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Predarea dupæ acest manual

v

Acest manual cuprinde lecflii ce trebuie predate copiilor în vârstæ de trei ani.
Învæflætorii pot, de asemenea, adapta manualul pentru a preda copiilor care au
între 18 luni øi 3 ani. În afaræ de cazul în care episcopia sau ramura este foarte
micæ, dacæ existæ copii sub vârsta de trei ani care participæ la Societatea
Primaræ, ei trebuie sæ fie într-o clasæ a creøei, separafli de cei care au trei ani.
Dacæ într-o episcopie sau ramuræ sunt mai mult de opt sau zece copii de acee-
aøi vârstæ, clasa poate fi împærflitæ.

Pe lângæ aceastæ secfliune, învæflætorii copiilor de vârsta creøei trebuie sæ vadæ
„Adaptarea manualului pentru a fi folosit în cadrul creøei“, de la pagina xi.

Conducætorii øi învæflætorii trebuie sæ stabileascæ, prin rugæciune, cum sæ organi-
zeze mai bine clasele øi sæ foloseascæ lecfliile øi activitæflile din acest manual pen-
tru a satisface nevoile copiilor din episcopia sau ramura lor.

CLASA PENTRU
COPIII CU VÂRSTA
DE TREI ANI Copiii care au împlinit trei ani, înainte de 1 ianuarie, sunt în clasa celor cu vârsta

de trei ani.

Scop

Scopul clasei copiilor cu vârsta de trei ani este de a-i ajuta sæ înfleleagæ cine sunt
Tatæl Ceresc øi Isus Hristos øi sæ-I iubeascæ, sæ aibæ experienfle pozitive în cadrul
Societæflii Primare øi sæ-øi dezvolte sentimente de autoprefluire.

Rugæciunea

Fiecare oræ de curs ar trebui sæ fie începutæ øi încheiatæ cu o rugæciune spusæ
de un copil. De obicei, rugæciunea de deschidere va fi spusæ la începutul lecfliei,
iar rugæciunea de încheiere va fi spusæ la sfârøitul orei. Învæflafli copiii sæ spunæ
rugæciuni scurte øi simple. Ajutafli-i când e necesar.

Desfæøurarea programului

Aceastæ clasæ oferæ o tranziflie treptatæ de la clasa pentru copiii de vârsta creøei
la Societatea Primaræ obiønuitæ. În timpul primei pærfli a anului, ar putea fi potrivit
ca cei care au trei ani sæ desfæøoare „timpul petrecut împreunæ“ øi timpul dedicat
activitæflilor în propria lor clasæ. În restul anului ei pot sæ participe la „timpul petre-
cut împreunæ“ alæturi de ceilalfli copii din Societatea Primaræ. Maturitatea copiilor
din clasæ va determina când se face schimbarea. Urmærifli copiii pentru a vedea
când sunt pregætifli øi consultafli-væ cu preøedinflia Societæflii Primare pentru a
determina când trebuie sæ aibæ loc schimbarea. Copiii în vârstæ de trei ani pot
participa la exercifliile de deschidere sau încheiere alæturi de ceilalfli copii din
Societatea Primaræ pe tot parcursul anului.
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Societatea Primaræ dureazæ, de obicei, o oræ øi 40 de minute. Exercifliile de des-
chidere sau încheiere dureazæ 20 de minute, dintre care 5 minute sunt acordate
copiilor pentru a se duce la clasele lor. Programul sugerat în continuare poate fi
ajustat în funcflie de nevoile locale:

Bun venit: 10–15 minute
Durata lecfliei: 25–30 de minute
Timpul petrecut împreunæ  25–30 de minute

øi cel destinat activitæflilor:
Încheiere: 10–15 minute

Când cei în vârstæ de trei ani participæ la „timpul petrecut împreunæ“ alæturi de
restul Societæflii Primare, timpul petrecut în clasæ va fi de 40 de minute øi se va
compune din durata propriu-zisæ a lecfliei, un bun venit øi o încheiere mai scurte.

Bun venit: Scopul acestei pærfli de „Bun venit“ este de a permite copiilor sæ vor-
beascæ øi sæ interacflioneze unul cu altul øi cu învæflætorul într-un cadru familiar.
Copiii se vor simfli mai în siguranflæ øi mai bine la Societatea Primaræ dacæ în
acest timp sunt liberi sæ se miøte.

Ajutafli-l pe fiecare copil sæ se simtæ binevenit øi confortabil în clasæ. Arætafli prin
cuvintele øi acfliunile dumneavoastræ dragoste, prietenie sinceræ øi respect.
Discutafli despre nevoile øi interesele copiilor. Subiecte potrivite pentru discuflie
pot fi:

• experienflele recente din vieflile copiilor, cum ar fi un nou-næscut sau o excursie
în familie;

• ocaziile speciale;

• vremea;

• lucrurile pe care le-au observat în naturæ;

• abilitæflile sociale, cum ar fi acelea de a asculta, a împærtæøi lucruri cu alflii sau a
folosi bunele maniere;

• actele de bunætate.

Pentru a-i ajuta pe copii sæ-øi potoleascæ neastâmpærul în acest timp, afli putea
folosi jocuri cu mâinile, exerciflii de destindere øi, de asemenea, cântece.

Durata lecfliei: Urmafli planul general al fiecærei lecflii, adaptându-l în funcflie de
cerinflele clasei dumneavoastræ. Concentrafli-væ asupra nivelului de înflelegere
al copiilor øi asupra intereselor lor. Alegefli povestiri øi activitæfli care îi vor învæfla
cel mai bine pe membrii clasei dumneavoastræ principiile importante ale lecfliei.
Alegefli din secfliunea „Activitæfli de îmbogæflire spiritualæ“ oricare dintre activitæflile
care simflifli cæ vor fi eficiente pentru copiii din clasa dumneavoastræ øi care le vor
plæcea. Folosifli aceste activitæfli în timpul lecfliei oricând dorifli. Copiii învaflæ bine
prin repetare, aøa cæ putefli sæ folosifli mai mult decât o datæ în timpul lecfliei sau
al lecfliilor urmætoare aceeaøi activitate, povestire, scripturæ sau acelaøi cântec.

Predafli lecfliile în ordine, cu excepflia lecfliilor 45 øi 46 (Paøtele øi Cræciunul).

Timpul petrecut împreunæ øi cel destinat activitæflilor: Când copiii desfæøoaræ în
clasæ „timpul petrecut împreunæ“ øi nu alæturi de ceilalfli copii din Societatea
Primaræ, folosifli activitæflile din lecflie øi din secfliunea „Activitæfli de îmbogæflire spi-
ritualæ“ pentru „timpul petrecut împreunæ“. Putefli sæ repetafli activitæflile favorite
ale copiilor din lecflii anterioare. Facefli timp pentru a cânta cântece ale Societæflii
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Primare (vedefli “Muzica în clasæ,“ p. viii). Încurajafli copiii sæ participe øi sæ-øi
împærtæøeascæ ideile unii cu alflii.

Dupæ ce copiii în vârstæ de trei ani încep sæ participe alæturi de ceilalfli copii din
Societatea Primaræ la „timpul petrecut împreunæ“, ei pot fi invitafli, uneori, sæ facæ
o prezentare în cadrul „timpului petrecut împreunæ“. Planificafli o prezentare sim-
plæ din Evanghelie, care îi va implica pe tofli copiii clasei. Afli putea:

• sæ-i ajutafli pe copii sæ interpreteze o povestire sau o întâmplare din una dintre
lecflii;

• sæ-i rugafli pe copii sæ foloseascæ ilustraflii pentru a-i ajuta sæ spunæ o povestire
din una dintre lecflii;

• sæ-l rugafli pe fiecare copil sæ împærtæøeascæ o scripturæ sau un gând despre
un principiu din Evanghelie;

• sæ-i rugafli pe copii sæ cânte un cântec despre un principiu care este predat.

Încheiere: revedefli øi recapitulafli principalele idei ale lecfliei. Menflionafli, în mod
deosebit, una sau douæ fraze scurte din scripturi care au fost predate în lecflie øi
punefli accentul pe ideile principale, astfel încât copiii sæ le poatæ împærtæøi
acasæ. Invitafli un copil sæ spunæ o rugæciune de încheiere.

PREGÆTIREA
LECfiIILOR Primul lucru care trebuie fæcut pentru a preda cu succes copiilor mici este sæ-i

cunoaøtefli øi sæ-i iubifli. Învæflafli øi folosifli numele membrilor clasei dumneavoas-
træ atunci când væ adresafli lor. Interacflionafli într-un mod personal cu ei øi învæflafli
câte ceva despre vieflile lor. Cæutafli modalitæfli de a-i implica în lecflii øi predafli-le
în aøa fel încât ele sæ fie relevante pentru ei personal. Arætafli o dragoste potrivitæ
øi interes pentru tofli copiii din clasa dumneavoastræ.

Al doilea lucru care trebuie fæcut este sæ væ pregætifli. Începefli sæ pregætifli fiecare
lecflie cu cel puflin o sæptæmânæ înainte. Citifli întreaga lecflie; apoi studiafli-o, rug-
ându-væ, pentru a determina cea mai bunæ modalitate de a preda principiile
copiilor din clasa dumneavoastræ. Alegefli activitæfli de îmbogæflire spiritualæ pen-
tru a suplimenta activitæflile din lecflie øi a-i fline pe copii interesafli øi implicafli.
Plænuifli mai multe feluri de activitæfli øi, apoi, fifli atent cum le folosifli pentru a
satisface nevoile copiilor. Familiarizafli-væ îndeajuns de bine cu lecflia pentru a nu
fi nevoit sæ citifli din manual. Pæstrafli, cât de mult este posibil, contactul vizual cu
copiii. Atunci când pregætifli fiecare lecflie, cât øi atunci când predafli, rugafli-væ
des øi cæutafli sæ obflinefli îndrumarea Spiritului.

PREDAREA
LECfiIILOR În timp ce predafli copiilor principii din Evanghelie, ar trebui sæ-i încurajafli sæ-øi

dezvolte dragostea pentru Evanghelie. Urmætoarele sugestii væ pot ajuta sæ facefli
ca Societatea Primaræ sæ fie plæcutæ pentru copiii din clasa dumneavoastræ:

• oferifli copiilor mai multe ocazii sæ vorbeascæ øi sæ participe;

• ascultafli atunci când copiii vorbesc øi încercafli sæ reacflionafli bine, dar adecvat
la ceea ce spun;

• fifli entuziast. Dacæ învæflætorul se bucuræ de Societatea Primaræ øi copiii se vor
bucura de Societatea Primaræ;
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• vorbifli cu un ton blând;

• fifli ræbdætor, blând øi iubitor, în special când copiii sunt obosifli sau agitafli;

• exprimafli-væ recunoøtinfla pentru comportamentului bun øi, oricând e posibil,
ignorafli comportamentul ræu;

• plænuifli mai multe feluri de activitæfli øi fifli pregætit sæ schimbafli modul øi timpul
în care le folosifli pentru a satisface nevoile copiilor. Copiii mici au o capacitate
de atenflie redusæ øi au frecvent nevoie sæ se miøte;

• atunci când apar discuflii, încercafli sæ îndreptafli atenflia copiilor cætre altceva;

• amintifli-væ cæ celor mici le plac poveøtile, mijloacele vizuale, muzica øi
miøcarea. Deseori, le place sæ repete activitæflile øi cântecele, în special pe
cele pe care le cunosc bine.

MUZICA 
ÎN CLASÆ Fiecare lecflie din acest manual include cântece al cæror scop este sæ ajute la

însuøirea învæflæturilor Evangheliei. Nu trebuie sæ fifli un muzician talentat pentru a
face cântatul în clasæ distractiv øi semnificativ. Copiii nu vor øti dacæ dumnea-
voastræ cântafli bine sau nu; vor øti doar cæ væ place sæ cântafli. Învæflafli bine fie-
care cântec øi repetafli-l în timp ce væ pregætifli lecflia. Melodiile cântecelor din
Children’s Songbook ce se gæsesc pe casete audio (52505) øi pe compact dis-
curi (50505), væ pot ajuta sæ învæflafli aceste cântece. Afli putea folosi aceste înre-
gistræri în timp ce cântafli în timpul orei.

Repetarea cântecului este cea mai bunæ modalitate de a-i învæfla cântece pe copii.
Afli putea folosi acelaøi cântec de mai multe ori în timpul unei lecflii. Miøcærile sim-
ple îi pot ajuta pe copiii mici sæ se implice într-un cântec. Dacæ un cântec este øtiut
bine de copii øi le place sæ-l cânte, cântafli-l des în timpul lecfliei, în „timpul petrecut
împreunæ“ sau în timpul destinat activitæflilor.

Pentru a-i învæfla pe copiii un cântec sau o poezie scurtæ însoflitæ de gesturi:

• memorafli cântecul sau poezia înainte de lecflie;

• prezentafli copiilor noul cântec sau poezia, cântându-le sau recitându-le
versurile. Dacæ existæ miøcæri, exagerafli-le;

• invitafli-i pe copii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele împreunæ cu dumneavoastræ.
Nu vor cunoaøte imediat cuvintele dar, dacæ repetafli cântecul sau poezia
însoflitæ de gesturi de mai multe ori, ei le vor învæfla;

• folosifli un ritm mai lent, pentru ca cei mici sæ înfleleagæ cuvintele øi miøcærile;

• uneori, folosifli mijloace vizuale pentru a putea prezenta cântecul sau poezia.
Copiii sunt atenfli øi învaflæ mai bine dacæ au ceva la care sæ se uite;

• dacæ devin neastâmpærafli, scurtafli cântecul sau poezia. Dacæ poezia sau
cântecul sunt lungi, putefli sæ-i ajutafli pe copii sæ facæ miøcærile, în timp ce
dumneavoastræ cântafli sau spunefli singur cuvintele.

Copiii mici nu vor vrea totdeauna sæ cânte alæturi de dumneavoastræ, dar le va
plæcea sæ participe, ascultând cum se cântæ.
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MIJLOACELE
VIZUALE Mijloacele vizuale sunt importante pentru a preda copiilor mici. Ilustrafliile, planø-

ele, obiectele øi alte mijloace vizuale pot capta øi pæstra atenflia copiilor, ajut-
ându-i pe aceøtia sæ-øi aminteascæ ceea ce predafli.

