să descopere lucruri şi să le desfacă. Ionuţ şi-a luat preţiosul ghiveci şi a pornit spre casă. L-a pus într-un loc sigur şi s-a întors în grădină.
„Unde l-ai pus?“ a întrebat tata.
Ionuţ a privit în jur ca să fie sigur că surioara lui nu trage cu
urechea, şi a răspuns:
„În dulapul din dormitorul meu. N-o să-l găsească acolo“, a
şoptit el.
„Bună idee“, a spus tatăl, „dar este o problemă“.
„Ce problemă?“ a întrebat Ionuţ.
„Nu are lumină, şi de aceea nu va deveni o floare roşie, frumoasă“.
Lui Ionuţ totuşi i se părea că locul în care l-a pus e bun.
„Dar e un loc sigur şi călduros“, a continuat el.
„Este adevărat“, a răspuns tatăl, „dar plantele au nevoie de
lumină pentru a creşte. De aceea lumina a fost unul dintre primele
lucruri create de Dumnezeu. El a creat lumina înainte de a crea
plantele.“
„Ce înţelept!“ a spus Ionuţ. „Atunci voi pune ghiveciul pe pervazul ferestrei de lângă chiuveta din bucătărie. Ana nu ajunge
acolo.“
Apoi Ionuţ a pornit spre uşa din spate a casei.
„Înţelept“, a strigat tatăl.
Ionuţ s-a întors şi a răspuns:
„Da, dar nu aşa de înţelept ca Dumnezeu.“
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Lecţia 2
Dumnezeu creează uscatul şi plantele (ziua a treia)
Textul biblic pentru învăţător

Geneza 1:1-13

Adevărul central

Dumnezeu a creat uscatul şi plantele

Aplicaţia

Nemântuit şi mântuit: Mulţumeşte-I pentru copaci şi flori.

Versetul de memorat

Recapitulare (Geneza 1:1)

Programul
întrunirii
Bun venit

De ce ai nevoie
 ecusoane (pag. 73),
unul pentru fiecare
copil

Ce să faci
Bun venit

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii pe
nume şi dă-le ecusoanele cu numele.

Activitate

„Întuneric şi lumină“

 eşarfe pentru acoperit ochii

Leagă la ochi o persoană care te ajută, apoi aranjează
câteva obiecte pe o masă. În timp ce persoana care te
ajută atinge şi încearcă să identifice obiectele, tu vorbeşte despre faptul că odată totul era întunecat. Îndepărtează eşarfa de la ochii persoanei respective şi
arată-i cât de uşor pot fi identificate obiectele cu ajutorul luminii create de Dumnezeu. Apoi copiii pot identifica pe rând obiectele de pe masă, având eşarfa legată
la ochi.

 obiecte care pot fi
identificate prin atingere

Închinare

 cuvintele cântecelor
(pag. 15)

Cântec

„Domnul e bun“

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune: „Doamne Dumnezeule, Îţi
mulţumesc că eşti Creatorul şi că ai făcut lumea. Îţi
mulţumesc că eşti bun. Îţi mulţumesc că mă iubeşti. În
Numele lui Isus. Amin.“

Cântec

„Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“

Colectă

(Opţional) Dă un coş din mână în mână şi lăsă-i pe
copii să dăruiască. (Informează părinţii despre modul
în care vor fi folosiţi banii.)

Verset

Geneza 1:1

Repetare

Cântaţi versetul.

 coş pentru colectă

Verset de
memorat

 PCRE-R1, PCRER2, PCRE-R3 şi
PCRE-R4 (pag. 70)
 instrucţiuni (pag. 28)
 notele muzicale
(pag. 13)
 plastilină sau lut
(pag. 8)
 avion de jucărie sau
o imagine cu un avion
 un glob pământesc
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Programul
întrunirii
Înviorare

De ce ai nevoie
 cuvintele cântecelor
(pag. 15)

Lecţie bibli-  textul lecţiei (pag. 29)
că
 PCRE2-1, PCRE2-2,
PCRE2-3, PCRE2-4, şi
PCRE2-6

Ce să faci
Activitate

„Dumnezeu este bun cu mine”
Dumnezeu este bun cu mine. Mi-a dat cap (rotiţi
capul)
Dumnezeu este bun cu mine. Mi-a dat braţe
(fluturaţi braţele)
Dumnezeu este bun cu mine. Mi-a dat picioare
(fugiţi pe loc)

Cântec

„Domnul m-a făcut”

Lecţia

„Dumnezeu creează uscatul şi plantele“ (ziua a treia)
Predă întreaga lecţie sau o câte o parte în programul fiecărei întruniri. Pentru ca mâinile să fie libere
pentru activităţile din cadrul lecţiei, pune planşele
pe un stativ, la nivelul privirii copiilor.

 PCRE-k, PCRE-l şi
PCRE-m
 cuvintele cântecelor
(pag. 15)
 „Domnul mare e”
 şerveţele de hârtie şi un
beţigaş/pai verde pentru
a realiza o floare din hârtie (pag. 29)
 o tigaie de pământ, apă
şi o lingură
 flori de diferite culori
 câteva feluri de fructe
(de ex. ananas, kiwi,
banană, măr, portocală,
struguri, etc.)
 câteva tipuri de seminţe

Recapitulare  flori de la activitatea cre- Joc
ativă (pag. 27)
 o bucată de zăpadă artificială verde

„Sădeşte o grădină“
După ce un copil răspunde la o întrebare recapitulativă, poate „sădi“ floarea sa înfigând celălalt cap
al beţigaşului în zăpada artificială.

 întrebări (pag. 31)
Povestire de  textul pentru povestirea
citit cu voce
de citit cu voce tare
tare
(pag. 32)

Activitate

Fă ca acest timp să fie special. Copiii se aşează pe
„covoraşul povestirilor“.

 covoraş
Gustare

Pauză
Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă la
 alege gustarea după
toaletă şi a-şi spăla mâinile.
cum doreşti (atenţie la
copiii cu alergii alimenta- Rugăciune Condu rugăciunea, mulţumindu-I lui Dumnezeu
re)
pentru mâncare.
Gustare
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei pot fi gustate diferite alimente
pentru a ajuta procesul de învăţare, dar acestea trebuie
să fie bucăţele foarte mici care să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul
întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate  forme de hârtie ondulată Lucru manual „Flori din forme de hârtie ondulată folosită la brioşe“
creativă
pentru brioşe, una pen(alege una)
tru fiecare copil
Pune fiecare copil să coloreze centrul formei de
hârtie într-o culoare, iar beţişorul să-l coloreze
 beţişoare pentru lucru
verde. Fiecare copil poate apoi să lipească două
manual, unul pentru fiefrunze de beţigaşul care reprezintă tulpina, iar
care copil
floarea la vârf. Deschizând forma de hârtie, fieca frunze (pag. 76), două
re copil va obţine o floare înflorită.
pentru fiecare copil
Fişa de lucru „Dumnezeu creează uscatul şi plantele“
 lipici
manual
Pune o picătură de extract de portocală sau lămâ creioane colorate sau
ie pe un deget al fiecărui copil şi lăsă-l să atingă
carioci
cu acel deget fructul din imagine.
Plastilină
„Plantele
pe care le-a creat Dumnezeu“
 fişe de lucru manual,
una pentru fiecare copil
Ajută-i pe copii să facă pomi şi flori.
 extract de portocală sau
lămâie
 plastilină sau lut (pag. 8)
Activitate de  o coală mare de hârtie
îmbogăţire
pentru lucru manual
(alege una)  iarbă, flori, frunze, seminţe, păstăi, ferigi,
crenguţe

Activitate

 nasturi, panglici, resturi
de materiale şi hârtie
 lipici
 o tigaie de pământ şi
apă
 linguri, una pentru fiecare copil
Activitate

Creaţia – „Mozaicul creaţiei“
Lipeşte hârtia pe o masă suficient de lungă încât
să le permită tuturor copiilor să participe. Ridică
obiectele pe care Dumnezeu le-a creat a treia zi,
precum şi celelalte obiecte, câte unul pe rând.
Întreabă: A creat Dumnezeu ____ (numiţi obiectul) în a treia zi a creaţiei? Dacă răspunsul este
„da“, cere fiecărui copil să lipească unul sau mai
multe obiecte de acelaşi fel pe hârtie. Dacă nu,
pune acel obiect de-o parte. La sfârşit recapitulează pe scurt toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a
creat în a treia zi.
„Apă şi uscat“
Lasă-i pe copii să folosească linguri pentru a face
o adâncitură pe marginea unei tigăi în care se află
pământ şi apă. Vorbeşte despre cum s-a strâns
apa şi a apărut uscatul.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul“ (Geneza
1:1)
Introducere
Arată plastilina sau lutul de la lecţia 1.

Am muncit ca să fac această plastilină dar nu am creat-o, nu-i
aşa? Am făcut-o din alte lucruri – făină, sare şi apă. Dar Dumnezeu poate crea ceva din nimic!
Prezentare
Biblia ne spune aceasta în Geneza 1:1. Să repetăm această
„adresă“ de trei ori – pretinzând că suntem o piatră, un munte sau
un copac.
Rostiţi adresa împreună – prima dată ghemuindu-vă (piatra), apoi
atingându-vă vârfurile degetelor de la mâini cu braţele ridicate deasupra capului
(muntele), iar în cele din urmă stând în picioare cu braţele întinse (copacul).
Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul deschizând Biblia la semnul
pus la Geneza 1:1. Citeşte versetul, apoi arată planşele PCRE-R1, PCRE-R2,
PCRE-R3 şi PCRE-R4.

Explicaţie
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul – Dumnezeu a existat dintotdeauna. Dumnezeu este Cel care a creat
(făcut) cerurile (cerul şi universul) şi pământul. Le-a făcut din nimic. Cerurile sunt atât de întinse încât nu le putem vedea în întregime.
Arată copiilor un avion de jucărie sau o imagine cu un avion.

Putem zbura cu avionul până la nori, dar dincolo de locul pe
unde zboară avioanele este universul (spaţiul cosmic), iar acolo
unde nici măcar navetele spaţiale nu pot merge, este cel mai
special cer dintre toate – casa lui Dumnezeu! Pământul face
parte din univers.
Arată copiilor un glob pământesc.

Dacă am putea privi pământul dintr-o navetă spaţială, ar arăta
ca o minge uriaşă.
Aplicaţie
Mântuiţi şi nemântuiţi:

Toţi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Poţi face asta când Îi mulţumeşti pentru mâncare sau când priveşti o floare şi spui, „Doamne, Dumnezeule, Tu ai făcut această floare
atât de frumoasă! Eşti minunat!“

Repetare
Cântaţi versetul
Arată simbolurile pe rând în timp ce toţi cântă versetul de câteva
ori pe melodia „Frère Jacques“ (vezi notele la pag. 13).

28

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Lecţia – partea 1
Confecţionează o floare din hârtie colorată sau şerveţele de cea mai bună calitate: taie patru/şase bucăţi de hârtie sau şerveţel, fiecare de aproximativ 20×25
cm. Aşează bucăţile una peste alta şi pliază-le sub formă de acordeon. Leagă
centrul hârtiilor pliate cu beţigaşul verde flexibil sau cu o sârmuliţă. Trage uşor
fiecare bucată de hârtie spre partea de sus a florii, separând fiecare bucată de
hârtie de celelalte, formând astfel petalele.
În timp ce copiii privesc, întreabă-i …

Ce am folosit ca să fac floarea? Dacă nu aveam aceste lucruri, nu aş fi putut să o fac.
Planşa PCRE2-1
Dumnezeu este diferit. Biblia ne spune că Dumnezeu nu a
avut nevoie de nimic pentru a crea lumea. El a făcut lumina, cerul,
aerul din nimic. A vorbit şi s-a făcut. Când a creat Dumnezeu lumea?
Cântaţi Geneza 1:1 împreună.

Ce a făcut Dumnezeu în prima şi a doua zi?
Poezia „Zilele creaţiei“ (prima şi a doua zi, pag. 16 – arată planşele
PCRE-k şi PCRE-l).

Planşa PCRE2-2
Dumnezeu a creat lumea în şase zile. Biblia ne spune ce a
creat a treia zi. Iată ce s-a întâmplat. Dumnezeu a vorbit şi apele
care acopereau pământul s-au strâns. Au devenit mări, oceane,
lacuri, râuri şi izvoare. Apoi uscatul s-a văzut cu uşurinţă. Dumnezeu a numit uscatul „pământ“. Erau părţi netede, dealuri şi munţi.
Unele părţi erau stâncoase, altele nisipoase.
Erau munţi (întindeţi-vă mâinile în sus pentru a forma vârfurile munţilor cu
degetele).
Erau dealuri (încrucişaţi-vă degetele de la mâini (ca pentru rugăciune)
pentru a forma dealuri).
Erau râuri (lipiţi-vă palmele şi unduiţi-le înainte şi înapoi).
Erau văi (formaţi un triunghi cu vârful în jos din dosul palmelor).
Erau oceane (faceţi valuri cu mâinile).
Dumnezeu le-a făcut pe toate (bateţi din palme la fiecare cuvânt).
Arată copiilor o tigaie în care este pământ şi apă. Cu ajutorul unei linguri fă
un şanţ pe margine, împingând pământul spre mijloc. Apa se va retrage în
şanţ şi se va vedea pământul.
„Domnul mare e“.

Dumnezeu s-a uitat la munţi, la uscat şi la mări. I-a plăcut ceea ce a văzut. În Biblie citim că „Dumnezeu a văzut că lucrul
acesta era bun“ (Geneza 1:12). El vrea ca şi noi să vedem cât de
bună este creaţia Lui şi să-I mulţumim pentru că a făcut-o. În Biblie citim aceste cuvinte: „Tot ce are suflare, să laude pe Domnul“ (Ps. 150:6). Când lauzi pe cineva, îi spui că tu crezi că este o
persoană minunată sau că ceea ce a făcut este bine, sau poate
că baţi din palme dacă a făcut ceva deosebit. La fel poţi să Îl lauzi
şi pe Dumnezeu. Îi spui ceea ce crezi despre El. Îi cânţi sau chiar
baţi din palme pentru El.
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Partea 2
Planşa PCRE2-3
Ce altceva, care a fost creat de Dumnezeu în a treia zi, mai
vedeţi aici?
Permite copiilor să răspundă, indicând plantele din ajutoarele vizuale.

Biblia ne spune că după aceea Dumnezeu a făcut toate soiurile de flori, plante şi pomi care cresc pe pământ. A vorbit şi ele au
apărut.
Arată-le nişte flori.

Priviţi aceste flori şi frumoasele lor culori. Care este diferenţa
dintre aceste flori şi floarea pe care am făcut-o la început?
Dă-le timp să răspundă.

Aceste flori cresc, sunt vii, a mea nu este vie – şi când ne
gândim că Dumnezeu nu a trebuit decât să vorbească!
Dă-le copiilor timp să privească şi să atingă diferite fructe (de ex. ananas,
kiwi, banană, măr, portocală, struguri, etc.). Apoi taie fructele în două ca
să se poată vedea miezul şi diferitele modele, iar în final lasă-i să guste.
Fructele şi legumele sunt foarte sănătoase, deci trebuie să le mâncaţi şi
să-I mulţumiţi lui Dumnezeu pentru ele.