Ilustrafliile øi planøele pe care vi se cere sæ le folosifli sunt incluse în manual. În
secfliunea „Pregætire“ a fiecærei lecflii se menflioneazæ titlul øi numærul ilustrafliilor
folosite în lecflia respectivæ. Numerele din paranteze identificæ fiecare ilustraflie
(sau una similaræ) din Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie (34730) øi din
biblioteca ce aparfline casei de adunæri. În secfliunea „Pregætire“ se menflioneazæ,
de asemenea, fiecare planøæ din manual dupæ numærul ei øi dupæ Setul de
planøe ilustrative ale Societæflii Primare (33239-33250 sau 08456) care include
planøe similare.

Obiectele sunt mijloace vizuale bune, în special dacæ sunt lucruri cunoscute pe
care copiii le pot atinge sau le pot fline în mâini. Când spunefli o poveste din
scripturi, folosifli, ca mijloace, scripturile proprii sau scripturile din biblioteca ce
aparfline casei de adunæri.

ÎNDRUMÆRI
SPECIALE PENTRU
IMPLICAREA
COPIILOR CU
DIZABILITÆfiI Salvatorul a stabilit exemplul pentru noi, având îndurare pentru oamenii cu dizab-

ilitæfli. Când i-a vizitat pe nefifli dupæ Învierea Sa, El a spus:

„Avefli pe vreunii dintre voi care sunt bolnavi? Aducefli-i aici. Avefli voi pe vreunii
care sunt infirmi sau orbi sau øchiopi sau mutilafli sau leproøi sau care sunt zbâr-
cifli sau care sunt surzi sau care sunt în suferinflæ de orice fel? Aducefli-i pe ei aici
øi Eu îi voi vindeca pe ei, cæci Eu mæ îndur de voi“ (3 Nefi 17:7).

Ca învæflætor al Societæflii Primare, dumneavoastræ suntefli într-o poziflie excelentæ
pentru a aræta îndurare. Deøi, probabil, nu suntefli instruit sæ oferifli asistenflæ pro-
fesionalæ, ca învæflætor îi putefli înflelege øi educa pe copiii care au dizabilitæfli.
Interesul, înflelegerea øi dorinfla de a implica fiecare membru al clasei în activitæfl-
ile de predare sunt necesare.

Copiii cu dizabilitæfli pot simfli Spiritul, indiferent de nivelul lor de înflelegere. Deøi
unii copii nu pot frecventa în întregime Societatea Primaræ, trebuie ca ei sæ aibæ
ocazia sæ participe mæcar puflin pentru a simfli Spiritul. Poate cæ va fi nevoie sæ
avefli un coleg care este sensibil la nevoile unui copil, pentru a fi alæturi de el
în timpul Societæflii Primare, în cazul în care copilul are nevoie sæ fie, un timp,
departe de întregul grup.

Unii membri ai clasei s-ar putea confrunta cu dificultæfli, cum ar fi aceea de a
învæfla, pierderea væzului sau auzului, incapacitæfli intelectuale, deficienfle de vor-
bire, probleme de comportament sau sociale, boli mentale, probleme de miøcare
øi mobilitate sau alteræri cronice ale sænætæflii. Unii ar putea considera limba sau
mediul cultural ca fiind necunoscute sau dificile. Indiferent de situaflia individualæ,
fiecare copil are aceleaøi nevoi de a fi iubit øi acceptat, de a învæfla Evanghelia,
de a simfli Spiritul, de a participa cu succes øi de a-i sluji pe alflii.
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Aceste îndrumæri væ pot ajuta sæ predafli unui copil cu dizabilitæfli:

• privifli dincolo de dizabilitate øi ajungefli sæ cunoaøtefli copilul. Fifli dezinvolt,
prietenos øi plin de dragoste;

• învæflafli despre încercærile øi punctele forte ale copilului;

• depunefli tot efortul sæ predafli øi reamintifli-le celor din clasæ responsabilitatea
de a respecta fiecare membru al ei. O experienflæ prin care cei din clasæ pot
învæfla cum sæ fie mai asemænætori lui Hristos este sæ ajute un membru al ei
care are infirmitæfli;

• gæsifli cele mai bune metode de a preda copilului, sfætuindu-væ cu pærinflii, cu
alfli membri ai familiei øi, când este potrivit, cu respectivul copil;

• înainte de a numi un copil cu dizabilitæfli sæ se roage sau sæ participe în vreun
fel, întrebafli-l ce simte despre participarea la activitæflile clasei. Accentuafli
abilitæflile øi talentele fiecærui copil øi cæutafli modalitæfli prin care fiecare poate
participa færæ a fi incomodat sau timorat;

• adaptafli materialele lecfliei øi mediul ambiant pentru a satisface nevoile
individuale ale copiilor cu dizabilitæfli.
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Adaptarea manualului pentru 
a fi folosit în cadrul creøei
CLASA PENTRU
COPIII DE VÂRSTA
CREØEI Cine participæ

Copiii care au cel puflin 18 luni, dar care nu au împlinit încæ 3 ani, pot participa,
dacæ pærinflii doresc, la clasa pentru copiii de vârsta creøei. Pentru fiecare clasæ
a copiilor de vârsta creøei ar trebui sæ fie chemafli cel puflin doi învæflætori. Dacæ
învæflætorii nu sunt sofl øi soflie, ei trebuie sæ fie de acelaøi sex. Cei doi învæflætori
trebuie sæ fie în clasæ pe toatæ durata Societæflii Primare.

Scop

Scopul clasei pentru copiii de vârsta creøei este de a oferi un loc primitor, sigur,
organizat, în care copiii mici pot dobândi o mai mare înflelegere despre Tatæl
Ceresc øi Isus Hristos, pot simfli o mai mare dragoste pentru Ei, în care pot avea
experienfle plæcute într-un mediu al Bisericii øi în care îøi dezvoltæ sentimente de
autoprefluire. Clasa pentru copiii de vârsta creøei este primul loc din Bisericæ în
care copiii foarte mici sunt învæflafli Evanghelia øi interacflioneazæ cu alfli copii øi
adulfli.

Mediul ambiant

Clasa pentru copiii de vârsta creøei trebuie sæ fie curatæ, animatæ øi primitoare
øi trebuie sæ fie situatæ lângæ toaletæ, dacæ este posibil. Ea poate fi împærflitæ în
locuri separate pentru jucat (pe un covor sau o mochetæ, dacæ este posibil), citit
sau pentru activitæfli øi pentru predarea lecfliei. Jucæriile trebuie sæ fie curate, într-
o stare bunæ øi sæ nu fie periculoase. Nu trebuie sæ se foloseascæ nici un fel de
echipament pentru cæflærare sau jucærii proiectate pe care copiii s-ar putea urca.

Desfæøurarea programului

De obicei, clasa pentru copiii de vârsta creøei are un program de o oræ øi 40 de
minute. Acest timp trebuie sæ fie împærflit în mai multe segmente diferite, fiecare
dintre ele întærind scopul lecfliei.

Încercafli sæ planificafli lecfliile care urmeazæ, pæstrând acelaøi model de la sæptæ-
mânæ la sæptæmânæ. Copiii se simt în siguranflæ atunci când se pæstreazæ rutina
de la o activitate la alta. Modelul sugerat în continuare poate fi adaptat în funcflie
de nevoile locale:

Bun venit:
Timpul de joacæ: 35 de minute
Adunarea: 10 minute
Timp pentru cântat: 10 minute
Gustarea: 10 minute
Durata lecfliei: 10 minute
Timpul destinat activitæflilor: 15 minute
Încheiere: 10 minute
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Copiii de vârsta creøei nu participæ la „timpul petrecut împreunæ“ sau la exercifli-
ile de deschidere sau încheiere.

Bun venit: când copiii vin în clasa creøei, întâmpinafli-i pe fiecare dintre ei, ros-
tindu-le numele. Ajutafli-l pe fiecare copil sæ simtæ dragostea dumneavoastræ øi
dragostea Tatælui Ceresc. Muzica liniøtitæ poate crea o atmosferæ reverenflioasæ øi
primitoare.

Timpul de joacæ: dafli-le voie copiilor sæ se joace liber cu jucærii, puzzle-uri, ilustr-
aflii sau cærfli. Încurajafli fiecare copil sæ aleagæ doar un obiect cu care sæ se
joace pe rând øi sæ-l punæ înapoi la locul sæu înainte de a alege altceva. Nu obli-
gafli copilul sæ împartæ ceva, dacæ el nu vrea. Mulfli copii de aceastæ vârstæ nu
sunt pregætifli din punct de vedere emoflional sau social sæ împartæ jucæriile cu
alflii. Fifli tot timpul la dispoziflia copiilor, dar nu intervenifli prea mult în jocul lor.
La sfârøitul timpului de joacæ, ajutafli-i sæ punæ jucæriile la loc.

În acest timp, se pot organiza activitæfli specifice (vedefli „Activitæfli øi jocuri pentru
creøæ,“ pp. xvii–xxi), dar copiii nu trebuie sæ fie obligafli sæ participe.

Adunarea: adunafli copiii pentru a cânta un imn øi pentru a se pregæti sæ se
roage. Invitafli un copil sæ se roage. Învæflafli-i pe copii sæ spunæ rugæciuni scurte
øi simple. Când e necesar, ajutafli-i. Dupæ rugæciune, invitafli-i sæ vorbeascæ øi
sæ interacflioneze cu învæflætorii øi unul cu altul într-un cadru familiar. Arætafli prin
cuvintele øi acfliunile dumneavoastræ dragoste, prietenie sinceræ øi respect. Fifli
delicat øi înflelegætor. Discutafli despre nevoile øi interesele copiilor. Subiecte
potrivite pentru discuflie pot fi:

• experienflele recente din vieflile copiilor, cum ar fi un nou-næscut sau o excursie
în familie;

• ocaziile speciale;

• vremea;

• lucrurile pe care le-au observat în naturæ;

• abilitæflile sociale, cum ar fi acelea de a asculta, a împærtæøi lucruri cu alflii sau a
folosi bunele maniere;

• actele de bunætate.

Pentru a-i ajuta pe copii sæ-øi potoleascæ neastâmpærul în acest timp, afli putea
folosi jocuri cu mâinile, exerciflii de destindere øi, de asemenea, cântece.

Timp pentru cântat: muzica poate fi folositæ pe parcursul întregii clase de creøæ
pentru a crea o atmosferæ veselæ øi primitoare, a preda mesajul Evangheliei øi a
permite copiilor sæ aibæ o schimbare de ritm. Copiilor le place sæ cânte aceleaøi
cântece de la o sæptæmânæ la alta. Pentru a ajuta la partea muzicalæ în creøæ,
pot fi invitafli øi alfli membri.

Gustarea: stabilifli timpul pentru a servi gustarea în aøa fel încât sæ satisfacefli
nevoile copiilor. Banii pentru gustæri ar trebui sæ vinæ din bugetul Societæflii
Primare. Deoarece copiii iau gustæri în fiecare sæptæmânæ în creøæ, învæflætorii ar
trebui sæ întrebe pærinflii dacæ sunt alimente sau feluri de mâncare pe care n-ar
vrea sæ le mænânce copiii lor (vedefli Church Handbook of Instructions, Book 2:
Priesthood and Auxiliary Leaders [1998], p. 239). Înainte de a servi gustærile,
ajutafli un copil sæ binecuvânteze mâncarea.
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Durata lecfliei: lecfliile din acest manual sunt scrise pentru nivelul copiilor în vârstæ
de trei ani, dar multe activitæfli din lecflii øi secfliunile activitæflilor de îmbogæflire spi-
ritualæ sunt potrivite pentru copiii mai mici. Fiecare lecflie cuprinde, de aseme-
nea, o secfliune numitæ „Activitæfli suplimentare pentru copiii mai mici“. (Observafli
cæ materialele øi pregætirea necesare pentru activitæflile suplimentare nu sunt
menflionate în secfliunea „Pregætire“ a fiecærei lecflii. Citifli cu atenflie descrierea
fiecærei activitæfli pe care vrefli sæ o folosifli pentru a fi siguri cæ avefli tot ce væ tre-
buie.)

Exemple de modalitæfli în care pot fi adaptate lecfliile din acest manual pentru
clasa copiilor de vârsta creøei se gæsesc la paginile xxiv–xxvi. Pe mæsuræ ce
adaptafli lecfliile, aducefli-væ aminte sæ væ rugafli øi sæ luafli în considerare nivelul
de înflelegere al copiilor øi interesele lor. Activitæflile trebuie sæ fie scurte øi variate,
deoarece copiii de aceastæ vârstæ au o capacitate de atenflie redusæ. Copiii înv-
aflæ prin repetiflie, aøa cæ putefli sæ repetafli o activitate în timpul lecfliei sau în lecfli-
ile viitoare. Pentru ajutor suplimentar când predafli copiilor mai mici, vedefli
„Pregætirea lecfliilor“, „Predarea lecfliilor“, „Muzica în clasæ“ øi „Mijloacele vizuale“
de la paginile vii–ix.

Timpul destinat activitæflilor: alegefli activitæfli, cum ar fi coloratul, modelarea plastili-
nei, scenetele, jocurile øi aøa mai departe (vedefli „Activitæfli øi jocuri pentru creøæ“,
pp. xvii–xxi) care vor susfline mesajul Evangheliei, vor permite împærtæøirea ideilor
øi vor oferi experienfle creative. Nu fifli îngrijorat dacæ cei mai mici dintre copii vor
sæ se întoarcæ la joacæ.

Încheiere: ajutafli copiii sæ punæ la loc toate jucæriile øi materialele; dupæ aceea
revedefli pe scurt mesajul Evangheliei predat în lecflie øi facefli un rezumat al sæu.
Ajutafli un copil sæ spunæ o rugæciune de încheiere.

PREGÆTIREA
COPIILOR 
PENTRU CREØÆ Cu câteva sæptæmâni înainte ca un copil sæ înceapæ creøa, prima consilieræ a

preøedinfliei Societæflii Primare trebuie sæ înmâneze pærinflilor copilului o copie a
listei de control de la pagina xiv øi sæ stabileascæ o întâlnire între pærinfli øi învæ-
flætorii care predau la creøæ.



Lista de control a pærinflilor
Un copil poate întâmpina prima lui experienflæ în creøæ cu neræbdare sau teamæ, cu zâmbete sau lacrimi.
Pærinflii pot face multe pentru ca experienfla copilului lor sæ fie una agreabilæ, pregætind copilul din timp.
Când copiii øtiu unde se duc øi la ce sæ se aøtepte, ei sunt, de obicei, neræbdætori sæ participe. Acelora care
vin øi cærora li s-a explicat prea puflin sau chiar deloc ce se va întâmpla, le poate fi fricæ øi ei pot sæ se împ-
otriveascæ sæ ræmânæ în clasæ. Pregætifli-væ copilul sæ vinæ la creøæ, îndeplinind cât mai multe dintre lucrurile
de mai jos:

xiv

1. Învæflafli-væ copilul despre creøæ cu cel
puflin douæ sæptæmâni înainte ca el sæ
participe prima oaræ.

2. Planificafli o întâlnire a copilului
dumneavoastræ cu învæflætorii care predau
la creøæ cu o sæptæmânæ sau douæ înainte
ca el sæ participe prima oaræ la creøæ.

3. Planificafli ca el sæ întâlneascæ câfliva dintre
ceilalfli copii de vârsta creøei.

4. În timpul sæptæmânii de dinaintea intrærii lui
la creøæ, spunefli lucruri pozitive despre
creøæ.

5. Ducefli copilul sæ vadæ clasa creøei atunci
când nimeni altcineva nu este acolo.

6. Cu o zi înainte, reamintifli-i copilului
dumneavoastræ cæ mâine va începe creøa.

7. În prima zi de creøæ acordafli copilului
dumneavoastræ timp suficient pentru a se
pregæti pentru bisericæ. Nu væ græbifli.

8. Læsafli toate jucæriile copilului
dumneavoastræ acasæ.

9. Rezolvafli toate nevoile copilului
dumneavoastræ legate de toaletæ øi
de hranæ, înainte de a-l duce la creøæ.
Un copil cæruia trebuie sæ i se schimbe
scutecele va fi dus la unul dintre pærinfli.

10. Sosifli prompt la creøæ.

11. Asigurafli-væ, încæ o datæ, copilul cæ vefli
veni înapoi mai târziu. Întoarcefli-væ færæ
întârziere sæ væ luafli copilul la sfârøitul
creøei.

12. Dacæ îi este teamæ copilului
dumneavoastræ, ræmânefli cu el pentru
primele câteva lecflii.

13. Spunefli-le învæflætorilor care predau la creøæ
în ce clasæ suntefli în timpul orei de creøæ
pentru ca, dacæ apare vreo problemæ, ei sæ
poatæ aduce copilul la dumneavoastræ.

14. În cazul în care copilul dumneavoastræ
are vreo problemæ, cum ar fi o alergie la
anumite alimente sau feluri de mâncare,
anunflafli învæflætorii care predau la creøæ.

15. Discutafli împreunæ cu copilul
dumneavoastræ despre experienfla de la
creøæ, având o atitudine bunæ øi plinæ de
dragoste. Avefli grijæ sæ spunefli lucruri
bune despre clasa øi învæflætorii copilului
dumneavoastræ care predau la creøæ.

16. Amintifli-væ cæ iubirea øi ræbdarea vor face
din creøæ o experienflæ bunæ pentru
copilul dumneavoastræ.

Væ rugæm, nu væ aducefli copilul la creøæ atunci când prezintæ oricare dintre urmætoarele simptome:

• febræ;

• îi curge nasul;

• tuøeøte;

• este neobiønuit de supæræcios sau arflægos;

• stare de vomæ;

• diaree;

• iritaflie pe piele;

• îi curg ochii sau are conjunctivitæ;

• pæduchi;

• o boalæ sau infecflie ce a fost tratatæ cu antibio-
tice în ultimele 48 de ore;

• o boalæ evidentæ a copilæriei în perioada ei con-
tagioasæ:

varicelæ (øapte zile);

pojar (pânæ când iritaflia dispare);

scarlatinæ (pânæ când iritaflia dispare);

oreion (pânæ când umflætura dispare, de obicei
øapte zile);

impetigo.

În cazul în care copilul dumneavoastræ are o aler-
gie ce produce tuse, curgerea nasului sau iritaflie,
suntefli rugafli sæ anunflafli învæflætorii care predau la
creøæ cæ simptomele copilului dumneavoastræ nu
sunt contagioase.
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TRÆSÆTURI
CARACTERISTICE
COPIILOR MICI Studierea urmætoarelor træsæturi caracteristice copiilor mici væ poate ajuta sæ înfl-

elegefli mai bine de ce copiii din clasa dumneavoastræ se comportæ într-un anu-
mit fel. Folosifli aceste cunoøtinfle în pregætirea øi predarea lecfliilor øi atunci când
interacflionafli cu copiii. Amintifli-væ cæ acestea sunt îndrumæri generale; nu tofli
copiii se dezvoltæ sau se comportæ la fel când au aceeaøi vârstæ. Pentru mai
multe informaflii despre træsæturile caracteristice copiilor, vedefli Predarea, nu este
chemare mai mare (pp. 110–111).

Træsæturi mentale caracteristice unui copil mic

• Gândeøte simplu øi înflelege totul la propriu. Nu înflelege ideile abstracte.

• Are o capacitate de atenflie redusæ (de unu pânæ la trei minute).

• Deseori pune întrebæri sau face remarci care nu sunt la obiect.

• Este foarte curios øi pune foarte multe întrebæri.

• În general, este entuziasmat sæ învefle øi sæ încerce lucruri noi.

• Îi place sæ repete.

• Poate face alegeri simple.

Træsæturi fizice caracteristice unui copil mic

• În general, este foarte activ.

• Îøi dezvoltæ abilitæflile de a merge, de a særi øi de a bate din palme.

• Devine neastâmpærat, iritabil øi oboseøte foarte uøor.

• I se pare mai uøor sæ desfacæ øi sæ ia, decât sæ punæ la loc.

Træsæturi sociale caracteristice unui copil mic

• Este încrezætor.

• În general, îi place sæ se joace singur.

• Este, deseori, egoist øi egocentrist.

• I se pare dificil sæ-øi împartæ lucrurile cu alflii øi sæ-øi aøtepte rândul.

• Deseori, se ceartæ pentru jucærii.

Træsæturi emoflionale caracteristice unui copil mic

• De obicei, este neræbdætor sæ iubeascæ øi sæ fie iubit.

• Are frecvente ræbufniri emoflionale.

• Deseori, plânge foarte uøor.

• Îøi schimbæ dispoziflia în mod frecvent.

Træsæturi spirituale caracteristice unui copil mic

• Îi place sæ se roage, dar va avea nevoie de ajutor pentru a o face.
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• Poate începe sæ învefle înflelesul pioøeniei.

• Este sensibil la îndrumærile Spiritului.

• Înflelege cæ Tatæl Ceresc øi Isus ne iubesc.

• Înflelege nofliuni spirituale elementare.

PROBLEME ØI
SOLUfiII POSIBILE
ÎN CADRUL 
CREØEI Chiar øi în cea mai bunæ creøæ, ocazional, copiii se pot comporta greøit. Ceea ce

urmeazæ, sunt câteva probleme obiønuite de comportament øi sugestii pentru
rezolvarea lor.

Problemæ Soluflii posibile

Un pærinte væ spune cæ copilul
nu vrea sæ vinæ la creøæ. Copilul
flipæ øi plânge atunci când
pærintele încearcæ sæ plece.

Încurajafli-i pe pærinfli sæ îøi pregæteascæ din
timp copiii pentru creøæ (vedefli „Pregætirea
copiilor pentru creøæ,“ paginile xiii–xiv). Invitafli
pærintele sæ stea pânæ când copilul este calm
øi la locul lui. Ar putea fi folositor sæ invitafli alfli
adulfli sæ flinæ în brafle copiii care plâng pentru
a-i ajuta sæ se simtæ mai în siguranflæ.

Un copil pare cæ se teme de
dumneavoastræ sau de ceilalfli
copii, umblæ de colo pânæ colo
împrejurul clasei øi nu vorbeøte
cu nimeni.

Fifli ræbdætor; nu forflafli copilul. Dafli-i timp sæ
se obiønuiascæ cu dumneavoastræ, cu ceilalfli
copii øi cu mediul ambiant. Ocazional, încuraj-
afli copilul øi sugerafli una sau douæ activitæfli
pe care le poate încerca. Ajutafli copilul sæ
aibæ o experienflæ plæcutæ.

Pe parcursul întregii durate a
creøei, un copil se agaflæ de
piciorul dumneavoastræ sau
încearcæ sæ væ stea în poalæ.

Copiii mici au nevoie de dragoste øi atenflie.
De obicei, un minut de flinut în brafle øi de vor-
bit cu copilul îl mulflumeøte. Apoi încurajafli-l
sæ se implice în activitæflile creøei.

În timpul lecfliei, mai mulfli copii
se ridicæ øi pleacæ înainte ca
activitæflile sæ se termine.

Fifli alert øi conøtient de nevoile, interesele øi
capacitatea de a recepfliona a fiecærui copil.
Când observafli semne de plictisealæ sau nea-
stâmpær, afli putea adapta activitatea în aøa fel
încât sæ satisfacæ interesele copiilor. Nu forflafli
un copil sæ participe la vreo activitate. Dacæ
unii copii vor sæ se joace din nou cu jucærii,
læsafli-i sæ o facæ.

Un copil nu vrea sæ facæ liniøte
øi sæ asculte. Îi împinge sau îi
trage de haine pe copiii care
sunt în preajmæ.

Cel de-al doilea învæflætor poate îndrepta aten-
flia copilului cætre activitatea pe care o con-
duce primul. Dafli copilului sæ flinæ ceva în
mânæ, aøa încât el sæ fie activ implicat în
lecflie sau activitate.
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Mai mulfli copii încep sæ se certe
pentru o jucærie. Pentru a pæstra
jucæria, un copil loveøte cu
piciorul, cu mâinile sau muøcæ.

Uneori, copiii pot sæ rezolve singuri neînfleleg-
erile dintre ei, dar ar trebui sæ intervenifli dacæ
este necesar pentru ca ei sæ nu se loveascæ
unul pe altul sau sæ deterioreze lucrurile. Afli
putea sugera copiilor modalitæfli prin care sæ-
øi rezolve problema.

Un copil începe sæ se joace
mai dur – învârtind o jucærie,
lovind-o sau aruncând-o. Apoi
aleargæ în altæ parte a camerei.

Trebuie sæ-i ajutafli sæ înceteze cu un astfel
de comportament. Explicafli copilului de ce
nu are voie sæ se comporte în acest fel, apoi
îndrumafli-l spre o altæ activitate.

Un copil ia jucæriile una dupæ
alta de pe raft, refuzând sæ le
punæ la loc.

Cu blândefle, dar ferm, spunefli-i din nou ce
comportament se aøteaptæ de la el. Arætafli
copilului cum sæ punæ jucæriile la loc.
Încurajafli-l sæ punæ fiecare jucærie înapoi
la loc, înainte de a lua alta.

Un copil începe sæ se smior-
cæie øi sæ plângæ. Când încerc-
afli sæ-i oferifli sprijin, el spune:
„Nu îmi place de tine“ øi se
trage înapoi.

De obicei, copiilor mici li se poate distrage
uøor atenflia. Arætafli copilului o jucærie aparte
øi sugerafli-i cæ ar putea fi distractiv sæ se
joace cu ea. Dacæ aceasta nu merge, încerc-
afli o poveste sau o carte. Uneori, dacæ øterg-
efli lacrimile copilului, acesta se poate opri din
plâns. În cazul în care copilul continuæ sæ
plângæ, ducefli-l la unul dintre pærinfli.

Un copil întreabæ: „Când o sæ
vinæ mama mea? Când pot sæ
plec acasæ?“.

Reasigurafli copilul cæ pærinflii lui vor veni
înapoi. Vorbifli despre unele dintre lucrurile
care vor avea loc înainte de a fi timpul sæ
se ducæ acasæ.

ACTIVITÆfiI ØI
JOCURI PENTRU
CREØÆ Folosifli cum dorifli activitæflile din secfliunea aceasta în timpul de joacæ sau cel

destinat activitæflilor. Putefli folosi, de asemenea, orice activitate din secfliunea
aceasta ce corespunde unei lecflii anume din timpul orei de creøæ, iar activitæflile
din cadrul lecfliei pot fi folosite, de asemenea, în timpul de joacæ. Pregætifli activ-
itæfli ce pot fi desfæøurate de copii în timpul de joacæ, dar nu-i obligafli sæ parti-
cipe. Unii copii vor prefera, poate, sæ se joace cu jucærii pe toatæ durata timpului
de joacæ.

Activitæfli artistice

Experienflele legate de artæ pot fi plæcute øi îi pot ajuta pe copii sæ-øi dezvolte
încrederea în propria lor persoanæ, creativitatea, dexteritatea, coordonarea miø-
cærilor mâinilor øi sæ fie conøtienfli de simflurile lor. Arta poate fi, de asemenea, un
fel foarte plæcut de a ne manifesta personalitatea. Folosifli-væ imaginaflia øi creati-
vitatea în planificarea proiectelor artistice potrivite pentru clasa dumneavoastræ.

Aceste îndrumæri væ pot ajuta sæ planificafli proiecte de artæ creative:

• facefli proiecte simple;

• pregætifli-væ; asigurafli-væ cæ dispunefli de toate materialele necesare øi cæ
dumneavoastræ, personal, øtifli cum sæ facefli proiectul;
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• fifli înflelegætor, maleabil. Dacæ suntefli înflelegætor, nu vefli fi supærat atunci când
un proiect nu se desfæøoaræ aøa cum era planificat. Aducefli-væ aminte cæ,
deseori, copiii sunt mai interesafli sæ experimenteze cu materialele pe care le
dafli, decât sæ termine un proiect;

• pæstrafli o atitudine pozitivæ, arætafli interes faflæ de ceea ce fac copiii øi aducefli-
le laude sincere;

• folosifli diversitatea. Planificafli proiecte care permit copiilor folosirea unei game
largi de materiale øi metode de la sæptæmânæ la sæptæmânæ;

• procedafli cu tact. Copiii mici nu încearcæ totdeauna sæ reprezinte ceva prin
arta lor. Lor le place, pur øi simplu, sæ se joace cu materialele ce le sunt oferite.
Dacæ vrefli sæ comentafli asupra lucrærii unui copil, în loc sæ întrebafli: „Ce este
asta?“, spunefli: „Povesteøte-mi despre desenul tæu“;

• oferifli ajutor minim. Ajutafli atunci când este necesar, dar dafli-le voie copiilor
sæ-øi facæ propria lor lucrare.

Coloratul pe un fond muzical

Materiale necesare: muzicæ înregistratæ sau instrumente muzicale, hârtie øi
creioane colorate.

Punefli muzica în timp ce copiii coloreazæ. Rugafli-i sæ coloreze felul în care
muzica îi face sæ se simtæ.

Colaj

Un colaj este o pozæ sau fotografie, ce se realizeazæ lipind împreunæ bucæfli de
hârtie, fotografii sau alte materiale.