Ce inteligent este Dumnezeu, că a putut să facă fructele de
atâtea feluri şi culori! El este bun şi înţelept. Acum putem adăuga
încă o strofă la poezia noastră.
Poezia „Zilele creaţiei“ (de la prima la a treia zi – arată planşele PCRE-k,
PCRE-l şi PCRE-m)

Partea 3
Când Dumnezeu a creat plantele şi copacii, a trebuit să facă
doar câte unul din fiecare pentru că Dumnezeu avea un plan minunat: plantele urmau să aibă seminţe. Seminţele urmau să devină plante de acelaşi fel.
Arată copiilor mai multe tipuri de seminţe şi discută cu ei despre faptul că
din fiecare sămânţă va creşte o plantă de acelaşi fel. Dă-le timp să pună
mâna pe seminţe şi să discute despre ele. Întreabă-i …
„Dacă plantez seminţe de mac, ce va creşte?“
„Dacă plantez seminţe de măr, ce va creşte?“
„Dacă plantez seminţe de floarea soarelui, ce va creşte?“
„Dacă plantez seminţe de cireş, ce va creşte?“

Planşa PCRE2-4
Când ne gândim la tot ceea ce a creat Dumnezeu, ne gândim
la cât de măreţ este El. El este atotînţelept, puternic şi bun. Lui Îi
plac lucrurile frumoase. Numai Dumnezeu ar fi putut crea toate
aceste lucruri – doar vorbind! Dumnezeu merită lauda noastră.
Biblia spune: „Tot ce are suflare, să laude pe Domnul” (Psalmul
150:6). Spuneţi-I lui Dumnezeu cât de măreţ şi bun este El. Cântaţi-I. Lăudaţi-L pentru că a creat toate fructele şi legumele delicioase. Lăudaţi-L pentru că a creat florile. Lăudaţi-L pentru seminţele care cresc şi se transformă în alte flori.
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Dacă aveţi grijă de copacii şi florile din parc sau de pe munte
şi dacă nu le distrugeţi, Dumnezeu va şti că sunteţi mulţumitori
pentru creaţia Sa. Mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru că El a creat
munţii pe care urcaţi când mergeţi în drumeţie.
Condu pe copii în rugăciune, lăsându-le timp să repete după tine frază cu
frază.
„Doamne Dumnezeule, Tu eşti atât de înţelept. Tu ai creat seminţele.
Doamne, Tu eşti atât de puternic, Tu faci ca seminţele să crească şi să
devină plante! Doamne Dumnezeule, Tu eşti atât de bun! Ai creat florile
frumoase! Doamne, eşti atât de măreţ! În numele Domnului Isus. Amin.“

Planşa PCRE2-6
Pentru a creşte, plantele şi copacii au nevoie de aer, apă şi
lumină – iar Dumnezeu crease deja acele lucruri! Ce se întâmplă
cu o plantă dacă nu este udată? Moare. Dacă ţii mai mult timp un
pomişor la întuneric, i se vor îngălbeni frunzele şi va muri. Frunzele au nevoie de aer şi lumină. Dumnezeu a plănuit totul în mod
perfect, exact cum trebuia.
Nu merită Dumnezeu toată lauda şi mulţumirea pe care I le
putem aduce? Lăudaţi-L pe Dumnezeu Creatorul când vă uitaţi la
un copac uriaş, spunând: „Doamne, Dumnezeule, Tu eşti aşa de
puternic, că ai creat un copac atât de mare.“ Când vă uitaţi la florile frumoase şi vedeţi seminţele lor micuţe, puteţi spune: „Doamne,
Dumnezeule, Tu eşti atât de înţelept, că ai creat aceste flori şi seminţele lor.“ Când muşcaţi dintr-un fruct delicios, spuneţi: „Îţi mulţumesc pentru că ai creat fructul acesta cu un gust atât de bun.“
Ce bine că Dumnezeu ne-a spus cum a început lumea!“
Alege un cântec de laudă, cum ar fi: „Dimineaţa, cântă-I bucuria, laudă-I
măreţia“

Întrebări de recapitulare
Versetul de memorat
1.

Cine este Creatorul? (Dumnezeu)

2.

Ce a creat Dumnezeu la început? (cerurile şi pământul)

3.

Ce formă are pământul? (rotund)

Lecţia (părţile 1-3)
1.

Ce s-a putut vedea când Dumnezeu a făcut ca apele să se
strângă în mări şi oceane? (uscatul)

2.

Cum a creat Dumnezeu uscatul? (El a vorbit doar.)

3.

Ce a făcut Dumnezeu să crească din pământ? (plante, iarbă
şi copaci)

4.

Cum a creat Dumnezeu plantele? (El a zis şi s-au făcut.)

5.

Ce a creat Dumnezeu în fiecare plantă pentru a se transforma într-o nouă plantă? (o sămânţă)
31

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

6.

Ce înseamnă să-L lauzi pe Dumnezeu, Creatorul? (Să-I spui
Lui sau despre El lucruri frumoase.)

7.

În ce fel este diferit modul în care creează Dumnezeu, de
modul în care creăm noi? (El creează din nimic; El nu face
greşeli. Omul nu zice şi se face!)

8.

De unde ştim cum a început lumea? (Dumnezeu ne spune
în Biblie.)

9.

Cât trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu? (Foarte mult, cât de
mult putem.)

10.

De unde ştim cum a făcut Dumnezeu plantele? (Este scris
în Biblie.)

Povestirea de citit cu voce tare
„Bunicule, te rog spune-mi despre casa noastră“, spuse Maria, aşezându-se pe genunchii bunicului.
„Ţi-am spus de multe ori“, chicoti bunicul.
„Mai spune-mi o dată“, insistă Maria.
„La început nu era nimic aici în afară de un câmp cu câţiva
copaci. De unul dintre ei era prins un leagăn.“
„Te-ai dat în leagăn, bunicule?“
„Da, m-am dat şi l-am ajutat pe tata să îndepărteze crengile.
Apoi a venit un excavator mare, galben.“
„De unde ştii că era galben?“ întrebă Maria.
„Eram acolo, Maria. Tata a construit casa şi de multe ori îl
ajutam după ce veneam de la şcoală. M-a lăsat să aleg culoarea
uşii mari de la intrare. Am ales culoarea roşie.“
„Eşti sigur, bunicule? Acum este albastră.“
„O, sunt foarte sigur. Eu am ales-o. Eram acolo. Am construit
o căsuţă pentru câinele meu. Şi ea avea o uşiţă roşie.“
Maria clătină din cap.
„Bunicule, nu văd nici o căsuţă pentru câine.“
„Maria, eram acolo. Eu am construit-o. Nu a rezistat atât de
mult cât casa aceasta şi de aceea nu mai este aici.“
„Dacă n-ai fi fost acolo, nu ai fi ştiut de excavatorul galben şi
de uşa mare, roşie.“
„Aşa este, Maria. De aceea Dumnezeu ştie cel mai bine cum
a început lumea. El este Singurul care a fost acolo. În Biblie El ne
spune exact cum s-au întâmplat lucrurile.“
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Lecţia 3
Dumnezeu creează soarele, luna, stelele, păsările şi peştii (ziua
a patra şi a cincea)
Textul biblic pentru învăţător

Geneza 1:1-23

Adevărul central

Dumnezeu este un Creator înţelept care ştie totul.

Aplicaţia

Nemântuit şi mântuit: Deoarece El ştie ce este cel mai bine pentru tine,
fă ceea ce îţi spune.

Versetul de memorat

„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.“ (Geneza 1:31)

Programul
întrunirii
Bun venit

De ce ai nevoie
 ecusoane (pag. 73),
unul pentru fiecare
copil
 castron cu fructe

Ce să faci
Bun venit

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii pe
nume şi dă-le ecusoanele cu numele.

Activitate

„Desene cu natură moartă“
Pune copiii să deseneze aranjamentele florale sau
fructe. Pentru copiii mai mici, pregăteşte imagini cu
fructe şi legume (tăiate din reviste, etc.) pe care să le
lipească pe hârtie. Expune imaginile pe un perete
sau un panou. (Ai putea folosi acest timp şi pentru a
-i lăsa pe copiii să facă „binoclurile.“ Vezi jocul „Ghici
ce văd“ – pag. 35.)

 o vază cu flori naturale sau artificiale
 imagini cu fructe şi
legume (decupate din
reviste, etc.) şi lipici
 foi de hârtie A4, una
pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci
Închinare

 cuvintele cântecelor
(pag. 15)
 „Nu sunt mare ca
munţii cei înalţi“

Cântec

„Domnul e bun“

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Dumnezeule, Îţi
mulţumesc pentru că ne-ai dăruit fructele şi florile. Îţi
mulţumesc că eşti bun. Te laud şi te iubesc. În numele Domnului Isus. Amin.“

Cântec

„Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“ (strofa 1)

Colectă

(Opţional) Dă un coş din mână în mână şi lasă-i pe
copii să dăruiască. (Informează părinţii despre modul

 coş pentru colectă

Verset de
memorat

Verset
 foloseşte PCRE-g,
PCRE-h, PCRE-i şi
Repetare
PCRE-j sau PCRER5, PCRE-R6, PCRER7 şi PCRE-R8 (pag.
71)

Geneza 1:31
„Verset cu semne“

 instrucţiuni (pag. 36)
 semne (pag. 14)
 diferite imagini şi obiecte reale din creaţie
(de ex. pietricele,
scoici, flori, fructe,
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Programul
întrunirii
Înviorare

De ce ai nevoie
 instrucţiuni înţelepte şi
neînţelepte (de ex.
„învaţă Cuvântul lui
Dumnezeu“, „atinge o
oală fierbinte“, „nu vorbi
cu străinii“, „ascultă de
mama“, etc.)

Lecţie bibli-  textul lecţiei (pag. 37)
că
 PCRE3-1, PCRE3-2,
PCRE3-3, PCRE3-4 şi
PCRE3-5

Ce să faci
Activitate

„Instrucţiuni înţelepte şi neînţelepte“
Copiii stau în picioare în şir, cu faţa spre tine. Dă o
instrucţiune. Dacă este ceva înţelept, ei spun, „Este
înţelept“ şi fac doi paşi spre tine. Dacă este ceva
neînţelept, dau din cap şi spun „Este neînţelept“ şi
stau pe loc. Continuă jocul până când copiii ajung la
tine.

Lecţia

„Dumnezeu creează soarele, luna, stelele, păsările şi
peştii (ziua a patra şi a cincea)“
Predă întreaga lecţie sau o câte o parte în fiecare
sesiune. Pentru ca mâinile să-ţi fie libere pentru activităţile din cadrul lecţiei, pune planşele pe un stativ,
la nivelul privirii copiilor.

 PCRE-k, PCRE-l, PCRE
-m, PCRE-n, PCRE-o şi
PCRE-p
 „Domnul mare e“
 cuvintele cântecelor
(pag. 15)
 o varietate de obiecte
(de ex. patru pahare din
plastic, trei linguri mici,
două creioane colorate,
două cărţi, trei farfurii din
carton)
 stele de hârtie (pag. 76),
sau o lanternă şi stele
care strălucesc în întuneric
 imagini sau jucării sub
formă de animale marine
 peşte într-un acvariu
(dacă este posibil)
 imagini sau jucării sub
formă de raţe, gâşte şi
alte păsări
 miere şi linguriţe pentru
fiecare copil
Recapitulare  trei capace de borcane,
fiecare cu câte o stea
lipită la mijloc

Joc

„Stele căzătoare“
Aşează cutia în picioare pe o masă şi pune înăuntru
o carte pentru stabilitate. Deschiderea să fie în partea din faţă. Când un copil răspunde corect la o întrebare recapitulativă, dă-i cele trei stele. Copilul trebuie
să stea la o distanţă mică de cutie şi să încerce să
arunce stelele în cutie, prin deschizătură.

 o cutie pictată cu albastru şi stele, cu o deschizătură circulară
 o carte sau un alt obiect
greu
 întrebări (pag. 40)
Povestire de  Biblia ta
citit cu voce  întrebările de la punctul
tare
de aplicaţie (pag. 39)
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Programul
întrunirii
Gustare

De ce ai nevoie

Ce să faci

Pauză
 alege gustarea după
cum doreşti (atenţie la
copiii cu alergii alimenta- Rugăciune
re)
Gustare

Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă la
toaletă şi a-şi spăla mâinile.
Condu rugăciunea, mulţumindu-I lui Dumnezeu
pentru mâncare.
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei pot fi gustate diferite alimente pentru
a ajuta procesul de învăţare, dar acestea trebuie să fie bucăţele foarte mici care să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)

Activitate  soarele, luna şi trei stele
creativă
(pag. 76), un set pentru
(alege una)
fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci
 fire de lână de 30 cm
(12”), câte unul de copil
 filtre de cafea din hârtie
(sau farfurii din carton),
câte unul de copil
 lipici şi foarfeci
 fişe de lucru manual,
câte una pentru fiecare
copil
 seringă pentru decorat
prăjituri (opţional)
 plastilină sau lut (pag. 8)
 forme pentru tăiat aluatul (opţional)

Activitate

„Aranjament mobil“
Pune fiecare copil să coloreze interiorul unei hârtii
de filtru de cafea (sau al farfuriei de carton) cu
albastru, apoi separat soarele, luna şi stelele după cum doresc. Ajută-i să taie aceste forme şi să
le lipească pe partea albastră a filtrului. Lipeşte un
fir de aţă în mijlocul celeilalte părţi a filtrului, astfel
încât acesta să poată fi atârnat de tavan.

Fişă de lucru „Dumnezeu a creat soarele, luna, stelele, păsările
manual
şi peştii“
Ajută copiii să deseneze peştişori pe „apa“ din
imagine.
Plastilină

Activitate de  binocluri, unul de copil, Joc
îmbogăţire
confecţionate înainte
(alege una)
sau în timpul întâlnirii –
capsează două tuburi
din carton (nu suluri de
hârtie igienică, dar de
mărime similară) unul
lângă altul. Fă câte o
gaură în fiecare, pentru
a putea introduce un fir
de lână de 60 cm pe
care să-l înnozi la ambele găuri; astfel binoclul
Activitate
poate fi atârnat de gât.
Decorează folosind creioane colorate, carioci
sau abţibilduri.
 biscuiţi în formă de soare, lună sau stele
 linguri din plastic, câte
una pentru fiecare copil
 bombonele colorate
pentru ornat prăjituri
(opţional)

„Luminătorii creaţi de Dumnezeu“
Pune copiii să facă forme de soare, lună şi stele.
Folosirea unor forme pentru modelarea aluatului
ar putea fi chiar mai atractivă pentru copii.

„Ghici ce văd?“
Ieşi afară (doar dacă zona este sigură pentru preşcolari!) şi cere copiilor să privească prin
„binocluri“ şi să descrie ceva creat de Dumnezeu
(de ex. „Văd ceva înalt cu frunze“). Ceilalţi copii
încearcă să ghicească obiectul observat. În cazul
copiilor foarte mici, pune-i doar să privească prin
binocluri şi să îţi spună un lucru pe care-l văd,
creat de Dumnezeu (de ex. „Văd un pom “). Dacă
nu poţi să-i duci pe copii afară, strânge-i pe toţi în
faţa unei ferestre.
„Să ornăm biscuiţi“
Fiecare copil să pună pe biscuitele său cremă şi
bombonele, dacă doreşte. Înainte să mănânce
biscuiţii, cere-le să-I mulţumească lui Dumnezeu
pentru că a creat soarele, luna şi stelele.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte
bune.“ (Geneza 1:31)
Introducere
Arată diferite imagini sau obiecte din creaţie – pietre, scoici, flori, fructe, legume,
frunze, etc.

E interesant să privim toate aceste lucruri create de Dumnezeu! Biblia ne spune ce a gândit Dumnezeu când a văzut toate
lucrurile pe care le crease.
Prezentare
Aflăm ce a spus El în Geneza 1:31. Să spunem această
„adresă“ de trei ori, mimând că suntem seminţe care cresc şi devin copaci.
Spuneţi adresa împreună – prima dată ghemuiţi, apoi în picioare cu mâinile deasupra capului şi în final unduindu-vă braţele întinse deasupra capului.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la semnul aşezat la Geneza 1:31. Citeşte versetul cu voce tare şi arată apoi fie planşele PCRE
-g, PCRE-h, PCRE-i şi PCRE-J, fie PCRE-R5, PCRE-R6, PCRE-R7 şi PCRER8.

Explicaţie
Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse … – Dumnezeu s-a uitat
la cer şi la pământ. Dumnezeu s-a uitat la apa şi la plantele care
creşteau din pământ. Dumnezeu s-a uitat la tot ce crease!
… şi iată că erau foarte bune – Tot ceea ce crease Dumnezeu era bun. Era exact aşa cum dorise Dumnezeu. Mai bine nu se
putea.
Aplicaţie
Mântuit şi nemântuit:

Când priveşti la ceea ce a creat
Dumnezeu, aminteşte-ţi că El a creat
totul bine. Fă-ţi timp să te gândeşti la
modul minunat în care Dumnezeu a
creat lucrurile.

Repetare
„Verset cu semne“
Repetă versetul frază cu frază, făcând semnele (pag. 14).
Apoi recită versetul, folosind şi simbolurile.
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Lecţia – partea 1
Câte sunt?
Pregăteşte diferite obiecte şi pune pe o masă câte unul, două sau trei din
aceeaşi categorie. Întreabă: Câte creioane colorate sunt? Câte cărţi sunt?
etc. Când răspunsul este „trei“, aminteşte-le copiilor că au învăţat ce a
creat Dumnezeu în primele trei zile. La urmă, aşează pe masă patru obiecte şi întreabă …

Câte sunt? Da, patru. Mă întreb ce s-a întâmplat în ziua a patra.
Planşa PCRE3-1
Biblia ne spune ce a făcut Dumnezeu în a patra zi a creaţiei.
A aşezat pe cer doi luminători speciali. Care sunt aceştia?
(Soarele şi luna.)
Ce face soarele pentru pământ?
Dă-le timp să răspundă.

Soarele ne dă lumină ca să putem vedea. Soarele ţine pământul cald şi face plantele să crească. Dacă Dumnezeu ar fi pus
soarele prea aproape de pământ, toate s-ar fi uscat. Dacă Dumnezeu ar fi pus soarele prea departe de pământ, totul ar fi murit de
frig. Bineînţeles că Dumnezeu a ştiut cum să facă totul perfect. El
ştie totul, aşa că a aşezat soarele exact acolo unde trebuia.
Datorită soarelui avem primăvară, vară, toamnă şi iarnă. Primăvara este anotimpul în care florile încep să crească (ghemuieştete şi desfă-ţi uşor braţele ca o floare care se deschide). Apoi vine vara şi ne
place atât de mult să fugim pe-afară (fugi pe loc). Apoi după vară
vine toamna, şi frunzele încep să cadă (flutură degetele). După aceea iarna, care aduce zăpada (tremură). Apoi vine din nou primăvara! Anotimpurile fac parte din planul bun al lui Dumnezeu.
Planşa PCRE3-2
Dumnezeu a creat luna ca să lumineze noaptea. Dumnezeu a
aşezat pe cer şi miliarde de stele. A pus fiecare stea într-un loc
special şi, prin puterea Sa cea mare, le ţine pe toate la locul lor.
Vă place să vă uitaţi noaptea la lună şi la stele? Licăresc şi
strălucesc, nu-i aşa? Stelele sunt foarte mari, dar par aşa de micuţe pentru că sunt foarte, foarte departe. Iată nişte stele de hârtie
care să ne ajute să ne gândim la stelele adevărate create de
Dumnezeu.
Lasă-i pe copii să meargă sau să stea în picioare ţinând în mână stele de
hârtie. Dacă în cameră se poate face întuneric, foloseşte lanterne sau
stele fosforescente. Cântaţi sau recitaţi următoarele versuri:
/: Domnul mare e
Puternic şi tare
Nimic nu-i prea greu pentru El. :/
Şi munţii-s ai Lui
Şi apele toate
Stelele-s creaţia Sa.
Domnul mare e
Puternic şi tare
Nimic nu-i prea greu pentru El.
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Unii oameni foarte deştepţi (astronomii) îşi petrec toată viaţa
cercetând stelele. Aceea este munca lor. Dar Dumnezeu ştie totul
despre fiecare stea. Sunt mult mai multe stele decât putem noi
număra, dar Dumnezeu le cunoaşte pe toate pe nume (Is. 40:26)
– pentru că El le-a făcut!

Partea 2
Planşa PCRE3-2
Oamenii au mers cu racheta şi au ajuns pe lună. Nimeni nu
poate ajunge la soare, deoarece soarele este o minge de foc. Este uimitor că Dumnezeu le-a creat doar vorbind. El este puternic,
înţelept şi bun. Nu mai este nimeni ca El. Unii dintre voi veţi merge în curând la şcoală. De ce veţi merge la şcoală?
Dă-le timp copiilor să răspundă.

Veţi merge ca să învăţaţi multe lucruri noi. Şi părinţii voştri au
mers la şcoală, la fel şi bunicii voştri. Oamenii mari încă mai învaţă lucruri noi. Dar Dumnezeu este altfel. El nu a mers niciodată la
şcoală ca să înveţe. El ştie totul. El nu învaţă niciodată nimic nou
pentru că ştie totul. El ştie întotdeauna ce este cel mai bine să
facă. El a fost mulţumit de tot ce a făcut în ziua a patra.
Planşa PCRE3-3
Dar Dumnezeu nu terminase totul. În ziua a cincea Dumnezeu a creat creaturile din mare şi păsările. Doar a zis şi ele s-au
făcut. Puteţi numi nişte animale care trăiesc în apă?
Permite copiilor să răspundă şi arată-le imagini sau jucării în formă de animale
marine. Arată-le un peşte în acvariu (dacă se poate).
Mişcaţi-vă mimând că sunteţi peşti, broaşte, delfini şi broaşte ţestoase.

Puteţi numi nişte păsări care zboară pe cer?
Lasă-i să răspundă. Arată-le imagini sau jucării în formă de raţe, gâşte şi alte
păsări. Arată-le o pasăre de jucărie şi întreabă-i care este diferenţa dintre ea şi
păsările create de Dumnezeu.

Păsările create de Dumnezeu erau vii; Dumnezeu dă viaţă
creaturilor pe care le face. Să încercăm să imităm sunetele pe
care le fac păsările – cioara, cucul, raţa, pupăza.
Mimaţi anumite păsări şi imitaţi sunetele pe care le fac ele.
„Domnul mare e“.
Poezia „Zilele creaţiei“ (zilele unu-şase, pag. 16 – arată planşele PCRE-k,
PCRE-l, PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o).

Partea 3
Planşa PCRE3-5
Dumnezeu avea un plan minunat şi înţelept pentru fiecare
creatură a Sa. Dumnezeu a făcut o pasăre mamă şi o pasăre tată
pentru fiecare fel de pasăre. A făcut un peşte mamă şi un peşte
tată pentru fiecare fel de peşte. Dumnezeu a planificat ca ei să
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aibă pui ca să fie tot mai mulţi peşti şi tot mai multe păsări. O mămică şi un tătic răţuşcă nu pot avea niciodată un pui peşte, dar o
mămică şi un tătic broască au icre, care devin mormoloci şi apoi
broaşte. Broaştele nu pot avea niciodată un pui pasăre. Raţele pot
să aibă doar pui răţuşcă, albinele doar pui albină, peştii doar pui
peşte. Aceasta era cea mai bună cale – de aceea a creat-o Dumnezeu. Nu este Dumnezeu înţelept?
A fi înţelept este mai mult decât a fi deştept. A fi înţelept înseamnă a şti ce este cel mai bine. Dumnezeu ştie ce este cel mai
bine şi are puterea să facă acel lucru. Nimeni nu este mai înţelept
sau mai puternic decât Dumnezeu.
Dumnezeu a planificat ca fiecare să ştie cum să-şi construiască o casă şi cum să-şi găsească mâncarea potrivită. Dumnezeu a
planificat ca fiecare să ştie cum să poarte de grijă de puii lor.
Albinele sunt foarte mici, dar sunt deştepte. Când o albină
găseşte „mâncare“ în flori, ea se întoarce la stup ca să spună şi
celorlalte albine. Albina foloseşte un anumit dans pentru a le spune unde este mâncarea şi dacă este multă sau puţină. Ce mâncare ne dau albinele? Mierea!
Mişcaţi-vă bâzâind ca nişte albine care merg la stup. Gustaţi miere folosind linguriţe de unică folosinţă.

Planşa PCRE3-4
Dumnezeu este un Dumnezeu măreţ. Este un Creator foarte
deştept şi înţelept. El a făcut peştii şi păsările doar vorbind. Dar i-a
făcut cu multă grijă. Nu a făcut greşeli. Lumea lui Dumnezeu era
perfectă. Dumnezeu veghează asupra a tot ce a creat. El face ca
totul să meargă bine. Biblia spune că El vede şi când o pasăre
cade la pământ (Matei 10:29). Dumnezeu este cu adevărat minunat şi foarte înţelept.
Să cântăm despre El, iar apoi să-I mulţumim.
„Domnul e bun”.
Dacă grupul tău este mic, dă fiecărui copil o imagine cu ceva creat de Dumnezeu. Unul câte unul, mulţumiţi lui Dumnezeu pentru lucrul sau creatura din imagine.
Poezia „Zilele creaţiei” (zilele unu-şase – arată planşele PCRE-k, PCRE-l,
PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o şi PCRE-p).

Punct de aplicaţie
Ridică o Biblie.

Dumnezeu ne vorbeşte prin această Carte specială.
Tot ceea ce citim în Biblie este bun şi înţelept pentru că Dumnezeu este înţelept.
Pune următoarele întrebări şi cere-le copiilor să răspundă la unison, „Din Biblie.“
Lasă diferiţi copii să ridice Biblia ta în timp ce răspund la fiecare întrebare .

De unde pot afla ce e bine şi ce e rău?
De unde pot afla cum trebuie să trăiesc?
De unde pot afla cum este Dumnezeu?
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De unde pot afla cum a început lumea?
De unde pot afla toate lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le
ştiu?
Întrebări de recapitulare
Versetul de memorat
1.

Cine a creat totul? (Dumnezeu)

2.

Ce a spus Dumnezeu despre tot ce a creat? (Toate erau
foarte bune.)

3.

Ce înseamnă „a crea“? (A face din nimic.)

Lecţia (părţile 1-3)
1.

Ce luminători a pus Dumnezeu pe cer în a patra zi a creaţiei? (soarele, luna şi stelele)

2.

Ce face soarele? (Dă lumină şi căldură; ajută plantele să
crească; face să se schimbe anotimpurile.)

3.

Cum a creat Dumnezeu soarele, luna şi stelele? (El a zis şi
s-au făcut.)

4.

Ce a creat Dumnezeu în a cincea zi a creaţiei? (păsările şi
peştii)

5.

Spuneţi-mi o creatură care zboară pe cer. (Răspunsurile vor
varia. Exemplele din lecţie includ raţa, gâsca, cioara, cucul
şi pupăza.)

6.

Spuneţi-mi o creatură care înoată sau trăieşte în apă.
(Răspunsurile vor varia. Exemplele din lecţie includ peşti,
broaşte, delfini şi broaşte ţestoase.)

7.

De ce este tot ceea ce a creat Dumnezeu atât de minunat?
(Dumnezeu este minunat şi înţelept.)

8.

Ce înseamnă „înţelept“? (A şti ce este cel mai bine şi a face
aşa.)

9.

Cine este mai înţelept decât Dumnezeu? (nimeni)

10.

Cum se numeşte Cartea specială a lui Dumnezeu? (Biblia)
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Lecţia 4
Dumnezeu creează animalele şi oamenii (ziua a şasea şi a şaptea)
Textul biblic pentru învăţător Geneza 1
Adevărul central

Dumnezeu i-a creat pe oameni, ca ei să-L iubească pe El.

Aplicaţia

Nemântuit: Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să-L cunoşti.
Mântuit: Vorbeşte cu Dumnezeu cum vorbeşti cu prietenul tău.

Versetul de memorat
Programul
întrunirii
Bun venit

Recapitulare Geneza 1:31

De ce ai nevoie
 ecusoane (pag. 73),
unul pentru fiecare
copil
 hârtie sau carton colorat

Închinare

 cuvintele cântecelor
(pag. 15)

Ce să faci
Bun venit

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii pe
nume şi dă-le ecusoanele cu numele.

Activitate

„Ghici ce e, cu ajutorul culorilor“
Învăţătorul începe alegând un obiect din cameră şi
spunând, „Mă gândesc la ceva verde.“ Copiii încearcă să ghicească obiectul. Primul care ghiceşte
ia locul celui care se gândeşte la un obiect.
(Deoarece preşcolarii mici nu sunt prea siguri de
numele culorilor, învăţătorul poate arăta un obiect

Cântec

„Domnul e bun“

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune sau lasă-i să se roage
după tine, frază cu frază: „Doamne, Dumnezeule,
Tu eşti bun. Te iubesc şi Te laud. Îţi mulţumesc că
ai creat lumina şi culorile. Îţi mulţumesc că L-ai trimis pe Domnul Isus să fie Mântuitorul lumii. În numele Domnului Isus. Amin.“

Cântec

„Eu cred în Scriptură“

Colecta

(Opţional) Dă un coş din mână în mână şi lasă-i pe
copii să dăruiască. (Informează părinţii despre modul în care vor fi folosiţi banii.)