Materiale necesare: într-un colaj poate fi folosit aproape orice fel de material,
cum ar fi hârtie de împachetat cadouri, hârtie de mætase, bucæfli mici de hârtie de
tapet, frunze, nisip øi paste fæinoase. Vefli avea nevoie de clei, lipici sau pastæ øi
de o foaie de hârtie sau un alt obiect cu suprafafla platæ (sæ foloseascæ drept
bazæ a colajului) pentru fiecare copil.

Dafli-le voie sæ aleagæ materialele pe care vor sæ le lipeascæ pe baza colajului.
Læsafli-i sæ creeze ce vor ei.

Macaroane înøirate

Materiale necesare: macarone nefierte lungi (sau fire de paie sau oricare alte
materiale ce ar fi uøor de înøirat), o bucatæ mare de sfoaræ sau un fir de aflæ pen-
tru fiecare copil, clei sau cearæ.

Întærifli un capæt al fiecærei bucæfli de sfoaræ sau al fiecærui fir de aflæ, îmbibându-l
în clei sau cearæ. Dupæ ce se usucæ, va fi îndeajuns de tare pentru a putea intra
în macaroane sau în fire de paie. Facefli un nod la celælalt capæt al sforii, aøa
încât macaroanele sæ nu alunece pe partea cealaltæ. Læsafli copiii sæ treacæ
sfoara prin macaroanæ øi, apoi, când ei sunt gata, legafli capetele fiecærei bucæfli
de sfoaræ.
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Joc simplu cu aluatul

Materiale necesare:

2 ceøti de fæinæ
o ceaøcæ de sare
o linguræ de ulei vegetal
trei sferturi dintr-o ceaøcæ cu apæ
coloranfli alimentari (opflional)

Amestecafli fæina cu sarea. Adæugafli ulei øi suficientæ apæ pentru a se forma o
compoziflie omogenæ. Adæugafli, treptat, apæ pânæ când amestecul se poate fræ-
mânta, dar nu este prea lipicios. Amestecafli øi fræmântafli uøor. (Pentru a colora
aluatul, punefli în apæ coloranflii alimentari, înainte de a o adæuga în amestecul de
fæinæ øi sare.)

Facefli aluatul acasæ, înainte de a-l folosi în creøæ øi, dacæ este posibil, pæstrafli-l
într-un recipient închis. Aducefli hârtie (hârtia ceratæ este foarte potrivitæ) pentru a
o pune pe masæ atunci când copiii vor folosi aluatul.

Jocurile øi poeziile scurte însoflite de gesturi

Copiilor le place sæ facæ lucruri care implicæ miøcarea, cum ar fi jocurile simple
sau poeziile øi cântecele însoflite de gesturi. Multe poezii scurte ce se pot mima
sunt incluse în lecflii, iar unele jocuri simple sunt descrise mai jos. Atunci când
copiilor le place o activitate, ea poate fi folositæ de multe ori pe parcursul anului,
nu doar în lecfliile în care este menflionatæ.

Aceste îndrumæri væ pot ajuta sæ învæflafli copiii noile poezii scurte însoflite de
gesturi:

• memorafli poezia înainte de lecflie;

• la început, rostifli cuvintele øi mimafli acfliunile pentru copii, exagerând acfliunea.
Apoi invitafli-i sæ vi se alæture;

• folosifli un ritm mai lent, pentru ca cei mici sæ înfleleagæ cuvintele øi miøcærile;

• uneori, folosifli mijloace vizuale pentru a putea prezenta cântecul sau poezia.
Copiii sunt atenfli øi învaflæ mai bine dacæ au ceva la care sæ se uite;

• dacæ devin neastâmpærafli, scurtafli cântecul sau poezia. Dacæ poezia însoflitæ
de gesturi sau cântecul sunt lungi, putefli sæ-i ajutafli pe copii sæ facæ miøcærile,
în timp ce dumneavoastræ cântafli sau spunefli cuvintele singur.

Poezii scurte care invitæ copiii sæ se comporte cuvios

Folosifli urmætoarele poezioare atunci când copiii sunt neastâmpærafli øi au nevoie
de puflin ajutor sæ se comporte cuvios. Dacæ folosifli una dintre ele la acelaøi
timp, în fiecare sæptæmânæ, copiii ar putea øti când este momentul pentru rugæ-
ciunea de deschidere øi de încheiere. Ajutafli copiii sæ spunæ cuvintele øi improv-
izafli acfliunile aøa cum sunt sugerate de cuvinte.
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Deschidefli braflele, îmbræfliøafli

Deschidefli braflele, îmbræfliøafli;
Deschidefli braflele, îmbræfliøafli,
Iar acum aplaudafli.
Deschidefli braflele, îmbræfliøafli;
Deschidefli braflele, îmbræfliøafli;
Øi în poalæ le-aøezafli.

Îmi scutur mâinile

Îmi scutur mâinile.
Rotesc mâinile.
Øi, acum, din palme bat.
Îmi ridic mâinile,
Cobor mâinile
Øi-n poalæ le-am aøezat.

Îmi odihnesc picioarele
Îmi odihnesc picioarele
Øi stau pe scaun liniøtit.
Capul mi-l plec.
Øi ochii îi închid.
De rugæciune-s pregætit.

Câteodatæ sunt înalt, iar câteodatæ sunt scund

Folosifli urmætoarele versuri de destindere atunci când copiii au stat jos øi au
nevoie sæ se miøte puflin. Repetafli-le dupæ cum dorifli.

Câteodatæ sunt înalt - foarte, foarte înalt (ridicafli-væ în picioare, apoi pe vârful
degetelor).

Câteodatæ sunt scund - foarte, foarte scund (aplecafli-væ, apoi læsafli-væ în jos).

Câteodatæ înalt, câteodatæ scund (ridicafli-væ în picioare, apoi aplecafli-væ).

Cum sunt acum? (Ridicafli-væ în picioare sau aplecafli-væ; dafli-le voie copiilor sæ
spunæ dacæ sunt înalfli sau scunzi.)

Mica sæmânflæ

Spunefli-le copiilor cum se planteazæ seminflele în pæmânt øi ajutafli-i sæ-øi închip-
uie cæ planteazæ seminfle. Spunefli: „Haidefli sæ ne imaginæm cæ suntem mici
seminfle“ (ghemuifli-væ la pæmânt øi închidefli ochii). „A ieøit soarele øi a dat cæl-
duræ seminflelor. Dupæ care, ploaia a cæzut pe pæmânt øi a spus: ’Trezifli-væ, sem-
infle mici!’ “ (deschidefli ochii øi începefli sæ væ întindefli). „Ieøifli afaræ din pæmânt,
mici seminfle, ca sæ putefli creøte“ (ridicafli-væ în picioare øi întindefli-væ mâinile
deasupra capului). „Mici seminfle, v-afli transformat în flori frumoase 
[sau copaci înalfli].“

Haidefli sæ mergem la casa bunicii [sau a bunicului]

Spunefli: „Haidefli sæ ne imaginæm cæ mergem la casa bunicii sau a bunicului. În
primul rând, trebuie sæ punem hainele pe noi [sau sæ ne îmbræcæm]“ (simulafli
cæ punefli pe dumneavoastræ o hainæ sau cæ væ îmbræcafli). „Haidefli sæ ne urcæm
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în maøinæ [sau în autobuz]“ (simulafli cæ deschidefli uøa, cæ pornifli øi conducefli
maøina). „Oh, acest drum are hopuri“ (miøcafli-væ ca øi cum afli trece peste
hopuri). „Privifli, haidefli sæ facem cu mâna poliflistului“ (facefli miøcarea cu
mâna). Aproape am ajuns. Iatæ, vine bunica [bunicul]. „Haidefli s-o [sæ-l] îmbræfl-
iøæm“ (simulafli cæ o îmbræfliøafli pe bunicæ sau îl îmbræfliøafli pe bunic).

Sæ ne ajutæm pærinflii

Îndrumafli copiii sæ facæ lucruri ce reprezintæ ajutorul dat pærinflilor. Afli putea zice:
„Haidefli sæ ne imaginæm cæ ajutæm la mæturatul podelei“. Copiii simuleazæ cæ
mæturæ podeaua. Afli putea continua cu aranjarea patului, spælarea geamurilor,
øtergerea prafului, greblarea frunzelor, sæpatul în grædinæ, spælarea maøinii sau
alte activitæfli potrivite zonei dumneavoastræ.

Jocul ‘rostogolitul mingii’ 

Materiale necesare: o minge.

Copiii stau într-un semicerc. Dumneavoastræ stafli în fafla lor øi rostogolifli mingea
cætre un copil, pronunflând numele acelui copil sau punând o întrebare legatæ
de lecflie. Copilul rostogoleøte mingea înapoi la dumneavoastræ øi væ pronunflæ
numele sau ræspunde la întrebare. Avefli grijæ ca fiecærui copil sæ-i vinæ rândul
mæcar o datæ. Putefli, de asemenea, juca acest joc stând în picioare, dând min-
gea din mânæ în mânæ înainte øi-napoi.

Potrivirea formelor

Materiale necesare: hârtie coloratæ, foarfeci.

Folosifli hârtia coloratæ pentru a tæia din ea un decupaj mic øi unul mare al urmæ-
toarelor forme: pætrat, cerc, triunghi, inimæ, octogon øi oval. Împræøtiafli formele
pe podea. Copiii, pe rând, iau o formæ micæ øi o pun deasupra formei mari
corespunzætoare. Pentru diversitate, facefli formele de acelaøi fel din hârtii de
culori diferite øi rugafli copiii sæ le potriveascæ dupæ culoare, nu dupæ formæ.

Forme muzicale

Materiale necesare: cercuri de diferite culori tæiate sau decupate din hârtie colo-
ratæ sau stofæ, muzicæ înregistratæ sau instrumente, bandæ de lipit (opflional).

Lipifli cu bandæ sau punefli cercurile pe podea într-un cerc larg. Rugafli-i pe copii
ca, atunci când aud muzica, sæ meargæ pe dinafara cercului cel larg. Când
muzica se opreøte, fiecare copil numeøte culoarea cercului în dreptul cæruia stæ.
Pentru diversitate, folosifli forme diferite øi rugafli copiii sæ numeascæ øi culoarea
øi forma.

Aruncarea sæculeflelor cu fasole

Materiale necesare: sæculefle cu fasole; o cutie, un coø sau o flintæ (fæcutæ dintr-
un poster în care se taie gæuri øi care se agaflæ pe un material tare).

Rugafli-i pe copii sæ arunce sæculeflele de fasole în cutie, în coø sau la flintæ.
(Afli putea asemæna sæculeflele sau flinta cu o vacanflæ sau cu o lecflie.) Copiii
ar putea, de asemenea, sæ arunce sæculeflele de fasole spre obiecte sau cutii
ce au fost aøezate una peste alta.
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Statuile

Materiale necesare: muzicæ înregistratæ sau instrumente.

Rugafli-i pe copiii sæ se miøte prin clasæ în timp ce se aude muzica. Când muzica
se opreøte, copiii stau nemiøcafli ca statuile. Atunci când muzica începe, copiii se
pot miøca din nou, dar când ea se opreøte, ei trebuie sæ stea nemiøcafli.

MUZICA ÎN CLASA
DE CREØÆ Muzica în clasa de creøæ creeazæ o ambianflæ cælduroasæ øi plinæ de afecfliune,

fæcând din Societatea Primaræ un loc vesel. Copiii de vârsta creøei sunt pregætifli
øi neræbdætori sæ învefle despre Tatæl Ceresc øi Isus Hristos, despre ei înøiøi øi
despre aceastæ lume frumoasæ. O modalitate importantæ prin care ei pot sæ înv-
efle este muzica. Copiii se pot distra prin muzicæ în diferite feluri. Ei pot cânta din
voce, se pot miøca pe muzicæ, pot asculta muzicæ sau pot cânta la instrumente.
Pentru comentarii suplimentare despre cum sæ folosifli muzica pentru a preda
copiilor vedefli „Muzica în clasæ“ de la pagina viii.

Cântatul

S-ar putea ca cei mici sæ nu vrea sæ cânte cu dumneavoastræ (copiii foarte mici
s-ar putea sæ nu øtie sæ cânte cu dumneavoastræ), dar le place sæ væ asculte
cum cântafli øi, deseori, prin cântece, învaflæ principii importante. Încurajafli-i pe
copii sæ cânte, dar nu væ îngrijorafli dacæ nu o fac. Copiilor care nu pot cânta
împreunæ cu dumneavoastræ, le va plæcea, poate, sæ facæ miøcæri simple în timp
ce cântafli.

Afli putea folosi aceleaøi cântece în fiecare sæptæmânæ în timp ce începefli o acti-
vitate diferitæ. Atunci când copiii aud o melodie cunoscutæ, ei øtiu ce activitate
începe. Afli putea, de asemenea, sæ schimbafli cuvintele unui cântec pentru a-l
adapta situafliilor copiilor sau activitæflilor. Cântafli de mai multe ori pe parcursul
anului cântecele preferate ale copiilor.

Urmætoarele cântece din Children's Songbook sunt potrivite pentru a fi folosite în
cadrul creøei. Sunt incluse câteva sugestii despre cum putefli adapta cuvintele.
V-afli putea gândi la idei despre modul în care sæ adaptafli aceste cântece sau
altele din Children's Songbook, astfel încât ele sæ fie potrivite pentru creøæ.

• „O familie fericitæ“ (p. 198) (© 1975 Pioneer Music Press, Inc.). Creafli un vers
despre cât de veselæ este creøa sau Societatea Primaræ. Folosifli ca mesaj de
întâmpinare: „Suzana mæ zæreøte øi ea este zæritæ...“. Vedefli versurile din
lecflia 23.

• „Ce fac eu, sæ facæ tofli“ (p. 276). Pentru a îndruma, folosifli: „Haidefli sæ facem
curat în creøæ! … “ sau „Sæ ne-adunæm øi sæ cântæm… “. Vedefli versurile din
lecflia 36.

• „E distractiv“ (p. 253). Vedefli versurile din lecflia 9.

• „Iatæ-ne împreunæ“ (p. 261). Vedefli versurile din lecflia 23.

• „Dacæ eøti fericit“ (p. 266). Vedefli versurile din lecflia 39.

• „Zâmbete“ (p. 267).Vedefli versurile din lecflia 21.

• „Floricele de porumb“ (p. 242). Vedefli versurile din lecflia 10.
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Instrumentele muzicale

Aducefli instrumente muzicale simple pentru copii, ca aceøtia sæ cânte la ele sau
improvizafli dumneavoastræ unele.

Fluier sau trompetæ: facefli câteva gæuri într-un tub de carton (ca acela folosit la
hârtia de învelit alimente, hârtie ceratæ sau prosoape de hârtie). Pentru un efect
special, lipifli celofan la unul dintre capete. Pentru a scoate sunete, îngânafli sau
cântafli în tub.

Bucæfli de lemn: tæiafli douæ bucæfli de lemn cu grosimea de aproximativ 2,5 cm,
læflimea de 5 cm øi lungimea de 10 cm. Tæiafli douæ bucæfli mai mici, de aproxima-
tiv 2,5 cm pe 6 cm. Netezifli orice margine ascuflitæ øi îndepærtafli aøchiile de pe
bucæflile de lemn. Aøezafli bucæflile mai mici pe cele mari, într-o poziflie centralæ øi
fixafli-le bine în cuie una de cealaltæ. Ataøafli o bucatæ de hârtie abrazivæ la baza
fiecærei bucæfli acum formate. Pentru a scoate sunete, lovifli bucæflile una de alta
cu partea acoperitæ sau frecafli bucæflile de hârtie abrazivæ una de alta.

Tamburinæ: punefli boabe de porumb sau fasole uscatæ într-o cutie de conserve
færæ margini tæioase sau într-un recipient de carton. Rugafli copiii sæ decoreze
recipientele. Acoperifli bine toate deschizæturile øi gæurile pentru a fi sigur cæ
cei mici nu mænâncæ sau nu se joacæ cu conflinutul lor. Pentru a scoate sunete,
miøcafli cutia.

Clopofleii: coasefli clopoflei pe o bucatæ de pânzæ. Pentru a scoate sunete, 
miøcafli-i.

Miøcarea pe un fond muzical

Miøcarea creativæ pe un fond muzical îi ajutæ pe copii sæ-øi foloseascæ energia
în mod constructiv øi dezvoltæ abilitæflile lor de a-øi folosi minflile în mod creativ.
Cântafli vocal, cântafli la pian sau la un alt instrument sau folosifli muzica înregistr-
atæ, astfel încât copiii sæ aibæ pe ce sæ se miøte.

Pentru a-i implica pe copii în miøcarea pe muzicæ, afli putea:

• îndruma copiii sæ alerge, sæ saræ în sus, sæ se îndoaie, sæ se învârteascæ, sæ
meargæ pe vârfuri, sæ se târascæ, sæ saræ înainte sau sæ se întindæ pe muzicæ.
Dafli-le voie copiilor sæ conducæ, pe rând, acfliunile grupului;

• cânta la instrumente sau cânta vocal în ritm diferit øi afli putea da voie copiilor
sæ alerge sau sæ meargæ precum le sugereazæ muzica;

• ruga copiii sæ facæ semn, fluturând eøarfe colorate sau panglici de hârtie atunci
când se miøcæ pe muzicæ;

• folosi cântece care necesitæ miøcare atunci când copiii au nevoie de o
schimbare de ritm. Dacæ cei mici au stat jos pentru mult timp, ar fi potrivit un
cântec vioi care solicitæ miøcarea braflelor, a picioarelor sau a întregului corp.
Dacæ au fæcut miøcare, trebuie sæ se calmeze øi sæ se aøeze, un cântec mai
puflin vioi care solicitæ miøcarea mâinilor, a capului sau a ochilor, ar fi potrivit.

Atenflia

Afli putea folosi melodiile cântecelor din Children’s Songbook ce se gæsesc pe
casete audio (52505) øi pe compact discuri (50505).
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Copiilor le-ar putea fi greu sæ se concentreze asupra muzicii, dacæ doar ascultæ.
Combinafli ascultatul cu cântatul, miøcarea sau alte activitæfli, dupæ cum este ilus-
trat în exemplele urmætoare: 

• rugafli copiii sæ stea jos pe podea øi sæ asculte diferite feluri de muzicæ. Vorbifli
despre cum îi face muzica sæ se simtæ. Apoi rugafli-i sæ arate cum se simt;

• punefli muzicæ de paradæ øi læsafli copiii sæ mærøæluiascæ în jurul camerei;

• rugafli copiii sæ batæ din palme pe ritmul muzicii ce o ascultæ.

MODEL DE LECfiII
ADAPTATE În continuare, sunt oferite exemple despre cum pot fi adaptate douæ dintre lecfli-

ile acestui manual pentru utilizarea în cadrul creøei. Pe mæsuræ ce revedefli
modelele, observafli cæ:

fiecare perioadæ scurtæ de timp se concentreazæ asupra unui mesaj simplu din
Evanghelie. Activitæflile øi muzica ar trebui sæ-i ajute pe copii sæ înceapæ sæ înflel-
eagæ principiile øi termenii de bazæ ai Evangheliei;

au fost selectate doar câteva pærfli din lecfliile respective. Aceasta ajutæ ca ora sæ
se pæstreze simplæ, dinamicæ øi potrivitæ pentru copiii de vârsta creøei;

activitæflile selectate nu sunt tot timpul folosite în aceeaøi ordine în care apar în
lecflia respectivæ. Ele ar trebui sæ fie aranjate în ordinea în care ajutæ cel mai bine
copiii de vârsta creøei sæ înfleleagæ mesajul Evangheliei.

Lecflia 6: Tatæl Ceresc øi Isus mæ iubesc

Bun venit O modalitate prin care se poate crea o atmosferæ reverenflioasæ pentru creøæ
este de a asculta muzicæ liniøtitæ øi potrivitæ pentru Bisericæ. Pentru a introduce
în lecflia aceasta mesajul Evangheliei, afli putea da fiecærui copil un ecuson pe
care scrie „Tatæl Ceresc øi Isus mæ iubesc“ (vedefli activitatea de îmbogæflire
spiritualæ 6, de la pagina 22).

Timp de joacæ 35 de minute

Pe parcursul timpului de joacæ, gæsifli modalitæfli de a-i ajuta pe copii sæ se gânde-
ascæ la Tatæl Ceresc øi la Isus Hristos. Spre exemplu, i-afli putea învæfla pe copii cæ
Tatæl Ceresc øi Isus sunt bucuroøi atunci când suntem buni unul cu altul øi cæ Ei
ne iubesc foarte mult. De asemenea, afli putea ajuta copiii sæ îøi aducæ aminte de
lecflia sæptæmânii trecute, întrebându-i: „Cine este Fiul Tatælui Ceresc?“.

Adunarea 10 minute

Timpul de adunare poate fi folosit, de asemenea, pentru a pregæti copiii pentru
lecflie. Începefli prin a cânta un cântec øi a-i ajuta pe copii sæ se roage. Apoi
ajutafli-i sæ se pregæteascæ pentru lecflie, întrebându-i cine ne-a dat nouæ acest
Pæmânt frumos, Evanghelia øi Biserica (vedefli activitatea pentru captarea atenfl-
iei, de la pagina 19).

Timp pentru cântat 10 minute

Muzica poate fi foarte eficientæ pentru a-i ajuta pe copiii de vârsta creøei sæ înv-
efle un mesaj din Evanghelie. Spre exemplu, în aceastæ lecflie i-afli putea ajuta sæ
se gândeascæ la Tatæl Ceresc øi Isus, cântând „Tatæl meu træieøte“ (vedefli activi-
tatea de îmbogæflire spiritualæ 2, de la pagina 21). Dacæ timpul permite, revedefli
cântece din lecflii anterioare.
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Gustarea 10 minute

Deøi aici nu este folositæ nici o activitate pentru a întæri mesajul din Evanghelie,
le putefli reaminti copiilor cæ Tatæl Ceresc øi Isus ne iubesc øi cæ ar trebui sæ Le
mulflumim pentru tot, inclusiv pentru mâncarea noastræ. Apoi invitafli un copil sæ
binecuvânteze mâncarea.

Durata lecfliei 10 minute

Aceastæ lecflie are mai multe pærfli care pot fi folosite pentru a-i ajuta pe copiii de
vârsta creøei sæ înfleleagæ cæ Tatæl Ceresc øi Isus îi iubesc. Spre exemplu, afli
putea folosi urmætoarele pærfli din lecflia 6:

• Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne dau binecuvântæri (pp. 19–20)

• Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne iubesc pe fiecare dintre noi (p. 21)

• Activitatea suplimentaræ 2 (p. 22)

• Activitatea de îmbogæflire spiritualæ 1 (p. 21)

Timpul destinat 
activitæflilor 

15 minute

Timpul destinat activitæflilor oferæ copiilor ocazia de a fi creativi øi de a-øi folosi
energia. Unde este posibil, activitæflile ar trebui sæ sublinieze mesajul Evangheliei.
Spre exemplu, afli putea juca jocul ‚rostogolitul mingii’ (p. xxi), punând întrebæri
pentru a sublinia mesajul Evangheliei.

Încheiere 10 minute

Folosifli timpul de încheiere pentru a reaminti copiilor cæ Tatæl Ceresc øi Isus îi
iubesc pe fiecare dintre ei øi îi øtiu pe nume. Împærtæøifli-væ sentimentele de rec-
unoøtinflæ pentru binecuvântærile pe care Tatæl Ceresc øi Isus Hristos vi le-au dat.
Apoi ajutafli un copil sæ spunæ o rugæciune de încheiere.

Lecflia 10: Sunt recunoscætor pentru copaci, plante øi flori

Bun venit Întâmpinafli fiecare copil atunci când intræ în creøæ, rostindu-i numele. În timp ce
îi întâmpinafli, prezentafli tema lecfliei, spunându-le cæ azi vor învæfla despre
plante, flori øi copaci.

Timpul de joacæ 35 de minute

În timpul de joacæ, pregætifli copiii pentru lecflie, spunându-le despre multele
lucruri frumoase din aceastæ lume pe care Tatæl Ceresc øi Isus Hristos le-au
creat pentru noi ca sæ ne bucuræm de ele.

Adunarea 10 minute

Cântafli un cântec iar, dupæ aceea, ajutafli un copil sæ spunæ o rugæciune. De
asemenea, pentru aceastæ lecflie afli putea aduce o plantæ astfel încât copiii sæ o
vadæ, sæ o simtæ øi sæ o miroase. Apoi exprimafli-væ recunoøtinfla pentru plante,
flori øi copaci (vedefli activitatea suplimentaræ 2, de la pagina 38).

Timp pentru cântat 10 minute

Dacæ væ permite timpul, afli putea cânta cântece din lecfliile anterioare.

Gustarea 10 minute

Atunci când e posibil, înainte de a lua gustarea, începefli cu o activitate simplæ ce
se leagæ de un mesaj din Evanghelie. Spre exemplu, în aceastæ lecflie gustarea
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poate include pâine øi fructe. Explicafli copiilor cæ aceste lucruri provin din pomi,
plante øi flori (vedefli activitatea de la pagina 37). Apoi ajutafli un copil sæ binec-
uvânteze mâncarea.

Durata lecfliei 10 minute

Selectafli pærfli din lecflie, care simflifli cæ-i vor ajuta pe copii sæ înfleleagæ mesajul
din Evanghelie. Spre exemplu, i-afli putea ajuta sæ înfleleagæ cum cresc copacii,
plantele øi florile, tæind un fruct astfel încât copiii sæ poatæ vedea seminflele.
Explicafli ce trebuie sæ se întâmple pentru ca sæmânfla sæ creascæ øi sæ devinæ un
fruct (vedefli activitatea de îmbogæflire spiritualæ 4, de la pagina 37). Dupæ care,
ajutafli-i sæ planteze seminfle în ghivece fæcute din hârtie, pline cu pæmânt (vedefli
activitatea de îmbogæflire spiritualæ 1, de la pagina 37).

Timpul destinat 
activitæflilor 

15 minute

Dupæ lecflie, afli putea asculta muzicæ liniøtitæ în timp ce copiii coloreazæ desene
cu copaci, plante øi flori. Activitæflile pot fi selectate din lecflie sau dintre cele de
la paginile xvii–xix. Poate cæ, în tot acest timp, unii copii vor prefera sæ se joace
cu jucærii. Pregætifli activitæfli ce pot fi desfæøurate, dar nu obligafli copiii sæ parti-
cipe.

Încheiere 10 minute

Încheierea este folositæ pentru a face rezumatul mesajului din Evanghelie øi pen-
tru a-i ajuta pe copii sæ se pregæteascæ pentru rugæciune. Reamintifli-le copiilor
cæ suntem recunoscætori pentru copaci, plante øi flori (vedefli activitatea de îmbo-
gæflire spiritualæ 2, de la pagina 37). Apoi ajutafli un copil sæ spunæ o rugæciune
de încheiere.



Sunt un copil al lui Dumnezeu

1

Lecflia

1
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ suntem copii de spirit ai Tatælui

Ceresc, care ne cunoaøte øi ne iubeøte.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Exodul 2:1–10; Psalmi 82:6; Doctrinæ øi legæminte
138:55–56 øi Moise 1:1–6. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei
(31110), capitolul 2.

2. Aflafli douæ sau trei calitæfli ale fiecærui copil, discutând cu pærinflii lui.

3. Materiale necesare:
a. Biblia øi Perla de mare prefl;
b. un sæculefl cu fasole sau un obiect mic øi moale;
c. ilustraflia 1–1, Pæmântul (62196); ilustraflia 1–2, Moise ascuns printre trestii

(Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 106; 62063).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Cântafli împreunæ cu copiii „Copil al Domnului“ (Cartea de cântece pentru copii,
p. 58).

Copil al Domnului,
El m-a trimis aici,
Mi-a dat o casæ pe Pæmânt
Cu dragi øi scumpi pærinfli.

Vino, sæ fii lângæ mine,
Drumul sæ-mi aræfli.
Cum sæ fac cu El sæ fiu,
Te rog sæ mæ învefli.

Aruncafli un sæculefl cu fasole sau un obiect moale spre un copil øi spunefli cuvin-
tele: „Cunosc un copil al lui Dumnezeu, cu numele de “. Rugafli copilul
sæ-øi spunæ numele øi sæ væ dea obiectul înapoi. Repetafli activitatea pânæ când 
îi vine fiecæruia rândul.

Suntem copii de spirit ai Tatælui Ceresc

• Cine este Tatæl Ceresc? (Folosifli ræspunsurile copiilor pentru a primi îndrumare
ca sæ explicafli aceastæ parte a lecfliei la un nivel corespunzætor.)

Arætafli ilustraflia 1–1, Pæmântul. Explicafli cæ, înainte de a ne naøte pe Pæmânt,
am træit în cer împreunæ cu Tatæl Ceresc. Acolo eram spirite. Un spirit este ceea
ce este înæuntrul nostru øi ne dæ nouæ viaflæ. Când am fost spirite, trupurile noas-
tre nu erau fæcute din carne øi oase cum sunt acum, dar arætam la fel.
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Explicafli cæ Tatæl Ceresc este Tatæl spiritelor noastre, iar noi suntem copiii Lui de
spirit. Nu ne amintim cæ am træit cu Tatæl Ceresc înainte de a veni pe Pæmânt,
dar øtim cæ suntem copiii Lui de spirit pentru cæ citim asta în scripturi.