 „Eu cred în Scriptură“
 coş pentru colectă

Verset de
memorat

Verset
 folosiţi
imaginilePCRE-g,
Repetare
PCRE-h, PCRE-i şi
PCRE-j sau PCRER5, PCRE-R6, PCRE
-R7 ŞI PCRE-R8
(pag. 71)

Geneza 1:31
„Verset cu semne“

 instrucţiuni (pag. 44)
 semne (pag. 14)
 animale din pluş sau
plastic, unul de copil
Înviorare

Activitate

„Capul, umeri, mâini, picioare“
Cântaţi, făcând şi semnele următorului cântecel:
Capul, umeri, mâini, picioare
Urechiuşe, ochi, nas, gură.
Capul, umeri, mâini, picioare
Sunt ale lui Isus. / x2
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Programul
întrunirii

De ce ai nevoie

Lecţie bibli-  textul lecţiei (pag. 45)
că
 PCRE4-1, PCRE4-2,
PCRE4-3, PCRE4-4,
PCRE4-5 şi PCRE4-6

Ce să faci
Lecţia

„Dumnezeu creează animalele şi oamenii (ziua a
şasea), apoi se odihneşte (ziua a şaptea)“.
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la programul fiecărei întruniri. Ca să ai mâinile libere pentru activităţile din cadrul lecţiei, pune planşele pe
un stativ, la nivelul privirii copiilor.

 PCRE-a, PCRE-b,
PCRE-c, PCRE-d
(opţional)
 PCRE-k, PCRE-l, PCRE
-m, PCRE-n, PCRE-o şi
PCRE-p
 „Domnul mare e“
 cuvintele cântecelor
(pag. 15)
 imagini sau obiecte care
reprezintă lucruri create
de Dumnezeu în zilele 15
 dacă este posibil, pui vii
de animale
 imagini cu pui de animale şi separat imagini cu
părinţii lor
 o foaie mare de hârtie, o
farfurioară cu acuarele şi
cârpe
Recapitulare  două seturi de cercuri
ale creaţiei (pag. 77)

Joc

Copiii trebuie să găsească perechile. Pune cercurile cu faţa în jos pe o masă sau pe jos. Când un
copil răspunde la o întrebare, întoarce două cercuri cu faţa în sus. Dacă sunt la fel, le lasă cu faţa
în sus. Dacă nu sunt la fel, le întoarce cu faţa în
jos şi jocul continuă. Jucaţi-vă până când fiecare
copil întoarce două cercuri. (Pentru preşcolarii
mai mici, aşează cercurile cu faţa în sus şi cere
copiilor să ia câte două cercuri care sunt la fel.)

 întrebări (pag. 48)

Povestire de  trei imagini, cu câte un
citit cu voce
animal pe fiecare
tare
Gustare

„Joc de memorie despre creaţie“

Activitate

Pauză
 alege gustarea după
cum doreşti (atenţie la
copiii cu alergii alimenta- Rugăciune
re)
Gustare

Prezintă povestirea după cum este redat în text
(pag. 45)
Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă la
toaletă şi a-şi spăla mâinile.
Roagă-te, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru
mâncare.
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei pot fi gustate diferite alimente pentru a ajuta procesul de învăţare, dar acestea trebuie să fie
bucăţele foarte mici care să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul
întrunirii

De ce ai nevoie

Activitate  cercurile creaţiei (pag.
creativă
77), un set de copil
(alege una)
 foarfece

Ce să faci
Lucru manual

Cere copiilor să coloreze şi să decupeze cercurile creaţiei. După ce au terminat, le pot folosi ca piese ale unui joc, punând cercurile în
ordine pentru a arăta zilele creaţiei. Copiii se
mai pot juca jocuri de memorie în perechi, cu
câte două seturi de cercuri. Puneţi cercurile în
plicuri sau pungi de hârtie, aşa încât copiii să
le poată duce acasă.

 creioane colorate sau
carioci
 plicuri sau pungi de hârtie, câte una pentru fiecare copil
 fişe de lucru manual,
câte una pentru fiecare
copil

Fişă de lucru
manual

 fire de lână de 5 cm lunPlastilină
gime

„Dumnezeu creează animalele şi oamenii“
Ajută-i pe copii să lipească o codiţă de lână
şoricelului şi leului din imagine.
„Animale create de Dumnezeu“
Explică-le copiilor cum să facă diverse animale.

 lipici
 plastilină sau lut (pag. 8)

Activitate de  foi de hârtie albă, câte
îmbogăţire
una pentru fiecare copil
(alege una)
 creioane colorate

Jocuri – „Ordinea în creaţie“

Activitate

„Ghiceşte animalul“
Descrie un animal (de ex. „Animalul acesta
este foarte mare, are urechi mari şi o trompă“)
sau imită un sunet de animal. Apoi lasă-i pe
copii să ghicească ce este. Unii copii pot descrie chiar ei un animal astfel încât ceilalţi copii
să ghicească. După ce fiecare copil a participat la joc, mulţumiţi-I lui Dumnezeu că ne-a dat
animalele.

Activitate

„Dumnezeu m-a făcut special“
Fiecare copil îşi desenează faţa, alegând culoarea corectă pentru păr şi ochi. Sub fiecare
desen scrie, „Dumnezeu l-a făcut pe ___
(adaugă numele copilului) special“.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte
bune.“ (Geneza 1:31)
Introducere
Dă fiecărui copil un animal de pluş sau de plastic. Cere copiilor să identifice fiecare animal.

E interesant să ne gândim la toate aceste animale create de
Dumnezeu! Biblia ne spune ce a gândit Dumnezeu când a văzut
toate lucrurile pe care le crease.
Prezentare
Aflăm ce a spus El, în Geneza 1:31. Să spunem această
adresă de trei ori, pretinzând că suntem păsări, peşti şi raţe.
Spuneţi adresa împreună – prima dată fluturând braţele (păsări), apoi imitând cu
mâinile mişcările de înot ale peştilor şi în final mergând legănat ca raţele.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul deschizând Biblia la semnul aşezat la Geneza 1:31. Citeşte versetul cu voce tare şi arată apoi fie imaginile
PCRE-g, PCRE-h, PCRE-i şi PCRE-J, fie imaginile PCRE-R5, PCRE-R6, PCRER7 şi PCRE-R8.

Explicaţie
Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune – Dumnezeu a văzut cerul şi pământul. Dumnezeu a văzut fiecare pasăre pe care a făcut-o. Dumnezeu a văzut fiecare peşte
din apă. Tot ce a făcut Dumnezeu era foarte bun. Era exact aşa
cum dorise El să fie. Toate erau bune pentru că Dumnezeu este
bun!
Aplicaţie
Nemântuit şi mântuit:

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru
tot ce a creat.

Repetare
„Verset cu semne“
Repetă versetul frază cu frază, făcând semnele (pag. 14).
Apoi foloseşte simbolurile pentru a recita versetul.
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Lecţia – partea 1
Pregăteşte câteva imagini sau obiecte care reprezintă ceea ce a creat Dumnezeu în primele cinci zile. Împreună cu copiii, aşează-le în ordinea în care le-a
creat Dumnezeu.

Abia aştept să vă spun ce a creat Dumnezeu în ziua a şasea.
Este extraordinar!
Planşa PCRE4-1
Biblia spune că în ziua a şasea Dumnezeu a zis, „Să dea pământul vieţuitoare“ (din Geneza 1:24). Dintr-o dată pe uscat au
apărut animale, animale de toate felurile. Ce animale vedeţi în
imagine?
Dă-le timp să răspundă.

Care este animalul vostru preferat?
Dă-le timp să răspundă.

Planşa PCRE4-2
Dumnezeu a făcut o mamă şi un tată pentru fiecare fel de animal. Fiecare animal are pui de felul lui. Tigrii au ca pui, tigri. Elefanţii au ca pui, elefanţi. Pot tigrii să aibă pui de elefant?
Discutaţi pe scurt.

Fiecare animal are pui ca el, chiar dacă puii pot avea culori
diferite.
Dacă este posibil, arată-le pui de animale vii. Foloseşte un set de imagini
la care copiii să potrivească puii diferitelor animale cu părinţii lor.

Aţi avut cumva căţeluşi sau pisicuţe?
Dă-le timp să răspundă.

Puii arătau puţin diferiţi de mămica şi tăticul lor, nu-i aşa? Câteodată blăniţa este de altă culoare. Alteori este mai mult (sau mai
puţin) creaţă. Dar puii sunt acelaşi fel de animal ca şi părinţii.
Aceasta a fost ideea lui Dumnezeu, şi aşa stau lucrurile. Dumnezeu a planificat ca animalele mămici şi tătici să hrănească puii.
Tot El a planificat ca animalele să mănânce ierburile şi frunzele pe
care le-a creat El. Animalele nu se luptau unele cu altele şi nu se
răneau. Mă bucur aşa de mult că Dumnezeu a creat animalele!
Voi nu? Dumnezeu are o putere uimitoare. El este foarte înţelept
şi bun. Este iubitor.
În ziua a şasea Dumnezeu a creat multe animale. Să ne imaginăm că suntem unele dintre ele.
Alege animale foarte diferite (de ex. elefant, gorilă, iepure, leu, girafă, cangur, etc) şi imitaţi mişcările pe care le fac. Încheie cu un animal micuţ şi
liniştit pentru a-i ajuta pe copii să se liniştească şi să asculte povestirea în
continuare.
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Partea 2
Ziua a şasea nu se încheiase încă. Dumnezeu plănuise ceva
foarte, foarte special.
Planşa PCRE4-3
Dumnezeu a creat primul bărbat şi prima femeie, Adam şi
Eva. Biblia ne spune că El a făcut aceasta într-un mod foarte special. Mai întâi Dumnezeu a creat bărbatul, pe Adam, din ţărâna
pământului. Apoi a suflat în nările bărbatului pentru a-i da viaţă. Şi
noi putem face omuleţi din plastilină, dar nu le putem da viaţă.
Dumnezeu este Cel care dă viaţă.
Dumnezeu a trimis peste Adam un somn adânc. A luat o
coastă din corpul lui Adam şi a făcut din ea prima femeie, Eva.
Dumnezeu i-a dat şi Evei viaţă.
Corpurile noastre sunt uimitoare. Dumnezeu le-a proiectat şi
le-a făcut. Să facem câteva lucruri cu corpurile noastre.
Faceţi următoarele lucruri împreună:
Ne aplecăm trupurile.
Fluturăm braţele.
Fugim şi sărim.
Stăm pe vârfuri şi ne întindem spre cer.
Ne ghemuim ca o minge.

Fiecare să ia puţină acuarelă pe deget şi să-şi pună amprenta
pe hârtie.
Amprentele arată la fel. Dar dacă sunt privite cu atenţie, fiecare este diferită. Nimeni nu are amprenta exact ca a voastră. Atingeţi-vă cu grijă genele. Dumnezeu vi le-a dat ca ochii să fie apăraţi de lucruri care ar putea intra în ei. Corpurile noastre sunt minunate – aşa cum a fost şi al lui Adam.
Ce surpriză minunată a avut Adam când s-a trezit! El şi soţia
lui erau perfecţi. Se iubeau unul pe altul. Nu se certau. Trăiau într
-o lume perfectă cu animale, păsări, peşti şi plante minunate.
Adam şi Eva erau nişte fiinţe deosebite. Nu erau animale,
erau oameni. Biblia ne spune că Dumnezeu i-a făcut după chipul
Său. Aceasta înseamnă că în câteva aspecte erau ca Dumnezeu:


Dumnezeu i-a creat pe oameni astfel încât să poată vorbi.



Oamenii pot să facă alegeri şi să facă lucruri frumoase.



Oamenii ştiu ce este bine şi ce este rău.



Oamenii Îl pot iubi pe Dumnezeu şi pot fi prieteni cu El.

Nici un animal nu poate avea acea prietenie cu Dumnezeu pe
care o au oamenii. Animalele nu sunt create după chipul lui Dumnezeu. Doar oamenii au fost creaţi de Dumnezeu pentru a-L cunoaşte, a-L iubi şi a trăi cu El pentru totdeauna.
„Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“ (prima strofă)
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Ce înseamnă să fii prieten cu cineva? Înseamnă să vorbeşti
cu el, să faceţi lucruri împreună, să vă cunoaşteţi tot mai mult. Să
vă iubiţi unul pe altul. Dumnezeu iubeşte oamenii pe care i-a creat.
Planşa PCRE4-4
Acoperă imaginea cu crucea / mormântul şi arată doar copilul / Biblia.

Deşi nu-L poţi vedea pe Dumnezeu, poţi să fii prietenul Lui. El
poate să fie prietenul tău. El va fi întotdeauna cu tine. El îţi vorbeşte atunci când asculţi istorioare biblice. Tu Îi vorbeşti când te
rogi. Tu Îl iubeşti. El te iubeşte. Vrei să faci lucrurile care-I plac.
Marele Dumnezeu Creator vrea să-L cunoşti şi să-L iubeşti.
Dacă grupul tău înţelege cât de cât conceptul de păcat şi cine este Isus, poţi
include acest rezumat al Evangheliei aici sau în oricare parte a programului.
Arată şi cealaltă parte a planşei PCRE4-4.

Dumnezeu vrea să-L cunoşti şi să fii un copil din familia Sa
veşnică. Dar există o problemă – păcatul. Păcatul te ţine departe
de familia lui Dumnezeu. A face lucruri pe care Dumnezeu nu
vrea să le faci, înseamnă a păcătui. Şi a nu face lucrurile pe care
Dumnezeu vrea să le faci, înseamnă a păcătui. Biblia spune, „nu
este om care să nu păcătuiască“ (2 Cronici 6:36). Aceasta înseamnă că toţi oamenii au păcătuit.
Dă următoarele exemple de păcate sau discută situaţiile ilustrate în planşele
PCRE-a, PCRE-b, PCRE-c şi PCRE-d.

Dumnezeu vrea să asculţi de părinţi. Dacă nu-i asculţi, păcătuieşti împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fii bun şi iubitor
cu alţii. Dacă nu eşti bun sau iubitor, păcătuieşti împotriva lui
Dumnezeu.
Păcătuieşti pentru că te-ai născut păcătos. Dar Dumnezeu te
-a iubit atât de mult încât L-a trimis pe Isus să fie Mântuitorul tău.
Isus a venit să te salveze din păcat şi pedeapsă. Biblia spune,
„Hristos [Isus] a murit pentru păcatele noastre … a fost îngropat şi
a înviat“ (1 Corinteni 15:3-4). Isus este Dumnezeu Fiul. Isus nu a
păcătuit niciodată. El a fost pedepsit pentru păcatul tău atunci
când a fost răstignit pe cruce. Apoi Isus a înviat.
Dumnezeu vrea ca tu să crezi în Isus ca Mântuitor al tău şi să
fii iertat (curăţit de păcat). Dumnezeu vrea să devii un copil în familia Sa veşnică. Aşa ajungi să-L cunoşti pe Dumnezeu. El te-a
creat ca să-L cunoşti şi să te bucuri de El.
Partea 3
Poezia „Zilele creaţiei“ (zilele 1-6 – arată planşele PCRE-k, PCRE-l,
PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o şi PCRE-p).