Arætafli un exemplar al Bibliei øi citifli Psalmii 82:6, explicând cæ Cel Prea Înalt îns-
eamnæ Tatæl Ceresc. Subliniafli cæ fiecare persoanæ de pe Pæmânt este un copil
al Tatælui Ceresc.

Cântec Cântafli din nou „Copil al Domnului“. Explicafli cæ Domnul / Dumnezeu este un alt
nume pentru Tatæl Ceresc.

Tatæl Ceresc ne cunoaøte øi ne iubeøte

Explicafli cæ Tatæl Ceresc ne iubeøte pe fiecare dintre noi foarte mult pentru cæ
suntem copiii Lui. Ne cunoaøte dupæ nume øi øtie totul despre noi. Øtie ce ne
face pe noi fericifli øi ce ne întristeazæ. El øtie cum e cel mai bine pentru noi.

Activitate Spunefli de mai multe ori, împreunæ cu copiii, urmætoarele versuri, folosind
miøcærile descrise:

Tatæl Ceresc mæ cunoaøte

Tatæl Ceresc mæ cunoaøte (arætafli cætre dumneavoastræ)
Øi øtie ce-mi place sæ fac.
El øtie numele meu øi unde locuiesc (imitafli un acoperiø, atingând degetele
ambelor mâini).
Pentru cæ mæ iubeøte, la fel eu Îl iubesc (împreunafli braflele øi punefli mâinile pe
umeri).

El øtie ce mæ face fericit (ducefli douæ degete la guræ øi zâmbifli).
Ce mæ-ntristeazæ El øtie (ducefli douæ degete la guræ øi coborâfli colflurile buzelor).
Øtiu cæ vrea sæ mæ ajute (arætafli cætre dumneavoastræ),
Iar asta îmi aduce bucurie!

Rugafli un copil sæ vinæ în fafla clasei. Folosind ce afli aflat de la pærinflii copilului,
explicafli cæ Tatæl Ceresc øtie calitæflile acelui copil. De exemplu, afli putea spune:
„Tatæl Ceresc øtie cæ Amalia este o fiicæ iubitoare, o ajutæ pe mæmica ei sæ o
îngrijeascæ pe sora ei mai micæ øi este, de obicei, veselæ øi zâmbitoare“.
Continuafli pânæ când îi vine rândul fiecærui copil.

Explicafli cæ, atunci când facem lucruri bune øi frumoase, noi ne comportæm ca
Tatæl Ceresc.

Noi putem fi asemænætori Tatælui Ceresc

• Cum se numeøte puiul de câine?

• Ce va deveni acel cæflel atunci când va creøte?

• Cum se numeøte puiul de gæinæ?

• Ce va deveni acel puiøor atunci când va creøte?

Explicafli cæ, la fel cum animalele cresc øi devin ca pærinflii lor, noi vom creøte
pentru a fi asemenea pærinflilor noøtri. Tatæl Ceresc este Tatæl spiritelor noastre,
aøa cæ noi putem creøte pentru a fi asemænætori Lui. Tatæl Ceresc este iubitor,
bun øi blând øi vrea sæ ne ajute. Atunci când suntem iubitori, buni øi blânzi, noi
ne comportæm ca Tatæl Ceresc. Explicafli cæ trebuie sæ încercæm în fiecare zi sæ
devenim mai asemænætori Tatælui Ceresc.
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Tatæl Ceresc are pentru noi o lucrare importantæ pe care trebuie s-o
îndeplinim

Poveste Arætafli ilustraflia 1–2, Moise ascuns printre trestii øi spunefli povestea despre fiica
faraonului care l-a salvat pe Moise, pe când era un prunc, aøa cum se gæseøte
în Exodul 2:1–10.

Explicafli cæ Moise a devenit unul dintre oamenii de ajutor ai Tatælui Ceresc,
un profet. Tatæl Ceresc i-a spus lui Moise cæ el, Moise, era fiul Lui (vedefli Moise
1:4, 6) øi cæ avea pentru el o lucrare importantæ pe care trebuia s-o facæ. Citifli
copiilor prima propoziflie din Moise 1:6. Moise a îndeplinit aceastæ lucrare atunci
când i-a scos pe israelifli afaræ din flara Egiptului, unde erau tratafli cu mare cru-
zime, øi i-a condus într-o altæ flaræ, unde acesta i-a învæflat poruncile Tatælui
Ceresc.

Rugafli-i pe copii sæ vinæ, pe rând, în fafla clasei øi ajutafli-i pe fiecare sæ repete
prima propoziflie din Moise 1:6, înlocuind numele Moise cu numele lui: „Øi Eu
am o lucrare pentru tine, (numele copilului), fiul Meu (fiica Mea)“.

Explicafli cæ Tatæl Ceresc are pentru noi lucruri importante pe care trebuie sæ le
facem în timpul vieflii noastre pe Pæmânt, ca de pildæ sæ fim mamæ sau tatæ,
misionar, învæflætor, învæflætoare sau o persoanæ care oferæ ajutor în cadrul
Bisericii sau în comunitate.

• Ce lucrare importantæ ar vrea Tatæl Ceresc sæ facefli?

Activitate Rugafli-i pe copii sæ arate, folosind miøcæri øi gesturi, ce vor ei sæ devinæ atunci
când vor creøte, ca de pildæ mamæ sau tatæ legænând un prunc, un misionar bæt-
ând la uøi øi predicând Evanghelia sau un învæflætor predând o lecflie.

Mærturie Spunefli copiilor cæ trebuie sæ-øi aminteascæ întotdeauna cæ ei sunt copii de spirit
ai Tatælui Ceresc øi cæ El îi cunoaøte øi îi iubeøte. Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ ei pot
deveni mai asemænætori Tatælui Ceresc øi cæ au de îndeplinit o lucrare importantæ
aici, pe Pæmânt. Le-afli putea împærtæøi o experienflæ personalæ care v-a ajutat sæ
øtifli cæ Tatæl Ceresc væ cunoaøte øi væ iubeøte.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Arætafli fotografii cu diferifli oameni sau vorbifli despre oameni pe care copiii îi
cunosc øi întrebafli: „Este aceastæ persoanæ un copil al lui Dumnezeu?“. Spre
exemplu: „Este episcopul / preøedintele de ramuræ un copil al lui Dumnezeu?“.
„Este ofiflerul de poliflie un copil al lui Dumnezeu?“. „Este vecinul tæu un copil
al lui Dumnezeu?“ øi aøa mai departe. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ fiecare
persoanæ este un copil al lui Dumnezeu.

2. Pentru a accentua faptul cæ Tatæl Ceresc cunoaøte fiecare copil øi Lui Îi pasæ
de ei, rugafli-i sæ væ completeze propozifliile, ca în aceste exemple: „Tatæl
Ceresc øtie cæ sunt trist atunci când “, „Tatæl Ceresc øtie cæ sunt
bucuros atunci când “, „Tatæl Ceresc øtie cæ lucrul care îmi place sæ-l
fac cel mai mult este “, „Tatæl Ceresc øtie cæ îmi place sæ vin la
Societatea Primaræ pentru cæ “ øi aøa mai departe.

Lecflia 1
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3. Explicafli cæ Tatæl Ceresc este Regele cerului øi al Pæmântului. Pentru cæ suntem
copiii Lui, noi suntem prinfli øi prinflese. Facefli o coroniflæ simplæ pentru fiecare
copil øi scriefli pe fiecare dintre ele Sunt un copil al lui Dumnezeu. Dafli-le voie
sæ coloreze coroniflele.

4. Împreunæ cu copiii, cântafli sau spunefli prima strofæ din „Am træit în cer“
(Children’s Songbook, p. 4) sau amândouæ strofele din „Tatæl meu træieøte“
(Cartea de cântece pentru copii, p. 59). Pentru „Am træit în cer“ vedefli
secfliunea pentru copii a revistei Liahona, aprilie 1999 sau lecflia 3.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Rugafli-i pe copii sæ se gândeascæ la ceva care le place (de asemenea, afli

putea afla aceastæ informaflie înainte, de la pærinflii lor). Întrebafli-l pe fiecare ce
îi place cel mai mult øi spunefli-i cæ Tatæl Ceresc øtie aceasta, ca în exemplul
urmætor: „Tatæl Ceresc øtie cæ Liei îi plac câinii“.

2. Ajutafli-i pe copii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

De eøti foarte, foarte mare (ridicafli øi întindefli braflele),
La Bisericæ pofli veni.
Chiar de eøti aøa de mic (læsafli-væ în jos),
Biserica te-ar primi.

Mic (læsafli-væ în jos),
Mare (întindefli-væ),
Mic (læsafli-væ în jos),
Mare (întindefli-væ),
Tatæl Ceresc pentru tofli dragoste are.

3. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ
spunefli cuvintele:

Micuflul Moise

Micuflul Moise, în loc de pat, într-o bærcuflæ dormea (facefli o mânæ cæuø øi
punefli în ea degetul arætætor de la cealaltæ mânæ).

Ascunzându-se, sora lui îl veghea øi printre firele de iarbæ îl privea (deschidefli
degetele mâinilor în dreptul ochilor øi uitafli-væ printre ele).

Într-o zi, l-a gæsit o prinflesæ (aplecafli-væ înainte, privind în jos) øi în brafle l-a luat
(imitafli cæ afli ridica un prunc);

Ea a zis: „Voi lua pruncul acesta øi-am sæ-l feresc de orice ræu“ (imitafli cæ afli
legæna un prunc în brafle). Øi de-atunci încolo de grijæ i-a purtat.
(Din Fascinating Finger Fun de Eleanor Doan. © 1951. Folositæ cu aprobare.)



Tatæl Ceresc are un trup 
din carne øi oase

5

Lecflia

2
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ Tatæl Ceresc este o persoanæ realæ,

cu un trup perfect din carne øi oase øi cæ noi suntem creafli dupæ chipul Sæu.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 14:9; Doctrinæ øi legæminte 130:22; Moise 2:27 øi
Joseph Smith – Istorie 1:14–17. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei
(31110), capitolul 1.

2. Materiale necesare:
a. Biblia øi Perla de mare prefl;
b. hârtie øi creioane colorate pentru fiecare copil;
c. o oglindæ micæ;
d. ilustraflia 1–3, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572); ilustraflia 1–4, Prima viziune (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 403; 62470).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Împærflifli hârtie øi creioane colorate øi rugafli-i pe copii sæ se deseneze pe ei înø-
iøi. Când sfârøesc, rugafli-i sæ-øi ridice desenele øi întrebafli-i care copii sunt reali,
cei de pe hârtie sau cei care flin în mâini hârtia. Întrebafli-i cum de øtiu aceasta.

Explicafli cæ, la fel cum ei sunt reali pentru cæ au trupuri, Tatæl Ceresc este real
øi are un trup. Putem vedea desene, reprezentându-L pe Tatæl Ceresc, dar nu
ele sunt adeværatul Tatæ Ceresc. În realitate, Tatæl Ceresc are un trup din carne
øi oase.

Isus Hristos aratæ ca Tatæl Ceresc

Întrebafli-i pe copii dacæ cineva, vreodatæ, le-a spus cæ ei seamænæ cu pærinflii lor.
Arætafli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul, øi explicafli cæ Isus Hristos este Fiul Tatælui
Ceresc. Scripturile ne învaflæ cæ Isus aratæ ca Tatæl Ceresc. Arætafli Biblia øi explic-
afli copiilor Ioan 14:9.

• Cu cine seamænæ Isus?

Activitate Rugafli-i pe copii sæ se ridice. Ajutafli-i sæ memoreze prima parte a primului articol
de credinflæ: „Noi credem în Dumnezeu, Tatæl Veønic, øi în Fiul Sæu, Isus Hristos“.

Noi arætæm ca Tatæl Ceresc øi Isus

Explicafli cæ noi suntem copii de spirit ai Tatælui Ceresc øi, de asemenea, cæ arætæm
ca El. Avem trupuri asemænætoare trupului Sæu. Explicafli-le copiilor Moise 2:27.
Explicafli cæ, a fi creat dupæ chipul Tatælui Ceresc, înseamnæ cæ noi arætæm ca El.
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Activitate Invitafli-i pe copii sæ se uite, pe rând, în oglindæ sau la un alt copil. Rugafli-i pe
fiecare sæ numeascæ pærfli ale corpului pe care le vede, cum ar fi braflele, picioa-
rele, ochii sau urechile. Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus au, de asemenea, aceste
pærfli ale corpului.

• Avefli un trup care aratæ la fel ca trupul Tatælui Ceresc øi al lui Isus?

Explicafli cæ noi øtim cum aratæ Tatæl Ceresc øi Isus pentru cæ unii profefli (condu-
cætori ai Bisericii) I-au væzut øi au scris despre Ei în scripturi.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–4, Prima viziune. Spunefli povestea Primei viziuni, aøa cum se
gæseøte în Joseph Smith – Istorie 1:14–17.

• De unde a øtiut Joseph Smith cum aratæ Tatæl Ceresc øi Isus?

• Ce fel de trupuri au Tatæl Ceresc øi Isus?

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre cât de recunoscætor suntefli cæ avefli un trup care
a fost creat dupæ asemænarea Tatælui Ceresc. Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru
cât de multe lucruri minunate poate face trupul dumneavoastræ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Rugafli-i pe copii sæ se ridice øi sæ spunæ de mai multe ori poezia, fæcând
miøcærile descrise:

Am un trup minunat

Am un trup minunat (atingefli-væ pieptul cu mâinile)
Tatæl Ceresc a vrut sæ mi-l dea.
Ca sæ pot auzi, El urechi mi-a dat (ducefli o mânæ la ureche ca øi cum afli
asculta foarte atent)
Øi ochi, ca sæ pot vedea (arætafli cu degetul cætre ochi).

Am douæ mâini, sæ pot aplauda (batefli din palme),
Douæ picioare, ca sæ mæ rotesc (rotifli-væ).
Øi-atunci când vreau, mæ pot apleca,
Degetele sæ mi le ating (aplecafli-væ øi atingefli-væ degetele de la picioare).

La trupul meu când mæ gândesc (ducefli un deget la cap),
Cel mai bun lucru despre el (aøezafli-væ uøor, ca øi cum v-afli gândi la ceva)
E cæ Tatæl Ceresc l-a creat
Ca al Lui øi al meu sæ fie la fel.