Planşa PCRE4-5
Adam şi Eva erau foarte fericiţi în lumea frumoasă creată de
Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus stăpâni peste toate plantele şi animalele.
Dumnezeu a făcut ca Adam şi Eva să poată avea bebeluşi –
băieţi şi fete. Bebeluşii au crescut şi au avut alţi bebeluşi care au
crescut şi ei şi au avut alţi bebeluşi şi aşa mai departe. Astăzi lumea noastră este plină de oameni. Fiecare bebeluş a fost creat
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după planul lui Dumnezeu şi prin puterea lui Dumnezeu. Şi într-o
zi bebeluşul ai fost tu! Deci poţi spune, „Dumnezeu m-a creat.“
Dumnezeu îţi ştie numele. Ştie ce te face fericit şi ce te întristează. Te iubeşte foarte mult.
Nu mai există în lume nici o altă persoană aşa cum eşti tu.
„Domnul m-a făcut“

Dumnezeu te-a creat aşa cum eşti. El te-a proiectat. Eşti special.
Ce culoare are părul tău?
Lasă copiii să răspundă.

Dumnezeu a planificat culoarea părului tău. Ţi se potriveşte
perfect! Culoarea ochilor tăi şi forma feţei ţi se potrivesc perfect.
Dar cel mai special lucru este că poţi să-L cunoşti pe Dumnezeu.
Dacă Isus Hristos te-a iertat de păcate, ai început să-L cunoşti pe
Dumnezeu. Vorbeşte-I des şi spune-I secretele tale. Învăţând din
Biblie, vei ajunge să-L cunoşti mai bine. Eu zi de zi Îl cunosc tot
mai mult, şi mă bucur de asta!
Planşa PCRE4-6
Acum cunoşti povestirea adevărată a felului în care Dumnezeu a creat lumea în timpul celor şase zile ale creaţiei. Să cântăm
despre asta.
„Domnul mare e.“

În a şaptea zi Dumnezeu S-a odihnit. Dumnezeu nu S-a odihnit pentru că era obosit. Dumnezeu nu oboseşte! Dumnezeu S-a
odihnit pentru că lucrarea Sa de creaţie era terminată. Dumnezeu
a făcut a şaptea zi să fie o zi specială, o zi de sărbătoare.
Nu-i aşa că Dumnezeu este minunat? Şi vrea ca tu şi eu să-L
cunoaştem. El ne-a creat ca să-L cunoaştem şi să fim cu El pentru totdeauna. Să închidem ochii. Dacă vrei să-L cunoşti pe Dumnezeu, spune-I. Nu trebuie s-o spui cu voce tare. El aude chiar
dacă nu vorbeşti tare.
Păstrează un moment de linişte în care să vă rugaţi.

Poezia „Zilele creaţiei“ (zilele 1-6 – arată imaginile PCRE-k, PCRE-l,
PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o şi PCRE-p).

Întrebări de recapitulare
Versetul de memorat
1.

Spuneţi-mi ceva creat de Dumnezeu. (Răspunsurile vor varia.)

2.

Ce a spus Dumnezeu despre tot ce a creat? (Că toate erau
foarte bune.)

3.

De ce erau lucrurile create de Dumnezeu bune? (Dumnezeu
este bun; erau exact aşa cum le planificase Dumnezeu.)
Lecţia (părţile 1-3)
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1.

Ce fel de animale a creat Dumnezeu în ziua a şasea?
(Animalele care se târăsc sau umblă pe pământ.)

2.

Ce vor deveni puii animalelor? (Acelaşi fel de animale ca şi
părinţii lor.)

3.

Cine a plănuit să existe animale mămică, animale tătic şi
animale pui? (Dumnezeu)

4.

Pe cine a creat Dumnezeu după chipul Său? (pe oameni)

5.

Ce pot face oamenii pentru că sunt creaţi după chipul lui
Dumnezeu? (Răspunsurile vor varia. Exemple din lecţie:
oamenii pot vorbi şi gândi; pot alege; pot face lucruri frumoase; pot şti ce este bine şi ce este rău; pot să-L iubească
pe Dumnezeu şi să fie prieteni cu El.)

6.

Care este problema care îi poate ţine pe oameni departe de
Dumnezeu? (păcatul)

7.

Spuneţi-mi un păcat pe care îl poate face cineva de vârsta
voastră. (Răspunsurile vor varia. Exemplele din lecţie includ
a nu asculta de părinţi şi a nu fi buni cu ceilalţi.)

8.

Ce simte Dumnezeu pentru toţi oamenii pe care i-a creat,
deci şi pentru tine? (Îi iubeşte.)

9.

De ce S-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea? (Dumnezeu
încheiase lucrarea de creaţie.)

10.

Care sunt cele mai speciale creaturi făcute de Dumnezeu?
(oamenii)
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Lecţia 5
Adam şi Eva aleg să păcătuiască
Textul biblic pentru învăţător

Geneza 2-3

Adevărul central

Toţi suntem păcătoşi.

Aplicaţia

Nemântuit: Roagă-L pe Domnul Isus să-ţi ia păcatul.

Versetul de memorat

„Toţi au păcătuit …“ (Romani 3:23)

Programul
întrunirii
Bun venit

De ce ai nevoie
 ecusoane (pag. 73),
unul pentru fiecare
copil
 foi de hârtie A4, una
pentru fiecare copil

Ce să faci
Bun venit

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii
pe nume şi dă-le ecusoanele cu numele.

Activitate

„O excursie la grădina zoologică“
Lasă-i pe copii să deseneze animale pe care le
-ar vedea la grădina zoologică. O altă variantă ar
fi să pregăteşti imagini cu animale (decupate din
reviste, etc) pe care copiii să le lipească pe hârtie. După ce copiii au desenat, aşează-i într-un
cerc şi roagă-i să povestească despre animalele
pe care le-au desenat.

 creioane colorate sau
carioci
 imagini cu fructe şi
legume (decupate din
reviste, etc.) şi lipici

Închinare

 PCRE-k, PCRE-l,
PCRE-m, PCRE-n,
PCRE-o şi PCRE-p

Cântec

„Domnul e bun“

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune sau lasă-i să se roage
după tine, frază cu frază: „Doamne, Dumnezeule, Îţi mulţumesc că ai creat toate animalele. Tu
eşti un Dumnezeu bun. Te laud. În numele Domnului Isus. Amin.“

 cuvintele cântecelor
(pag. 15)

Verset de
memorat

 „Nu sunt mare ca
munţii cei înalţi“

Poezie cu semne „Zilele creaţiei“

 coş pentru colectă

Cântec

„Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“ (prima strofă)

Colecta

(Opţional) Dă un coş din mână în mână şi lasă-i
pe copii să dăruiască. (Informează părinţii despre modul în care vor fi folosiţi banii.)

Verset

Romani 3:23

Repetare

„Ridicări în funcţie de culori“

Activitate

„Mersul animalelor“

 PCRE-R9, PCRER10 şi PCRE-R11
(pag. 72)
 instrucţiuni (pag. 54)

Înviorare

 cuvintele cântecelor
(pag. 15)

Să mergem ca un elefant (mergeţi cu braţele
împreunate, legănându-le ca pe o trompă).

 „Domnul mare e“

Să ţopăim ca un cangur (săriţi cu braţele strânse
la piept).
Să sărim ca un iepure (săriţi din poziţia ghemuit).
Să fugim ca o căprioară (fugiţi pe loc).
Cântec

„Domnul mare e“
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Programul
întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Lecţie bibli-  textul lecţiei (pag. 56)
Lecţia
că
 PCRE5-1, PCRE5-2,
PCRE5-3, PCRE5-4,
PCRE5-5 şi PCRE5-6
 PCRE-k, PCRE-l, PCRE
-m, PCRE-n, PCRE-o şi
PCRE-p
 PCRE-a, PCRE-b,
PCRE-c şi PCRE-d
(opţional)
 imagini sau obiecte reprezentând cele şase
zile ale creaţiei
 struguri sau alte fructe
 imagini cu bebeluşi

„Adam şi Eva aleg să păcătuiască“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la fiecare întrunire. Pentru ca mâinile să-ţi fie libere
pentru activităţile din cadrul lecţiei, aşează
planşele pe un stativ, la nivelul privirii copiilor.

Recapitulare  pomul (pag. 78)
 creioane colorate sau
carioci
 abţibilduri aromate cu
fructe (opţional)
 întrebări (pag. 59)

„Fructe în pom“
Când un copil răspunde la o întrebare, desenează un fruct în pom sau lipeşte un abţibild.
Poţi să dai fiecărui copil câte un abţibild pe
care să şi-l lipească pe bluză.

Joc

Povestire de  text pentru povestirea de Activitate
citit cu voce
citit cu voce tare (pag.
tare
60)
 covoraş
Gustare

Pauză
 alege gustarea după
cum doreşti (atenţie la
copiii cu alergii alimenta- Rugăciune
re)
Gustare

Fă ca acest timp să fie special. Copiii se aşează pe „covoraşul povestirilor“.

Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă la toaletă şi a-şi spăla mâinile.
Condu rugăciunea, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru mâncare.
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei pot fi gustate diferite alimente pentru a ajuta procesului de învăţare, dar
acestea trebuie să fie bucăţele foarte mici care să
nu înlocuiască gustarea obişnuită.)

Activitate  pomi (pag. 78), unul de
creativă
copil
(alege una)  pătrăţele de 2,5 cm din
şerveţele colorate, aproximativ zece de copil
 creioane, unul de copil
 farfurii de carton cu porţii
individuale de lipici, câte
una pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci maro
 fişe de lucru manual,
câte una pentru fiecare
copil
 frunze naturale sau artificiale
 lipici
 plastilină (pag. 8)
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Activitate

Fişă de lucru
manual
Plastilină

„Pomi fructiferi“
Arată copiilor cum să aşeze capătul neascuţit
al creionului în mijlocul unui pătrăţel de şerveţel, înfăşurând hârtia în jurul lui. Apoi introdu
uşor hârtia (încă înfăşurată în jurul creionului)
în lipici şi pune-o în pom ca să reprezinte un
fruct. După ce au terminat, copiii pot colora
trunchiul pomului cu maro.
„Adam şi Eva aleg să păcătuiască“
Lăsă-i pe copii să lipească frunze pe imagine
pentru a-i ascunde parţial pe Adam şi Eva.
„Grădina lui Adam şi Eva“
Pune copiii să lucreze împreună pentru a realiza o grădină cu plante, animale şi cu Adam şi
Eva.
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Programul
întrunirii
Activitate de
îmbogăţire
(alege una)

De ce ai nevoie

Ce să faci
Activitate

„Să faci ce îţi spun părinţii“
Oferă fiecărui copil ocazia să mimeze ceva ce
părinţii îi spun să facă, în timp ce ceilalţi încearcă să ghicească ce face. Dacă este necesar, şopteşte idei la urechea copilului (de ex.
strânge jucăriile, uită-te în ambele părţi înainte
să traversezi strada, spală-te pe dinţi, fii cuminte în clasă, aşează masa, etc.)

Joc de roluri

„Nu te poţi ascunde de Dumnezeu“
Pune copiii să se ascundă prin cameră. De
fiecare dată când un copil este găsit, spune:
„De mine te poţi ascunde, dar de Dumnezeu
nu! El te vede întotdeauna.“
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Toţi au păcătuit …“ (Romani 3:23)
Introducere
Vă rog să clipiţi. Acum daţi din cap. Acum fluturaţi mâinile.
Dă-le timp să facă ce le-ai cerut.

Toţi aţi clipit, toţi aţi dat din cap şi toţi aţi fluturat mâinile. Dumnezeu ne spune că mai este ceva ce aţi făcut cu toţii!
Prezentare
Ne spune în Romani 3:23.
Spuneţi adresa împreună – prima dată clipind, apoi dând din cap şi în final fluturând mâinile.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la semnul aşezat la Romani 3:23. Citeşte versetul cu voce tare şi arată apoi imaginile PCRER9, PCRE-R10 şi PCRE-R11.

Explicaţie
Toţi … – Toţi înseamnă „fiecare“! Tu, eu, părinţii tăi, doctorul
la care mergi, prietenii tăi, poliţiştii, toţi oamenii din lume!
… au păcătuit … – Toţi oamenii au păcătuit. A păcătui înseamnă a gândi, a spune sau a face lucruri care nu-I plac lui
Dumnezeu. Când faci lucrurile aşa cum vrei tu în loc să le faci aşa
cum vrea Dumnezeu, păcătuieşti. Când nu faci lucrurile bune pe
care Dumnezeu vrea să le faci, păcătuieşti. Îmi puteţi spune câteva feluri în care păcătuiesc copiii?
Discutaţi pe scurt.

Tu şi eu facem lucruri păcătoase pentru că vrem să le facem!
Ne-am născut ştiind cum să păcătuim şi păcătuim mereu.
Aplicaţie
Nemântuit: Domnul Isus vrea să te mântuiască de păcatul
tău. Domnul Isus a trăit pe pământ, dar nu a păcătuit niciodată. El a făcut întotdeauna ceea ce
trebuia pentru că era Dumnezeu Fiul. Când Isus
a murit pe cruce, a luat asupra Lui pedeapsa
pentru păcatul tău. Apoi a înviat. Isus poate să-ţi
ierte păcatul dacă crezi în El ca Mântuitorul tău.
Mântuit:

Repetare
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Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor al tău, Dumnezeu te poate ajuta să asculţi de El. Dumnezeu
te poate ajuta să spui „nu“ păcatului. Dar şi când
alegi să păcătuieşti Dumnezeu te iubeşte. Încă
mai eşti copilul Lui. Spune-i lui Dumnezeu că îţi
pare rău şi roagă-L să te ajute să spui „nu“ păcatului data viitoare. Dumnezeu te poate ajuta să
asculţi de El.

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

„Ridicări în funcţie de culoare“
Numeşte o culoare şi cere fiecărui copil care poartă acea culoare să se ridice şi să spună versetul în timp ce tu indici simbolurile pe rând. Repetă de câteva ori.
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Lecţia – partea 1
Fă o „plimbare a creaţiei“ în jurul încăperii, observând şi discutând imaginile sau obiectele care reprezintă cele şase zile ale creaţiei.
Poezia „Zilele creaţiei“ (zilele unu la şase – arată imaginile PCRE-k, PCRE
-l, PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o şi PCRE-p.)

Ce a făcut Dumnezeu în ziua a şaptea? (S-a odihnit pentru că
lucrarea Sa de creaţie se încheiase.) Să ne odihnim pe scaunele
noastre şi să aflăm ce s-a întâmplat după aceea!
Planşa PCRE5-1
Dumnezeu le-a dat lui Adam şi Evei un loc special în care să locuiască, numit „Grădina Eden“. Acolo era minunat şi aveau tot ceea
ce le trebuia pentru a fi fericiţi. Mâncau cu plăcere fructele care
creşteau în pomii din grădină.
Serveşte copiii cu struguri sau alte fructe.

Adam a dat nume tuturor animalelor. Să pretindem că dăm
nume animalelor împreună cu Adam.
Numeşte animalele din ajutoarele vizuale.

Lui Adam şi Evei le plăcea să aibă grijă de animale şi de
plante.
Dar cel mai minunat lucru legat de grădină era că Dumnezeu
Însuşi venea acolo pentru a se plimba şi a vorbi cu Adam şi Eva!
Dumnezeu ştie totul, deci i-a putut învăţa pe Adam şi Eva tot ceea
ce trebuiau să ştie. Era ceva foarte special faptul că Dumnezeu
era Prietenul lor.
Planşa PCRE5-2
Deoarece Dumnezeu a creat totul, El are dreptul să stabilească şi reguli – porunci! Poruncile Lui sunt întotdeauna spre binele
nostru. Dumnezeu a dat lui Adam şi Evei o singură poruncă. În
mijlocul grădinii era un pom din care nu aveau voie să mănânce.
Puteau mânca fructe din oricare alt pom din grădină, dar nu şi din
pomul cunoştinţei binelui şi răului. Dumnezeu le-a spus că dacă
vor mânca din acel pom, vor muri. Probabil că Adam şi Eva au
crezut că porunca nu era greu de respectat. Sunt sigur că s-au
hotărât să asculte.
Dumnezeu are porunci şi pentru noi. Ele se află în Biblie şi
bineînţeles că sunt bune. Vreau să vă spun câteva dintre ele: iubeşte-L pe Dumnezeu; ascultă de părinţi; nu fura; nu minţi. Neascultarea de poruncile lui Dumnezeu se numeşte păcat. Să spunem împreună acest cuvânt – „păcat“.
Domnul porunci corecte ne-a dat.
Domnul porunci corecte ne-a dat.
De multe ori nu le-ai ascultat.
Neascultarea este păcat.
(Melodia: „Podul de piatră s-a dărâmat“)

Partea 2
Planşa PCRE5-3
Totul era minunat în grădina Eden. Apoi într-o zi Satana, duşmanul lui Dumnezeu, a venit în grădină. Satana dorea ca Adam şi
Eva să păcătuiască prin neascultare de Dumnezeu. Biblia ne vor56
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beşte despre aceasta.
Satana a folosit un şarpe.
Arată spre şarpele din ajutorul vizual.

Satana a privit-o pe Eva care se afla lângă pomul cunoştinţei
binelui şi răului. Era singurul pom din care Dumnezeu le-a spus lui
Adam şi Evei să nu mănânce. Eva nu s-a îndepărtat şi Satana a
vorbit cu ea. I-a pus o întrebare.
„A spus Dumnezeu într-adevăr să nu mâncaţi din toţi pomii
din grădină?“ (vezi Geneza 3:1).
Eva a răspuns, „Putem să mâncăm din toţi pomii, în afară de
cel din mijlocul grădinii. Dumnezeu a spus că dacă vom mânca
din el, vom muri.“
Satana a spus: „Nu veţi muri. Dumnezeu ştie că dacă veţi
mânca acele fructe, veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.“
Satana a vrut ca Eva să creadă că dacă mănâncă fructele va
fi la fel de înţeleaptă ca Dumnezeu. Satana minţea (nu spunea
adevărul). Încerca s-o facă pe Eva să păcătuiască prin neascultare de Dumnezeu.
Dar Eva a ascultat de vocea care-i spunea că va fi ca Dumnezeu. Eva s-a uitat la fructele din pom. Arătau foarte bine.
Planşa PCRE5-4
Eva s-a uitat şi iar s-a uitat. Apoi a întins mâna să ia un fruct!
L-a dus la gură şi a muşcat din el. A ascultat de duşmanul lui
Dumnezeu. Nu a ascultat de Dumnezeu cu urechile, ochii şi mâinile. Eva a păcătuit.
Uneori şi noi facem la fel! Nu ascultăm de Dumnezeu şi păcătuim. Asta ne spune şi versetul.
Spuneţi împreună Romani 3:23. Spune copiilor următoarele exemple de păcate
sau discutaţi situaţiile din imaginile PCRE-a, PCRE-b, PCRE-c şi PCRE-d.

Dacă picioruşele voastre se apropie prea mult de uneltele tatălui vostru, când el v-a spus să nu vă apropiaţi, păcătuiţi împotriva lui Dumnezeu. Dacă ochii voştri privesc la televizor lucruri pe
care părinţii voştri v-au interzis să le urmăriţi, păcătuiţi împotriva
lui Dumnezeu. Dacă mâna voastră ia o bomboană, când mama va spus să nu luaţi, păcătuiţi împotriva lui Dumnezeu. Păcătuiţi
pentru că vreţi să faceţi aceasta! Datorită păcatului vostru, meritaţi
să fiţi despărţiţi de Dumnezeu pentru totdeauna. Păcatul vă împiedică să fiţi prieteni cu Dumnezeu.

Partea 3
Planşa PCRE5-5
Eva nu a ascultat de Dumnezeu. A mâncat fructul pe care
Dumnezeu i-a spus să nu-l mănânce. Apoi i-a dat şi lui Adam. Şi
el a mâncat din fruct! Dintr-o dată amândoi s-au întristat! Şi-au dat
seama ce rău era să nu asculte de Dumnezeu. S-au simţit trişti şi
ruşinaţi aşa că s-au acoperit cu frunze de smochin. Şi-au amintit
avertizarea lui Dumnezeu că dacă vor mânca din fructul acela,
trupurile lor vor începe să moară. Dar lucrul cel mai groaznic a
fost că legătura lor – prietenia lor – cu Dumnezeu a fost întrerup57
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tă. Acum ei erau păcătoşi, despărţiţi de Dumnezeu şi toţi cei ce
aveau să trăiască după ei aveau să fie păcătoşi. Biblia spune că
atunci când Dumnezeu a venit la ei în grădină, Adam şi Eva s-au
ascuns de El.
Cere copiilor să se ascundă după scaune. Întreabă-i: „Vă mai poate vedea
Dumnezeu?“

Nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu! Adam şi Eva nu
s-au putut ascunde de Dumnezeu. Dumnezeu a ştiut tot timpul
unde sunt. Dumnezeu i-a strigat.
Dumnezeu:
Adam:
Dumnezeu:
Adam:
Dumnezeu:
Eva:

Adam! Eva! Unde sunteţi? (Strigă de câteva ori.)
Ţi-am auzit vocea dar m-am temut şi m-am
ascuns.
Ai mâncat din pomul din care ţi-am spus să nu
mănânci?
Da, dar este vina Evei! Ea mi-a dat să mănânc şi
am mâncat.
Ce ai făcut, Eva?
E vina şarpelui! El m-a păcălit şi m-a făcut să
mănânc fructul!

Planşa PCRE 5-6
Dumnezeu este sfânt (fără păcat) deci trebuie să pedepsească păcatul. Dumnezeu le-a spus lui Adam şi Evei că nu mai puteau trăi în grădina perfectă. Timpul lor special cu Dumnezeu se
încheiase. În vieţile lor urmau să apară probleme.
Acest lucru era trist. Dar Dumnezeu avea şi o veste bună! Le
-a spus că într-o zi Mântuitorul va câştiga lupta împotriva păcatului
şi a lui Satana pentru totdeauna. El va îndrepta tot ceea ce stricase Adam.
A încetat Dumnezeu să-i mai iubească pe Adam şi Eva?
(Nu.) Aţi auzit ce promisiune le-a făcut Dumnezeu lui Adam şi
Evei? Într-o zi Mântuitorul va rezolva problema păcatului care a
apărut între ei şi Dumnezeu, şi între noi şi Dumnezeu.
Arată imagini cu bebeluşi.

Toţi bebeluşii născuţi în lumea aceasta după aceea (bebeluşii
lui Adam şi Eva şi toţi bebeluşii de atunci şi până acum) s-au născut cu dorinţa de a nu asculta de Dumnezeu. De aceea nu a fost
nevoie ca cineva să vă înveţe să faceţi răul. Biblia spune că toţi
oamenii sunt aşa. Toţi înseamnă fiecare.
Spune numele învăţătorilor şi copiilor din grup.
Spuneţi împreună versetul de memorat.

De aceea, toţi avem nevoie de Persoana specială pe care
Dumnezeu a promis că o va trimite. Dumnezeu L-a trimis pe Singurul Său Fiu, Isus. Domnul Isus nu a păcătuit niciodată, dar El a
murit pe cruce şi Dumnezeu L-a pedepsit pe Isus pentru tot răul
făcut de noi. Domnul Isus nu a rămas mort; El este viu pentru totdeauna.
El este Singurul care poate face ca tu şi Dumnezeu să fiţi prieteni. El poate lua păcatul şi răul din viaţa ta. Dacă-I ceri să facă
aceasta pentru tine, o va face. Atunci vei fi prietenul lui Dumnezeu.
58

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Ca să fiu prieten cu Dumnezeu
Ca să fiu prieten cu Dumnezeu
Îi cer iertare azi lui Isus
Păcatu-mi spală şi-ajung în cer sus.
(Melodia: „Podul de piatră s-a dărâmat“)

Întrebări de recapitulare
Versetul de memorat
1.

Cine a păcătuit? (toţi oamenii – tu, eu, fiecare)

2.

Ce este păcatul? (Lucrurile pe care le gândeşti, le spui sau le
faci şi care nu-I plac lui Dumnezeu; să te porţi aşa cum vrei
tu; să nu faci ceea ce Dumnezeu vrea să faci.)

3.

Cine este Singurul care a trăit pe pământ şi nu a păcătuit?
(Isus)

Lecţia (părţile 1-3)
1.

Unde trăiau Adam şi Eva? (în grădina Eden)

2.

Cine i-a învăţat pe Adam şi Eva ceea ce trebuiau să ştie?
(Dumnezeu)

3.

Cine are dreptul să facă regulile acestei lumi pentru că El a
creat totul? (Dumnezeu)

4.

Cine a vrut ca Adam şi Eva să păcătuiască prin neascultare
de Dumnezeu? (Satana, duşmanul lui Dumnezeu)

5.

Cine a ascultat de vocea lui Satana prin şarpe şi a crezut
minciunile lui? (Eva)

6.

Spuneţi-mi cum pot păcătui copiii. (Răspunsurile vor varia.
Exemplele din lecţie sunt: a merge unde nu trebuie să meargă, a se uita la televizor când părinţii le-au spus să nu se uite
şi a mânca bomboane când mama a spus „nu“.)

7.

Ce promisiune le-a făcut Dumnezeu lui Adam şi Evei după ce
au păcătuit? (Că va trimite un Mântuitor.)

8.

Cine este Mântuitorul promis? (Isus, Fiul lui Dumnezeu)

9.

Ce s-a întâmplat cu Adam şi Eva când au păcătuit? (Au pierdut prietenia cu Dumnezeu.)

10. Cum a fost pedepsit Isus pentru păcatul tău? (A fost răstignit
pe cruce şi a murit.)
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Povestirea de citit cu voce tare
Foloseşte una sau ambele povestiri

Povestirea 1
Într-o zi la grădiniţă Monica se juca într-un colţ cu jucăriile de
bucătărie. Îi plăcea să se joace acolo. Se simţea ca o mamă, care
trebuia să gătească pentru copiii ei. Amesteca într-o oală de pe
aragaz. A fost distractiv … până când a venit Sorina şi a vrut să-şi
pună şi ea oalele pe aragaz.
„Nu, a spus Monica. Pleacă! Eu mă joc aici!“
„Putem folosi amândouă aragazul“, a spus Sorina.
„Nu, nu, nu! Este doar al meu“, a strigat Monica.
Sorina a început să plângă şi a venit învăţătoarea.
„Este destul loc pentru amândouă“, a spus ea. „Nu trebuie să
fim egoişti.“
Monica i-a făcut loc Sorinei, dar nu se bucura deloc.
Cine a învăţat-o pe Monica să fie egoistă? Nimeni. Ştia pur şi
simplu cum să fie egoistă pentru că s-a născut păcătoasă – la fel
ca tine şi ca mine.
Povestirea 2
Lui Alin îi plăcea să meargă la cumpărături cu tatăl său. Totdeauna primea câte ceva. Uneori primea o îngheţată, uneori o
punguliţă cu dulciuri, iar alteori se balansa pe elefantul mare şi
galben de la intrarea magazinului.
Într-una din zile a văzut în magazin un pachet de dulciuri diferit.
„Mi le cumperi?“ a întrebat Alin.
„Sigur, a răspuns tata, ţi le cumpăr. Dar să ştii că nu mai ai
voie să mai ceri şi altceva.“
Pe drum spre ieşire au observat un tren mare şi roşu lângă
elefantul galben.
„Pot să merg cu trenuleţul?“ a întrebat Alin.
„Într-o altă zi“, i-a răspuns tatăl. „Pentru astăzi ai primit deja
dulciuri. Uite, chiar acum mănânci din ele.“
„Dar vreau să merg cu trenuleţul“, s-a smiorcăit Alin.
„Într-o altă zi“, i-a răspuns tatăl ferm.
Alin s-a trântit pe jos şi a început să strige: „Vreau să mă
dau!“ Dădea din picioare şi striga.
Cine l-a învăţat pe Alin să dea din picioare şi să strige? Nimeni. Ştia să se poarte aşa pentru că s-a născut păcătos – la fel
ca tine şi ca mine.
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Lecţia 6
Cain şi Abel oferă daruri lui Dumnezeu
Textul biblic pentru învăţător

Geneza 4

Adevărul central

Există o singură cale prin care putem să fim iertaţi – prin Isus.

Aplicaţia

Nemântuit: Încrede-te în Isus ca să te ierte de păcate.

Versetul de memorat

„Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3:23).

Programul
întrunirii
Bun venit

De ce ai nevoie
 ecusoane (pag. 73),
unul pentru fiecare
copil
 foi de hârtie A4, câte
una pentru fiecare copil

Ce să faci
Bun venit

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii pe
nume şi dă-le ecusoanele cu numele.

Activitate

„O singură cale“
Introdu conceptul de „o singură cale“. Dă fiecărui
copil un labirint cu dinozauri şi încurajează-i să găsească singura cale de la un dinozaur la celălalt.

 creioane colorate sau
carioci
 labirintul dinozaurilor
(pag. 79)

Închinare

 PCRE-k, PCRE-l,
PCRE-m, PCRE-n,
PCRE-o şi PCRE-p

Cântec

„Eu cred în Scriptură“

Rugăciune

 „Eu cred în Scriptură“
şi „Nu sunt mare ca
munţii cei înalţi“

Condu copiii în rugăciune sau lasă-i să repete după
tine, frază cu frază: „Doamne, Dumnezeule, Îţi mulţumesc pentru Biblie. Îţi mulţumesc că L-ai trimis pe
Isus să moară pentru noi. Îţi mulţumesc că Isus este
viu. În numele lui Isus. Amin.“

Poezie cu
semne

„Zilele creaţiei“

 coş pentru colectă

Colecta

(Opţional) Dă un coş din mână în mână şi lasă-i pe
copii să dăruiască. (Informează părinţii despre modul în care vor fi folosiţi banii.)

 cuvintele cântecelor
(pag. 15)

Verset de
memorat

 PCRE-R9, PCRE-R10, Verset
PCRE-R11 şi PCRERepetare
R12 (pag. 72)

Romani 3:23
„Ridicări în funcţie de culoare“

 instrucţiuni (pag. 64)
 o ţintă mică şi o minge
mică
Înviorare

Activitate

„Capul, umeri, mâini, picioare“
Cântaţi cântecelul de mai jos, făcând în acelaşi timp
şi semnele:
Capul, umeri, mâini, picioare
Urechiuşe, ochi, nas, gură.
Capul, umeri, mâini, picioare
Sunt ale lui Isus. / x2
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Programul
întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Lecţie bibli-  textul lecţiei (pag. 56)
Lecţia
că
 PCRE6-2, PCRE6-3,
PCRE6-4, PCRE6-5 şi
PCRE6-6
 două feţe triste desenate
pe carton
 mostre de piele, piele de
oaie sau blană
 diverse buruieni, pălămidă şi mărăcini
 câteva seminţe şi păhărele din plastic cu pământ în ele
 mâncare, apă şi un animal adevărat (dacă este
posibil)

„Cain şi Abel oferă daruri lui Dumnezeu“
Predă întreaga lecţie în cadrul unei singure întruniri, sau câte o parte pe parcursul a mai multe
întruniri. Pentru ca mâinile să-ţi fie libere pentru
activităţile din cadrul lecţiei, aşează planşele pe
un stativ, la nivelul privirii copiilor.