2. Reamintifli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc ne-a dæruit trupuri care se aseamænæ cu
al Lui øi cæ aceste trupuri minunate pot face multe lucruri.

3. Dafli-le voie copiilor ca, pe rând, sæ spunæ clasei povestea Primei viziuni,
folosind ilustraflia 1–4, Prima viziune.

4. Spunefli povestea lui Marius øi a activitæflii de familie.

Tatæl lui Marius murise pe când el era doar un prunc. Marius s-a întrebat
deseori cum aræta tatæl sæu. El øi cu mama lui mergeau la o activitate de
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familie, unde aveau sæ viziteze øi sæ stea de vorbæ cu mætuøile øi unchii sæi,
care-l cunoscuseræ pe tatæl lui foarte bine.

Când au ajuns, unchiul George a ieøit sæ-i întâmpine. S-a uitat la Marius øi i-a
zis: „Te-aø recunoaøte oricând. Ai ochii ca ai tatælui tæu“. Mætuøa Elizabeta a
spus: „Marius, nasul tæu seamænæ perfect cu nasul tatælui tæu“. Mætuøa Maria
a zis: „Marius, zâmbetul tæu îmi aminteøte de zâmbetul tatælui tæu“.

În timp ce se îndreptau spre casæ, Marius i-a spus mamei sale: „Azi m-am
distrat! Am învæflat multe lucruri despre tata. Am învæflat cæ aræt ca el, iar
aceasta mæ face fericit! De-acum înainte, când am sæ mæ privesc în oglindæ,
îmi voi aminti cum aratæ øi nu-l voi uita“. Mama lui Marius a întins mâna, a pus-
o în mâna lui øi a zis: „Cu tine în preajma mea, nu-l voi uita nici eu“.

Spunefli copiilor cæ, la fel cum Marius a øtiut cæ aræta ca tatæl sæu, deøi nu-l
putea vedea, noi øtim cæ arætæm ca Tatæl Ceresc, deøi nu-L putem vedea.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Arætafli ilustraflia 1–4, Prima viziune. Spunefli o versiune mai simplæ a Primei

viziuni. Accentuafli faptul cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos sunt oameni reali øi cæ
Ei ne ascultæ rugæciunile.

2. Folosifli ilustraflia 1–4, Prima viziune, pentru a aræta cum trupurile noastre se
aseamænæ cu trupul Tatælui Ceresc øi cu cel al lui Isus. Când arætafli în ilustraflie
o anumitæ parte a corpului, rugafli copiii sæ arate partea corespunzætoare
corpului lor. De exemplu, dacæ arætafli cætre braflul Tatælui Ceresc, copiii ar
trebui sæ-øi ducæ mâna la propriul lor brafl.

3. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile pe care urmætoarea poezie le cere, în timp ce
dumneavoastræ spunefli cuvintele:

Într-o dumbravæ Joseph a îngenuncheat (îngenuncheafli øi ducefli braflele la piept)
Øi acolo s-a rugat (ducefli vârfurile degetelor la buze).
Tatæl øi Fiul i S-au arætat (privifli în sus øi ducefli mâna în fafla frunflii ca øi cum 

v-afli feri ochii de o luminæ puternicæ)
Øi pe Ei I-a ascultat (ducefli o mânæ la ureche ca øi cum afli asculta foarte atent).

4. Arætafli cu degetul cætre gura dumneavoastræ øi spunefli: „Aceasta este gura
mea“. Apoi întrebafli: „Putefli sæ-mi arætafli gura voastræ?“ øi ajutafli copiii sæ
arate cætre gurile lor. Întrebafli: „Are Tatæl Ceresc o guræ?“. Repetafli acelaøi joc
pentru ochi, nas, urechi, mâini øi picioare. Apoi arætafli cætre fiecare parte a
corpului, færæ sæ îi spunefli denumirea øi rugafli-i pe copii sæ o numeascæ.

Lecflia 2



Planul Tatælui 
Ceresc pentru noi
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ suntem copii de spirit ai Tatælui
Ceresc, cæ am træit cu El înainte de a veni pe Pæmânt øi cæ putem træi din nou cu
El dupæ aceastæ viaflæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Avraam 3:22–27. Vedefli, de asemenea, Principiile
Evangheliei (31110), capitolul 2.

2. Materiale necesare:
a. un set de scripturi;
b. o pæpuøæ sau o figurinæ din hârtie;
c. ilustraflia 1–1, Pæmântul (62196); ilustraflia 1–3, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii

inspirate din Evanghelie 240; 62572); ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc (62307);
ilustraflia 1–6, Seara de familie (62521); ilustraflia 1–7, O familie iubitoare; ilustraflia
1–8, Împærflirea împærtæøaniei (62021); ilustraflia 1–9, Rugæciunea de dimineaflæ
(62310); ilustraflia 1–10, Rugæciunea în familie (62275); ilustraflia 1–11, Botezul
unui bæiat (62018); ilustraflia 1–12, Confirmarea unei fete (62020); ilustraflia 1–13,
Joseph Smith (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 400; 62449).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Aøezafli o pæpuøæ sau o figurinæ de hârtie pe unul dintre scaune, lângæ copii.
Rugafli-i sæ se ridice, sæ se roteascæ øi sæ se aøeze la loc.

• De ce nu s-a ridicat pæpuøa?

• De ce voi væ putefli ridica?

Vorbifli despre diferenflele dintre copii øi pæpuøæ. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ
ei træiesc. Fiecare dintre ei au în trupul lor un spirit care le dæ viaflæ, aøa încât ei
sæ poatæ vedea, auzi, sæ se poatæ ridica, miøca, sæ poatæ gândi sau vorbi.

Suntem copii de spirit ai Tatælui Ceresc

Revedefli împreunæ cu copiii faptul cæ suntem copii de spirit ai Tatælui Ceresc øi
am træit cu El înainte de a ne naøte pe Pæmânt. Eram fericifli øi ne-a plæcut sæ
træim alæturi de Tatæl Ceresc. Nu am avut trupurile din carne øi oase pe care
le avem acum, dar am avut spirite. Explicafli cæ un spirit aratæ ca un trup fizic,
dar nu are carne øi oase.

• Unde afli træit înainte de a væ naøte pe Pæmânt?

Cântec Cântafli împreunæ cu copiii „Copil al Domnului“ (Cartea de cântece pentru copii,
p. 58). Reamintifli-le copiilor cæ Domnul / Dumnezeu este un alt nume pentru
Tatæl Ceresc.

Lecflia

3
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Copil al Domnului,
El m-a trimis aici,
Mi-a dat o casæ pe Pæmânt
Cu dragi øi scumpi pærinfli.

Vino, sæ fii lângæ mine,
Drumul sæ-mi aræfli.
Cum sæ fac cu El sæ fiu,
Te rog sæ mæ învefli.

Activitate Rugafli un copil sæ stea lângæ dumneavoastræ. Spunând numele copilului, explic-
afli cæ el a træit alæturi de Tatæl Ceresc înainte de a se naøte pe Pæmânt øi este un
copil de spirit iubit de Tatæl Ceresc. Facefli la fel cu fiecare copil.

Explicafli cæ Tatæl Ceresc, pentru cæ ne iubeøte, are un plan pentru noi. Înainte
ca Pæmântul sæ fie creat, Tatæl Ceresc i-a chemat pe tofli copiii Sæi pentru a le
explica planul Sæu. Noi tofli, pærinflii noøtri, fraflii noøtri øi surorile noastre am fost
acolo.

Tatæl Ceresc ne-a trimis sæ træim pe Pæmânt

Afiøafli ilustraflia 1–1, Pæmântul. Explicafli cæ Pæmântul este o parte a planului pregætit
de Tatæl Ceresc. Sub îndrumarea Tatælui, Isus Hristos a creat pentru noi Pæmântul.
Am fost trimiøi sæ ne naøtem aici øi sæ primim un trup din carne øi oase.

Arætafli ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc. Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre
ilustraflie. Spunefli-le cæ am fost bucuroøi sæ venim pe Pæmânt, sæ învæflæm øi sæ cre-
øtem. Am venit pe Pæmânt ca prunci, în familii care ne puteau iubi øi purta de grijæ.

Spunefli-le copiilor cæ, atunci când am venit pe Pæmânt, nouæ ne-au fost date trupuri
fizice care au piele, muøchi, sânge øi oase. Rugafli-i sæ-øi atingæ propriile brafle.

• Væ putefli simfli osul din braflul vostru?

• Væ putefli vedea øi simfli pielea?

• Væ putefli simfli muøchii?

Reamintifli-le copiilor cæ spiritele dinæuntrul trupurilor noastre ne dau viaflæ, dar
cæ nu ne putem vedea sau atinge spiritele. Trupurile noastre fizice, din carne øi
oase, pot fi væzute øi atinse. Spunefli copiilor cæ a avea un trup fizic este o mare
binecuvântare.

Activitate Recitafli împreunæ cu copiii urmætoarea poezie. Arætafli cætre fiecare parte a cor-
pului, dupæ cum este menflionatæ.

Pentru ochii mei sunt recunoscætor

Pentru ochii mei sunt recunoscætor,
Pentru urechi, guræ øi nas;
Pentru mâini øi brafle sunt recunoscætor,
Tælpi, picioare øi fiecare pas.
(Adaptatæ dupæ versurile lui Lucy Picco.)

Explicafli cæ, în timp ce suntem aici, pe Pæmânt, creøtem øi învæflæm multe lucruri.
Pe mæsuræ ce învæflæm sæ alegem lucrurile care sunt drepte, putem deveni mai
asemænætori Tatælui Ceresc øi lui Isus. Aceasta este o altæ parte a planului pregæ-
tit de Tatæl Ceresc.
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Tatæl Ceresc vrea ca noi sæ ne întoarcem la El într-o bunæ zi

Exprimafli-væ dragostea faflæ de Tatæl Ceresc. Spunefli copiilor cæ vrefli ca, într-o
bunæ zi, sæ væ întoarcefli la Tatæl Ceresc, ca sæ-L putefli vedea øi sæ træifli din nou
cu El. Explicafli cæ aceasta este, de asemenea, o parte a planului pregætit de
Tatæl Ceresc. El vrea ca fiecare dintre noi sæ ne întoarcem sæ træim alæturi de
El atunci când viafla noastræ pe Pæmânt se sfârøeøte. El vrea ca noi, pærinflii noøtri
øi toatæ familia noastræ sæ træiascæ din nou cu El.

Explicafli cæ, pentru a træi din nou cu Tatæl Ceresc øi Isus, trebuie sæ fim botezafli
øi sæ pæstræm toate poruncile. Arætafli setul de scripturi. Explicafli cæ scripturile ne
învaflæ despre Tatæl Ceresc øi Isus øi despre ce vor Ei ca noi sæ facem.

Folosind ilustrafliile pe care le gæsifli în secfliunea „Pregætire“, vorbifli despre ce
vrea Tatæl Ceresc ca noi sæ învæflæm øi sæ facem aici, pe Pæmânt. El vrea ca noi
sæ ne iubim familiile, sæ fim altruiøti, sæ mergem la Bisericæ, sæ luæm din împærtæ-
øanie, sæ ne rugæm dimineafla øi seara, sæ ne rugæm împreunæ cu familia øi sæ
flinem seara de familie, sæ ne botezæm, sæ fim confirmafli øi sæ primim Duhul
Sfânt, sæ fim cæsætorifli în templu, sæ învæflæm despre profefli øi sæ devenim ase-
menea Tatælui Ceresc øi lui Isus.

Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru Tatæl Ceresc øi pentru planul pe care l-a pregætit
pentru noi. Încurajafli copiii ca, tot timpul, sæ facæ ceea ce øtiu cæ este drept pen-
tru ca sæ se poatæ întoarce într-o zi sæ træiascæ cu Tatæl Ceresc øi cu Isus.

Activitæfli de
îmbogæflire 
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Dafli fiecærui copil o bucatæ de hârtie pe care afli scris dinainte Sunt un copil al lui
Dumnezeu øi rugafli-l sæ se deseneze. Dafli-le voie sæ-øi arate desenele restului
clasei. Încurajafli copiii ca, în timp ce aratæ desenul, sæ spunæ ceva bun despre
ei înøiøi.

2. Ajutafli copiii sæ spunæ versurile urmætore øi sæ facæ miøcærile indicate:

Creafliile lui Dumnezeu

Dumnezeu a fæcut luna (facefli un cerc cu mâinile)
Øi stele lucitoare (deschidefli øi închidefli pumnii)
Apoi pe cer le-a aøezat (întindefli mâinile sus).
El a fæcut øi soarele (facefli un cerc cu braflele deasupra capului),
Pomii (flinefli sus øi drept braflele)
Øi florile (facefli mâinile cæuø)
Øi pæsærile zburætoare (dafli din brafle ca øi cum afli zbura).
(Din Fascinating Finger Fun, de Eleanor Doan. © 1951. Folosite cu aprobare.)

3. Scriefli urmætoarele întrebæri pe foi separate de hârtie. Revedefli lecflia, læsându-l
pe fiecare copil sæ ia o foaie de hârtie. Citifli întrebarea øi dafli-i voie copilului sæ
ræspundæ la ea. Dupæ cum este necesar, repetafli întrebærile pentru ca sæ-i vinæ
rândul fiecærui copil.

a. Cine este un copil al lui Dumnezeu? (Eu sunt; fiecare dintre noi este.)
b. Unde am træit înainte de a ne naøte pe Pæmânt? (În cer, alæturi de Tatæl Ceresc

øi de Isus.)
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c. De ce I-a cerut Tatæl Ceresc lui Isus sæ creeze Pæmântul pentru noi? (Ca sæ
putem avea trupuri din carne øi oase øi sæ putem învæfla ce trebuie sæ facem
pentru a træi din nou cu Tatæl Ceresc øi cu Isus.)

d. Ce trebuie sæ facem pentru a træi din nou alæturi de Tatæl Ceresc øi de Isus?
(Sæ pæstræm poruncile, sæ nu fim egoiøti, sæ fim botezafli, sæ ne ducem la
templu øi aøa mai departe. Dafli-le voie copiilor ca, în timp ce ræspund la
aceastæ întrebare, sæ arate ilustrafliile potrivite.)

e. Cu cine putem noi træi dupæ ce se sfârøeøte viafla noastræ aici, pe Pæmânt?
(Cu Tatæl Ceresc, cu Isus øi cu familiile noastre.)