Recapitulare  cuburi („cărămizi“) din
Joc
lemn sau carton confecţionate din cutii de lapte
(pentru a forma un cub,
taie partea superioară de
la două astfel de cutii şi
împinge un capăt deschis în altul, apoi acoperă cu hârtie.
 întrebări (pag. 68)

„Construieşte un altar“
Când un copil răspunde la o întrebare, poate adăuga o cărămidă din carton pentru a ajuta la construirea altarului. Pregăteşte destule cărămizi
pentru ca fiecare copil să poată contribui la construcţie.

Povestire de  text pentru povestirea de Activitate
citit cu voce
citit cu voce tare (pag.
tare
68)
 covoraş

Fă ca acest timp să fie special. Copiii se aşează
pe „covoraşul povestirilor“.

Gustare

Pauză
Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă la
 alege gustarea după
toaletă şi a-şi spăla mâinile.
cum doreşti (atenţie la
copiii cu alergii alimenta- Rugăciune Condu rugăciunea, mulţumindu-I lui Dumnezeu penre)
tru mâncare.

Activitate  figurine (pag. 80-81),
creativă
câte un set pentru copil
(alege una)
şi câteva în plus
 carton colorat sau alb –
unul de copil
 lipici solid
 foarfece
 sclipici
 creioane colorate sau
carioci
 fişe de lucru manual,
câte una pentru fiecare
copil
 plastilină sau lut
62

Gustare

Îndreaptă conversaţia spre o recapitulare a lecţiei.
(Notă: pe parcursul lecţiei pot fi gustate diferite
alimente pentru a ajuta procesul de învăţare, dar
acestea trebuie să fie bucăţele foarte mici care să
nu înlocuiască gustarea obişnuită.)

Activitate

„Familia mea“
Permite fiecărui copil să aleagă siluetele potrivite
pentru a realiza o imagine a familiei sale. Poate
să decupeze şi să lipească siluetele pe carton, iar
apoi să termine imaginea desenând conturul unei
case în jurul familiei.

Fişă de lucru „Cain şi Abel oferă daruri lui Dumnezeu“
manual
Ajută copiii să aplice lipici pe cruce, apoi să pună
sclipici pe ea.
Plastilină

„Construieşte un altar“
Îndrumă-i pe copii în realizarea unor cuburi pentru
a forma un altar. Pot face şi fructe şi un miel pentru a reprezenta jertfele lui Cain şi Abel.

Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor

Programul
întrunirii
Activitate de
îmbogăţire

De ce ai nevoie

Ce să faci
Joc

„Bine sau rău“
Aşează copiii într-un şir la perete, umăr lângă
umăr. Stai la o oarecare distanţă în faţa copiilor.
Menţionează o acţiune şi cere-le copiilor să decidă dacă este bine sau rău să facă acel lucru (vezi
exemplele de mai jos). Dacă este bine, copiii fac
un pas înainte. Dacă este rău, rămân pe loc.
Laşi pe un prieten să se joace cu jucăria ta favorită.
Insişti că vrei să ieşi afară, chiar dacă mama a
spus „nu“.
Bombăni dacă mama nu te lasă să mai iei un biscuite.
O ajuţi pe mama să aşeze masa.
Îi laşi pe fratele sau pe sora ta să aleagă caseta
video la care să vă uitaţi.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3:23).
Introducere
Să vedem dacă putem lovi o ţintă.
Dă copiilor o minge mică. Cere-le să o arunce încercând să atingă ţinta.

Putem sări destul de sus încât să atingem tavanul?
Încercaţi de mai multe ori. După fiecare încercare nereuşită spuneţi, „Nu am reuşit să atingem ţinta.“

Ştiaţi că şi Dumnezeu vorbeşte despre o ţintă care nu poate fi
atinsă?
Prezentare
El vorbeşte despre aceasta în Romani 3:23.
Spuneţi adresa împreună – prima dată întinzând un braţ, apoi pe celălalt şi în
final pe amândouă.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul deschizând Biblia la semnul aşezat la Romani 3:23. Citeşte versetul cu voce tare şi arată apoi planşele PCRER9, PCRE-R10, PCRE-R11 şi PCRE-R12.

Explicaţie
Toţi au păcătuit … – Toţi înseamnă „fiecare“ – tu, eu şi toţi
oamenii din lume. Toţi oamenii au păcătuit. A păcătui înseamnă a
gândi, a spune sau a face lucruri care nu-I fac plăcere lui Dumnezeu. Când faci lucrurile aşa cum vrei tu şi nu aşa cum vrea Dumnezeu, păcătuieşti.
… şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu – Când păcătuim, nu
putem ajunge la slava lui Dumnezeu. Ţinta înseamnă a fi la fel de
perfect ca Dumnezeu. Tu şi eu nu putem fi niciodată atât de buni!
Suntem lipsiţi de slava lui Dumnezeu din cauza păcatului.

Aplicaţie
Nemântuit: Isus vrea să te salveze de păcat. El Şi-a dat viaţa pe cruce – a murit ca să ia pedeapsa pe care
o merita păcatul tău. Apoi a înviat. Isus îţi poate
ierta păcatul dacă crezi în El ca Mântuitorul tău.
Aceasta este singura cale prin care poţi fi mântuit de păcat.
Mântuit:

Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitorul tău, Dumnezeu te poate ajuta să spui „nu“ păcatului. Păcatul Îl întristează pe Dumnezeu. Dar atunci
când alegi să păcătuieşti, Dumnezeu încă te mai
iubeşte. Încă mai eşti copilul Lui. Spune-I lui
Dumnezeu că-ţi pare rău şi cere-I să te ajute să
spui „nu“ păcatului data viitoare.

Repetare
„Ridicări în funcţie de culoare“
Numeşte o culoare şi cere fiecărui copil care poartă acea culoare să se ridice şi să spună versetul în timp ce tu indici simbolurile pe rând. Repetă de câteva ori.
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Lecţia – partea 1
Arătă două feţe triste.

Adam şi Eva erau foarte trişti pentru că trebuiau să plece din
grădina frumoasă. De ce s-a întâmplat aceasta?
Aşteaptă răspunsul copiilor. Acesta va fi un bun prilej să evaluezi cât au înţeles.

Planşa PCRE6-2
Dumnezeu încă îi mai iubea pe Adam şi Eva. Chiar înainte ca
ei să părăsească grădina, Dumnezeu le-a făcut nişte haine. Biblia
spune că Dumnezeu le-a făcut haine din piei de animale.
Permite copiilor să atingă bucata de piele, pielea de oaie sau blana şi discutaţi împreună de ce sunt bune pentru haine.

Chiar şi prin aceasta Dumnezeu îi învăţa pe Adam şi Eva ceva foarte important. Şi anume că păcatul este atât de grav încât
un animal a trebuit să moară datorită păcatului lor. Dumnezeu dorea ca ei să ţină minte acest lucru. Ne putem întrista din cauza
animalului, dar trebuie să fim şi mai trişti din cauza păcatului.
Moartea animalului trebuia să-i ajute să ţină minte că într-o bună
zi Persoana specială trimisă de Dumnezeu avea să moară pentru
păcatele lor.
„Calea ce duce sus în ceruri/ Este doar Isus Hristos“. Încurajează copiii să
cânte versurile care se repetă, iar învăţătorii vor cânta tot cântecul.

Adam şi Eva trebuiau să ţină minte că exista o singură cale
prin care păcatul putea să fie îndepărtat.
Adam şi Eva munceau din greu. Era mult mai greu acum, decât fusese în grădina cea frumoasă. Pentru prima dată ei au văzut
buruieni, pălămidă, spini şi mărăcini.
Dacă poţi, arată copiilor aceste plante.

Apoi muncind au obosit şi s-au întristat. Probabil că se gândeau, „Dacă am fi ascultat de Dumnezeu …“ Probabil că feţele lor
reflectau adesea tristeţea din interior.
Arată două feţe triste.

Partea 2
Planşa PCRE6-3
Acoperă imaginea cu băieţii/ mielul şi arată doar imaginea cu părinţii/ bebeluşul.

Dar s-a întâmplat ceva care a făcut ca Adam şi Eva să fie
foarte fericiţi. Au avut un bebeluş băieţel. L-au numit Cain. Au ştiut
că este un dar de la Dumnezeu. Vă puteţi imagina cât de încântaţi
trebuie să fi fost la vederea primului bebeluş de pe pământ? Degeţelele micuţe de la mâini şi picioare; năsucul drăguţ şi bărbia!
Cine-şi mai aduce aminte ceva din ce am învăţat despre fiecare
bebeluş, ceva care există în interiorul lui? Da, fiecare bebeluş are
„înclinaţia“ de a nu asculta de Dumnezeu.
Mai târziu Adam şi Eva au mai avut un băieţel. L-au numit
Abel. Acum erau doi fraţi care se puteau juca împreună.
Descoperă şi cealaltă jumătate a planşei PCRE6-3.
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Probabil că se căţărau în pomi şi se jucau împreună. Au învăţat apoi să planteze seminţe şi să cultive legume şi fructe. Au învăţat să aibă grijă de miei şi de alte animale.
Mimează că faci lucruri pe care Adam şi Eva probabil i-au învăţat pe fiii lor
să le facă. Seamănă seminţe, prinde animale, sapă pământul, roagă-te,
strânge lemne, etc.

Dar exista un lucru pe care băieţii nu au trebuit să-l înveţe – îl
ştiau deja. Ştiau cum să păcătuiască. Probabil că uneori nu ascultau de mami şi de tati. Probabil că se certau. Totuşi, chiar şi
atunci Dumnezeu îi iubea.
Planşa PCRE6-4
Sunt sigur că Adam şi Eva vorbeau deseori cu băieţii lor.
Probabil că băieţii întrebau:
„Tati, cum era în grădină?“
„Era frumos, perfect. Un loc încântător!“, probabil a răspuns
Adam.
„Dar de ce nu mai locuim acolo acum?“, poate că au întrebat
băieţii.
„Deoarece nu am ascultat de Dumnezeu“, le spuneau Adam
şi Eva.
„Şi Dumnezeu nu ne mai iubeşte?“, doreau să afle băieţii.
„Ba da. Este foarte ciudat că El încă ne iubeşte. El a pregătit
o cale prin care să fim iertaţi. Ţineţi minte, o singură cale. Pedeapsa pentru păcat este moartea. Un animal trebuie să moară pentru
păcatele noastre“.
Dumnezeu încă îi mai iubea pe Adam şi Eva şi ne iubeşte şi
pe noi – chiar şi atunci când facem lucruri rele.
Ştim că moartea unui animal trebuia să amintească oamenilor
că Dumnezeu va trimite într-o bună zi o Persoană foarte specială
care să moară pentru păcat. Cine putea fi? Singurul Fiu al lui
Dumnezeu.
Învăţătorul ar putea mima că este Adam, iar copiii – Cain şi Abel. Ei pot
pune întrebări despre viaţa din lumea perfectă a lui Dumnezeu şi despre
neascultarea părinţilor lor.

Partea 3
V-aţi gândit ce aţi vrea să deveniţi când veţi fi mari?
Planşa PCRE6-5
Când Cain şi Abel au crescut mari, şi-au ales meserii. Cain a
ales să fie agricultor, să cultive plante pentru mâncare. Abel a
ales să fie cioban, să pască oile.
Mimaţi că munciţi aşa cum muncea Cain – plantaţi, săpaţi, smulgeţi buruieni, mâncaţi morcovi, etc.
Mimaţi că munciţi ca Abel – duceţi oile la apă, tundeţi oile, duceţi în braţe
un miel rănit, etc.
Dacă este posibil, copiii pot semăna o sămânţă adevărată sau pot da apă
ori mâncare unui animal adevărat.

Astfel cei doi fraţi munceau din greu. Dar trebuiau să rezolve
într-un fel problema păcatului lor. Răul pe care-l făceau îi ţinea
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departe de Dumnezeu. Mama şi tatăl lor îi învăţaseră că nu exista
decât o singură cale – un animal trebuia să moară.
În zilele noastre nu mai trebuie să facem aceasta. Fiul lui
Dumnezeu, Isus, a venit pe pământ. El a murit pe cruce pentru
păcatele noastre. A înviat din morţi şi este în cer chiar acum. Dacă vrei ca păcatul şi răul să fie îndepărtat din viaţa ta, există o singură cale. Trebuie să crezi că Isus va face acest lucru. Aceasta
este singura cale.
„Calea ce duce sus în ceruri / Este doar Isus Hristos.“ Încurajează copiii să
cânte versurile care se repetă, iar liderii vor cânta tot cântecul.

Planşa PCRE6-6
Acoperă imaginea cu Cain şi arată-l doar pe Abel.

Ce vor face Abel şi Cain?
Abel a mers pe câmpul unde îşi păştea turma şi a ales un
miel. Abel s-a încrezut în Dumnezeu, atunci când a sacrificat mielul, ca acesta să moară pentru păcatul lui. Dumnezeu a fost mulţumit de darul lui Abel. Abel a făcut aşa cum a spus Dumnezeu.
Moartea mielului era o imagine a faptului că într-o zi Fiul lui
Dumnezeu va veni şi va muri pentru păcat. Isus a făcut acest lucru. El a murit pentru noi. El este Singurul care poate îndepărta
păcatul tău. Nu există nici o altă cale.
Descoperă şi cealaltă jumătate a planşei PCRE6-6.

Cain a ales să-I aducă lui Dumnezeu nişte fructe şi legume.
Poate că el s-a simţit mândru de munca sa şi a crezut că munca
sa era destul de bună pentru a-L mulţumi pe Dumnezeu, dar
Dumnezeu nu a fost mulţumit de darul lui Cain. Probabil că fructele şi legumele lui Cain erau frumoase, dar Dumnezeu dorea ca el
să asculte de Dumnezeu. Cain nu a urmat planul lui Dumnezeu.
Dumnezeu îl iubea pe Cain. El i-a spus lui Cain ce nu era bine şi i-a oferit şansa de a aduce o jertfă potrivită. Doar calea lui
Dumnezeu este bună. Dumnezeu are o cale prin care şi tu să vii
la El şi să devii copilul Său. Poţi să fii curăţit de păcat numai prin
credinţa în Isus Fiul Său. Poţi să-I ceri Domnului Isus să ia tot păcatul tău şi să te facă un copil al lui Dumnezeu. Acesta este planul
lui Dumnezeu.
Cain s-a supărat şi nu a vrut să urmeze calea lui Dumnezeu.
Dumnezeu l-a avertizat cu privire la păcatul lui. Dumnezeu i-a
spus lui Cain că dacă nu se va întoarce de la păcatul lui, el va păcătui tot mai mult. Păcatul va deveni stăpânul lui şi se va îndepărta de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar Cain nu a vrut să asculte.
Dumnezeu vrea ca tu să fii ca Abel. Nu uita că există o singură cale spre Dumnezeu. Doar Isus îţi poate lua păcatul. Isus a
spus: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).

Întrebări de recapitulare
Versetul de memorat
„Calea ce duce sus în ceruri / Este doar Isus Hristos.“ Cântaţi ca şi mai
înainte.
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1.

Cine a păcătuit şi este lipsit de slava lui Dumnezeu? (toţi oamenii; tu şi eu)

2.

De ce suntem lipsiţi de slava lui Dumnezeu? (Păcătuim. Nu
suntem perfecţi ca Dumnezeu.)

3.

Care este singura cale prin care poţi fi mântuit de păcat?
(Crede în Isus ca Mântuitorul tău.)

Lecţia (părţile 1-3)
1.

De ce nu au mai locuit Adam şi Eva în grădina Edenului? (Nu
au ascultat de Dumnezeu; au păcătuit.)

2.

Din ce a făcut Dumnezeu haine pentru Adam şi Eva? (din piei
de animal)

3.

Ce s-a întâmplat cu Isus, Mântuitorul, pentru ca păcatul tău
să poată fi luat, îndepărtat? (Sângele Lui a curs pe cruce,
apoi a murit şi după trei zile a înviat.)

4.

Care sunt numele primilor doi copii ai lui Adam şi Eva? (Cain
şi Abel)

5.

Ce lucru nu a trebuit să-i înveţe Adam şi Eva pe Cain şi Abel?
(Cum să păcătuiască.)

6.

Ce simte Dumnezeu pentru tine când alegi să păcătuieşti?
(Dragoste – Dumnezeu încă te iubeşte.)

7.

Ce jertfă potrivită a adus Abel lui Dumnezeu? (un miel)

8.

De ce darul lui Cain nu L-a mulţumit pe Dumnezeu? (Cain nu
a ascultat de Dumnezeu şi nu a venit la El aşa cum cerea
Dumnezeu.)

9.

De ce nu aducem şi noi un miel când facem ceva rău? (Isus a
murit pentru păcatul nostru.)

10. Prin câte căi ţi se poate ierta păcatul? (Una singură.)
Povestirea de citit cu voce tare
„Nu mi-a plăcut povestea asta“, i-a spus Lucia învăţătoarei.
Auzise exact povestea pe care aţi auzit-o şi voi astăzi. Învăţătoarea ei, d-na Costescu, a fost foarte mirată.
„Ce nu ţi-a plăcut, Lucia?“, a întrebat ea.
„Nu mi-a plăcut pentru că mielul a murit“, a răspuns Lucia.
„Îţi aduci aminte de ce a murit mielul?“, a întrebat d-na Costescu.
„Băiatul făcuse ceva rău şi dorea ca acel rău să fie îndepărtat“, a răspuns Lucia.
„Ai fost foarte atentă, Lucia. Dacă Abel nu ar fi păcătuit, nu ar
fi trebuit să aducă un miel. Păcatul este ceva atât de grav! Cineva
a trebuit să moară. Dacă ar fi existat o altă cale, Dumnezeu le-ar fi
spus.“
„Deci să faci lucruri rele este foarte, foarte rău.“
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„Da, Dumnezeu urăşte lucrurile rele. Îţi aminteşti, Lucia, de ce
nu sacrificăm şi noi un miel când facem ceva rău?“, întrebă d-na
Costescu.
Lucia a trebuit să se gândească mai mult.
„Pentru că Isus a murit?“, a întrebat ea încet.
„Atunci, nu este şi lucrul acesta ceva trist? Dar lucrurile s-au
întâmplat aşa, deoarece nu a existat nici o altă cale prin care păcatul să fie îndepărtat. Asta ne arată cât de rău este păcatul.“
„Tot mai sunt tristă, a spus Lucia. Sunt tristă din cauza mielului şi sunt tristă pentru că păcatul este rău şi sunt şi mai tristă pentru că Isus a trebuit să moară.“
„Dar Isus nu a rămas mort. El este viu acum. Poţi să te bucuri
de asta“, a zâmbit d-na Costescu.
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Simboluri pentru versetul de memorat
Lecţiile 1 şi 2
Fotocopiază, colorează şi decupează simbolurile versetului sau foloseşte ajutoarele vizuale color din pachetul „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“. Pentru sugestii în legătură cu modul de utilizare, consultă ideile
menţionate sub titlul „Foloseşte o diversitate de ajutoare vizuale“ (pag. 5).

Geneza
1:1

„La început Dumnezeu

Geneza 1:1

PCRE-R2

PCRE-R1

a făcut cerurile

şi pământul.“
PCRE-R3

PCRE-R4

© 2003, 2010 Child Evangelism Fellwship Inc. Se acordă permisiunea de a fotocopia această pagină pentru a fi folosită în cadrul clasei. Toate celelalte drepturi sunt rezervate. Folosit cu permisiune.
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Simboluri pentru versetul de memorat
Lecţiile 3 şi 4
Fotocopiază, colorează şi decupează simbolurile versetului sau foloseşte ajutoarele vizuale color din pachetul „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“. Pentru sugestii în legătură cu modul de utilizare, consultă ideile
menţionate sub titlul „Foloseşte o diversitate de ajutoare vizuale“ (pag. 5).

Geneza
1:31
„Dumnezeu

Geneza 1:31

PCRE-R6

PCRE-R5

S-a uitat la tot ce făcuse;

şi … erau foarte bune.“
PCRE-R7

PCRE-R8

© 2003, 2010 Child Evangelism Fellwship Inc. Se acordă permisiunea de a fotocopia această pagină pentru a fi folosită în cadrul clasei. Toate celelalte drepturi sunt rezervate. Folosit cu permisiune.
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Simboluri pentru versetul de memorat
Lecţiile 5 şi 6
Fotocopiază, colorează şi decupează simbolurile versetului sau foloseşte ajutoarele vizuale color din pachetul „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“. Pentru sugestii în legătură cu modul de utilizare, consultă ideile
menţionate sub titlul „Foloseşte o diversitate de ajutoare vizuale“ (pag. 5).

Romani
3:23

„… Toţi

Romani 3:23
PCRE-R9

au păcătuit

PCRE-R10

şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.“
PCRE-R11

PCRE-R12

© 2003, 2010 Child Evangelism Fellwship Inc. Se acordă permisiunea de a fotocopia această pagină pentru a fi folosită în cadrul clasei. Toate celelalte drepturi sunt rezervate. Folosit cu permisiune.
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Modele de ecusoane
Lecţiile 1-6
Fotocopiază modelele de mai jos şi decupează suficiente ecusoane încât să ajungă câte unul pentru fiecare copil şi câteva în plus. Ecusoanele pot fi fotocopiate pe carton colorat, şi ataşate cu un ac de siguranţă
sau cu bandă adezivă pe ambele părţi.

Lumea
(lecţiile 1-2)

Soarele
(lecţiile 3-4)

Banana
(lecţiile 5-6)

© 2003, 2010 Child Evangelism Fellwship Inc. Se acordă permisiunea de a fotocopia această pagină pentru a fi folosită în cadrul clasei. Toate celelalte drepturi sunt rezervate. Folosit cu permisiune.
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Imagini pentru zi şi noapte
Lecţia 1
Fotocopiază, colorează şi decupează opt imagini (paginile 74-75). Primele patru sunt imagini de zi; următoarele patru sunt imagini de noapte.

„Joacă afară“

„Servirea prânzului“
Imagine de zi

Imagine de zi

„Mersul la biserică“

„Ajutor la curăţenie“
Imagine de zi

Imagine de zi

© 2003, 2010 Child Evangelism Fellwship Inc. Se acordă permisiunea de a fotocopia această pagină pentru a fi folosită în cadrul clasei. Toate celelalte drepturi sunt rezervate. Folosit cu permisiune.
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Imagini pentru zi şi noapte (continuare)
Lecţia 1

„Punerea jucăriilor la loc“

„Culcarea“
Imagine de noapte

Imagine de noapte

„Rugăciunea înainte de culcare“
Imagine de noapte

„Ascultarea unei poveşti înainte de culcare“
Imagine de noapte
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Frunze
Lecţia 2
Fotocopiază pe hârtie verde şi decupează câte un set de frunze de copil.

Soarele, luna şi stelele
Lecţia 3
Fotocopiază cele trei stele pe carton galben, decupează-le şi lipeşte-le pe capace de borcane de gem
pentru jocul recapitulativ. Fotocopiază soarele, luna şi stelele pe carton alb, un set de copil, pentru activitatea
creativă „Aranjament mobil“. Fă câte o stea de fiecare copil pentru a fi folosită pe parcursul lecţiei.
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Cercurile creaţiei
Lecţia 4
Fotocopiază pe carton două seturi pentru jocul recapitulativ şi o pagină de copil pentru lucru manual.

Ziua 1 – Dumnezeu a creat lumina

Ziua 3 – Dumnezeu a creat uscatul şi plantele

Ziua 5 – Dumnezeu a creat păsările şi peştii

Ziua 2 – Dumnezeu a creat apa, cerul şi aerul

Ziua 4 – Dumnezeu a creat soarele, luna şi stelele

Ziua 6 – Dumnezeu a creat animalele şi oamenii
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Pomul
Lecţia 5
Fotocopiază pomul pe carton verde pentru jocul recapitulativ (mărit dacă doreşti) şi câte unul pentru fiecare copil pentru activitatea creativă.
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Labirintul dinozaurilor
Lecţia 6
Fotocopiază câte o foaie pentru fiecare copil pentru activitatea de bun venit.

O singură cale
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Siluete
Lecţia 6
Fotocopiază figurile (paginile 80-81), câte una pentru fiecare copil şi câteva în plus.
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Siluete (continuare)
Lecţia 6
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Cum să conduci un copil la Hristos
Următoarele simboluri reprezintă părţi cheie ale mesajului Evangheliei. Mai jos sunt enumerate adevăruri
şi versete care pot fi folosite cu fiecare simbol.

Persoana lui Dumnezeu şi dragostea Lui pentru copil

 Dumnezeu este Creatorul; El te-a făcut.
 Dumnezeu este sfânt (fără păcat, perfect).
 Dumnezeu te iubeşte.
 Biblia spune, „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea “ (Ioan 3:16).

Problema sau starea copilului ca păcătos înaintea lui Dumnezeu

 Păcat înseamnă orice gândeşti, spui sau faci care nu este pe placul lui Dumnezeu.
 Te-ai născut cu o „dorinţă“ de a face lucrurile după placul tău.
 Păcătuieşti _____ (dă exemple la nivelul preşcolarilor).
 Biblia spune că „toţi au păcătuit“ (Romani 3:23).
 Pedeapsa pe care o dă Dumnezeu pentru păcat este moartea – separarea de Dumnezeu pentru totdeauna.

Remediul lui Dumnezeu: iertarea de păcat prin Isus Hristos

 Isus este Fiul lui Dumnezeu.
 Isus nu a păcătuit niciodată.
 Isus a sângerat şi a murit de bunăvoie pe cruce pentru a lua pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat.
 Biblia spune că „sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat “ (1 Ioan 1:7).
 Isus a murit şi după trei zile a înviat (1 Corinteni 15:3-4).
 Isus este acum în cer.

Calea prin care să te încrezi în Hristos ca Mântuitor

 Fii gata să spui „nu“ păcatului.
 Mulţumeşte-i Domnului Isus că a murit pe cruce pentru tine.
 Cere-I să-ţi ierte toate păcatele şi să-ţi dea viaţa veşnică.
 Biblia spune, „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică “ (Ioan 3:16).
(Citeşte acest verset de tip condiţie/promisiune sau altul cum ar fi Fapte 16:31 sau Ioan 1:12. Un verset de
tip condiţie/promisiune – prezintă condiţia care trebuie îndeplinită pentru ca Dumnezeu să împlinească o
anumită promisiune faţă de tine. În Ioan 3:16 condiţia este credinţa în Isus, iar promisiunea este viaţa veşnică. Spune copiilor când şi unde pot vorbi cu tine pe parcursul următoarei activităţi, dacă vor să se încreadă
în Hristos.)
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Fotocopiază şi apoi decupează semnul de carte „Întrebări cheie pentru sfătuire“, apoi pune-le în Biblia ta pentru a le folosi atunci când sfătuieşti un copil în vederea mântuirii.
Întrebări cheie pentru sfătuire
Nevoia

 Cred că-mi dau seama de ce
ai venit să vorbeşti cu mine,
dar vrei totuşi să-mi spui tu?

 De ce ai nevoie de Domnul
Isus?

 Ce este păcatul? Cine a păcătuit? (Romani 3:23)

 Poţi să te gândeşti la un lucru
pe care l-ai făcut şi pe care
Dumnezeu îl numeşte păcat?
Remediul

 De ce L-a trimis Dumnezeu pe
Domnul Isus pe pământ?

 Cine este Domnul Isus?
 Ce a făcut Isus cu păcatul
tău? (1 Corinteni 15:3-4.)

 Ce s-a întâmplat la trei zile
după ce Isus a murit şi a fost
îngropat?
Calea

 (Arată copilului, citeşte-i şi
lăsă-l să repete după tine un
verset de tip condiţie/
promisiune; de ex. Ioan 3:16,
Ioan 1:12 sau Fapte 16:31.)
Ce promite Dumnezeu că va
face pentru tine?

 Ce doreşti ca Dumnezeu să
facă pentru tine acum? (Dacă
respectivul copil îşi înţelege
clar nevoia, lasă-l să se roage. Idei pentru călăuzirea în
rugăciune: spune-I lui Dumnezeu despre problema păcatului dintre tine şi El; ce crezi că
a făcut Isus din cauza păcatului tău; ce doreşti ca El să
facă pentru tine astăzi.)
Siguranţă şi creştere

 Ce a făcut Dumnezeu pentru
tine chiar acum? De unde ştii
asta? (Arată copilului acelaşi
verset condiţie/promisiune.)
Mulţumeşte-i lui Dumnezeu că
te-a mântuit.

 Te va părăsi Dumnezeu vreodată? (Evrei 13:5.)

 Dumnezeu te va ajuta să spui
„nu“ păcatului. Dacă păcătuieşti, ce trebuie să faci? (1
Ioan 1:9.)

 Permite copilului să rostească
o rugăciune de mulţumire.
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