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Cu aprobarea preøedintei Societæflii Primare, invitafli un tatæ sæ îøi aducæ nou-

næscutul în clasæ. Vorbifli despre calitatea de a fi tatæ øi despre cum îøi iubesc
taflii copiii. Spunefli copiilor cæ au doi tafli care-i iubesc: tatæl lor aici, pe Pæmânt
øi Tatæl lor Ceresc. Înainte ca pruncii sæ se nascæ, ei træiesc alæturi de Tatæl
Ceresc. (Notæ: fifli sensibil faflæ de situafliile acelor copii din clasa
dumneavoastræ care, poate, nu au un tatæ în casa lor.)

2. Aducefli în clasæ una sau mai multe perechi de încælflæminte pentru bærbafli.
Vorbifli despre cine poartæ aceøti pantofi mari. Dafli-le voie copiilor sæ compare
mærimea pantofilor lor sau a piciorului lor cu cea a încælflæmintei pentru bærbafli.
Læsafli-i sæ mergæ, pe rând, încælflafli în pantofii pentru bærbafli.

3. Cântafli sau spunefli primele douæ versuri din „Am træit în cer“ (Children’s
Songbook, p. 4).

Am træit de mult în cer, øtiu cæ-i adeværat;
Am iubit øi-am fost iubit, ca øi voi, minunat.
(© 1987 de Janeen Jacobs Brady. Folosit cu aprobare.)

• Cu cine am træit noi în cer? (Cu Tatæl Ceresc, cu Isus øi cu tofli ceilalfli oameni.)

4. Ajutafli-i pe copii sæ facæ miøcærile cerute de urmætoarea poezie, în timp ce
dumneavoastræ spunefli cuvintele. Repetafli de câte ori dorifli.

Facefli cu toflii un cerc, stând în picioare øi flinându-væ de mâini. Pe tot parcursul
activitæflii, flinefli-væ de mâini.

Tofli am træit cu Tatæl Ceresc (apropiafli-væ unul de altul, aducându-væ mâinile în
centrul cercului).
Ne-a trimis pe Pæmânt ca sæ træim (lærgifli cercul).
Ne-a dat familii ca sæ ne învefle øi ca sæ le iubim (apropiafli-væ iaræøi øi micøorafli
cercul).
Familia mea mæ ajutæ ca din nou cu El sæ træiesc (lærgifli iaræøi cercul).

Lecflia 3



Pot sæ mæ rog Tatælui Ceresc
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ învefle cum sæ se roage Tatælui Ceresc øi sæ øtie
cæ El va asculta.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Daniel 6. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei
(31110), capitolul 8.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 1–9, Rugæciunea de dimineaflæ (62310); ilustraflia 1–10, Rugæciunea

în familie (62275); ilustraflia 1–14, Daniel în groapa cu lei (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 117; 62096); ilustraflia 1–15, Binecuvântarea
mâncærii.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli copilul care a spus rugæciunea de deschidere sæ ræmânæ în picioare în
fafla clasei. Amintifli-le copiilor cæ, în ultima lecflie, au învæflat cæ noi am træit alæturi
de Tatæl Ceresc înainte de a ne naøte. Tatæl Ceresc ne-a trimis pe Pæmânt.

• Cum Îi putem vorbi Tatælui Ceresc în timp ce suntem pe Pæmânt?

• Cu cine a vorbit (numele copilului care a spus rugæciunea) atunci când s-a
rugat?

Ajutafli-i pe copii sæ îøi dea seama cæ, atunci când ne rugæm, noi, de fapt, 
vorbim cu Tatæl Ceresc.

Noi putem sæ ne rugæm Tatælui Ceresc

Depunefli-væ mærturia cæ, deøi nu-L putem vedea, ne putem ruga Tatælui Ceresc,
iar El ne va asculta rugæciunile.

Arætafli ilustraflia 1–9, Rugæciunea de dimineaflæ.

• Ce face fata?

• Cu cine vorbeøte ea?

• Ce credefli cæ Îi spune ea Tatælui Ceresc?

În timp ce discutafli cu copiii despre momentele în care ne rugæm, folosifli
ilustraflia 1–9, Rugæciunea de dimineaflæ; ilustraflia 1–10, Rugæciunea în familie
øi ilustraflia 1–15, Binecuvântarea mâncærii. Explicafli cæ ne putem ruga Tatælui
Ceresc oricând dorim; de obicei, ne rugæm atunci când ne trezim øi când ne
ducem la culcare, înainte de masæ, împreunæ cu familiile noastre øi atunci când
avem nevoie de un ajutor special. În timp ce discutafli cu ei, dafli-le voie sæ flinæ în
mâini ilustrafliile corespunzætoare.

Lecflia

4
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Isus Hristos ne-a învæflat sæ ne rugæm Tatælui Ceresc

Explicafli cæ Isus Hristos ne-a învæflat sæ facem anumite lucruri atunci când ne
rugæm. În timp ce ne pregætim pentru rugæciune, ne gândim la Tatæl Ceresc.

• Ce facem cu braflele noastre atunci când ne rugæm?

• Ce facem cu capetele noastre øi cu ochii noøtri atunci când ne rugæm?

Activitate Rugafli copiii sæ væ imite miøcærile, în timp ce le arætafli cum sæ se pregæteascæ
pentru rugæciune, încruciøându-væ braflele la piept, aplecându-væ capul øi închiz-
ând ochii. Apoi afli putea ruga un copil sæ vinæ în fafla clasei, iar pe ceilalfli copii
sæ-i urmæreascæ miøcærile, în timp ce el aratæ cum sæ ne pregætim de rugæciune.

Activitate Cântafli sau spunefli, de mai multe ori împreunæ cu copiii, cuvintele din „Cântecul
e o rugæciune“ (Children’s Songbook, p. 22). Facefli miøcærile sugerate de cuvin-
tele cântecului.

Noi, astæzi, capul ne-aplecæm,
Braflele le-ncruciøæm,
Închidem ochii øi când ne rugæm
Tatælui Ceresc ne adresæm.

• Ce altceva putem face pentru a ne pregæti sæ ne rugæm?

Explicafli cæ acasæ, când spunem rugæciunile personale sau rugæciunile în familie,
nu doar ne încruciøæm braflele, ne aplecæm capetele øi închidem ochii ci, de ase-
menea, deseori îngenunchem.

Activitate Explicafli cæ, atunci când ne rugæm, sunt anumite lucruri speciale pe care le ros-
tim. Cântafli sau spunefli, de mai multe ori, strofa a doua din „Mæ rog cu credinflæ“
(Children’s Songbook, p. 14). Rugafli copiii sæ flinæ sus câte un deget pentru fie-
care dintre cele patru lucruri aparte pe care le facem atunci când ne rugæm.

Încep, spunând: „Dragæ Tatæ Ceresc“;
Apoi pentru binecuvântæri Îi mulflumesc;
Øi-apoi cu umilinflæ cer lucruri bune ca sæ Îl slujim,
În numele lui Isus Hristos, amin.
(© 1987 de Janice Kapp Perry. Folosit cu aprobare.)

• Cum începem rugæciunile?

• Pentru ce I-am putea mulflumi Tatælui Ceresc?

• Ce I-am putea cere Tatælui Ceresc?

• Cum încheiem rugæciunile?

Tatæl Ceresc ne ascultæ atunci când ne rugæm

Poveste Arætafli ilustraflia 1–14, Daniel în groapa cu lei. Spunefli povestea din Daniel 6.
Citifli cu glas tare prima parte a versetului 22 pentru a explica de ce Daniel nu a
fost rænit în timp ce a stat în groapa cu lei.

Explicafli cæ Daniel a vrut sæ se roage pentru cæ aceasta era o poruncæ de la
Tatæl Ceresc øi, de asemenea, pentru cæ a vrut sæ-I mulflumeascæ pentru binec-
uvântærile sale.
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• Ce a fæcut regele pentru cæ Daniel s-a rugat? (Vedefli Daniel 6:16.)

• Ce i s-a întâmplat lui Daniel în groapa cu lei? (Vedefli Daniel 6:22.)

• Cum putefli øti cæ Tatæl Ceresc a ascultat rugæciunea lui Daniel? (Vedefli Daniel 6:23.)

Mærturie Povestifli-le o experienflæ despre cum Tatæl Ceresc a ræspuns rugæciunilor dum-
neavoastræ. Rugafli-i pe copii sæ vorbeascæ despre unele experienfle pe care 
le-au avut legate de rugæciune.

Spunefli-le copiilor cât de recunoscætor suntefli cæ ne putem ruga Tatælui Ceresc
øi asigurafli-i cæ El ne ascultæ atunci când ne rugæm.

Atunci când rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere, revedefli paøii pe
care îi facem pentru a ne pregæti de rugæciune.

• Ce vom face pentru a ne pregæti sæ ne rugæm? (Ne încruciøæm braflele,
aplecæm capetele øi închidem ochii.)

• Care este primul lucru pe care (numele copilului) ar trebui sæ-l spunæ în
rugæciune?

• Pentru ce I-ar putea mulflumi (numele copilului) Tatælui Ceresc?

• Ce I-ar putea cere (numele copilului) Tatælui Ceresc?

• Cum ar trebui (numele copilului) sæ încheie rugæciunea?

Activitæfli de
îmbogæflire 
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Aruncafli spre copii un obiect moale, cum ar fi un sæculefl cu fasole sau o minge.
Dupæ ce fiecare copil prinde obiectul, rugafli-l sæ completeze propoziflia: „Atunci
când mæ rog, pot sæ mulflumesc Tatælui Ceresc pentru “. Copilul ar putea
ræspunde: „Familia mea“. Dupæ ce a venit rândul fiecærui copil, repetafli activitatea
øi rugafli copiii sæ spunæ lucruri pe care le pot cere de la Tatæl Ceresc atunci când
se roagæ. Pentru a-i ajuta sæ se gândeascæ la idei, le-afli putea aræta ilustraflii.

2. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Un cântec de mulflumire“ (Children’s
Songbook, p. 20), fæcând miøcærile indicate mai jos:

Îfli mulflumim pentru lumea frumoasæ (facefli un cerc cu braflele pentru a
reprezenta Pæmântul);
Îfli mulflumim pentru mâncarea gustoasæ (mimafli cæ afli mânca ceva);
Îfli mulflumim pentru pæsærile cântætoare (aducefli degetele împreunæ pentru a
mima ciocul unei pæsæri);
Îfli mulflumim, Doamne, pentru tot ce ne-nconjoaræ (deschidefli larg braflele)!
(Din First Year Music de Hollis øi Dann. © 1957 de D. C. Heath and Company.
© 1951. Retipærit cu aprobare.)

3. Recitafli poezia „Pentru ochii mei sunt recunoscætor“, arætând fiecare parte a
corpului, dupæ cum este menflionatæ:

Pentru ochii mei sunt recunoscætor,
Pentru urechi, guræ øi nas;
Pentru mâini øi brafle sunt recunoscætor,
Tælpi, picioare øi fiecare pas.
(Adaptatæ dupæ versurile lui Lucy Picco.)
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4. Rugafli copiii sæ joace sau sæ punæ în scenæ povestea lui Daniel în groapa cu lei.
Afli putea aduce costume simple. Dacæ nu dorifli sæ jucafli întreaga poveste,
rugafli-i pe copii sæ îøi imagineze cæ sunt lei fioroøi care rag, iar apoi sæ-øi închidæ
gurile cæ øi cum îngerul le-ar fi închis.

5. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Mulflumiri Tatælui Ceresc“ (Children’s
Songbook, p. 20). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 18.

6. Rugafli copiii sæ deseneze lucrurile pentru care ei pot mulflumi Tatælui Ceresc
atunci când se roagæ. Scriefli pe fiecare desen Atunci când mæ rog, pot mulflumi
Tatælui Ceresc pentru:

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Reamintifli-le copiilor cæ, atunci când ne rugæm, noi vorbim cu Tatæl Ceresc,

care ne iubeøte øi ne ascultæ. Ajutafli-i pe copii sæ spunæ urmætoarea poezie:

Pe Tatæl Ceresc Îl iubesc;
Øi când mæ rog, Îi mulflumesc.
Tatæl Ceresc pe mine mæ iubeøte;
Øi-aude tot ce gura mea græieøte.

2. Ajutafli copiii sæ spunæ una dintre cele douæ poezioare sau chiar amândouæ,
fæcând miøcærile corespunzætoare:

Noi braflele le-ncruciøæm, capetele le-aplecæm,
Øi-nchidem ochii, ca rugæciunea s-ascultæm.

Cu braflele încruciøate øi capul plecat
Noi rugæciunea am ascultat.

3. Desenafli pe o coalæ de hârtie conturul mâinii fiecærui copil. Vorbifli despre ce
trebuie sæ facem cu braflele øi mâinile noastre în timp ce ne rugæm. Dafli-le voie
sæ-øi coloreze conturul mâinii lor. Scriefli pe fiecare desen numele copilului.

Lecflia 4
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ Isus Hristos este Fiul Tatælui Ceresc.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 3:13–17 øi Luca 1:26–35; 2:1–7, 41–52. Vedefli, de
asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolul 3.

2. Cu aprobarea preøedintei Societæflii Primare, invitafli tatæl unuia dintre copii sæ
vinæ la oræ pentru a vorbi despre copilul sæu când acesta era bebeluø. Rugafli-l
sæ aducæ, dacæ este posibil, fotografii øi o jucærie preferatæ. Încurajafli-l sæ îøi
exprime dragostea pentru copilul sæu.

3. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 1–16, Naøterea (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 201; 62495);

ilustraflia 1–17, Isus în templu (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 205;
62500); ilustraflia 1–18, Ioan Botezætorul, botezându-L pe Isus (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 208; 62133).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Notæ cætre învæflætor: în timp ce vorbifli în aceastæ lecflie despre calitatea de a fi
tatæ, fifli sensibil faflæ de acei copii care nu au tatæ în casele lor. Accentuafli faptul
cæ noi tofli avem un Tatæ Ceresc care ne iubeøte. Dacæ unii copii din clasa dum-
neavoastræ au tafli vitregi, explicafli cæ øi ei, de asemenea, ne iubesc øi ne poartæ
de grijæ.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Întrebafli-i pe copii dacæ øtiu cine este oaspetele. Invitafli-l pe copilul oaspetelui
sæ-l prezinte clasei. Rugafli tatæl sæ le vorbeascæ copiilor despre copilul sæu.
Invitafli-l pe fiecare copil sæ spunæ ceva despre tatæl lui, cum ar fi culoarea pæru-
lui sæu sau cu ce se ocupæ.

Isus Hristos este Fiul Tatælui Ceresc

Spunefli-le copiilor cæ fiecare dintre ei are doi tafli: un tatæ aici, pe Pæmânt øi un
Tatæ Ceresc. Tatæl nostru de aici, de pe Pæmânt, este tatæl trupurilor noastre
fizice. Tatæl Ceresc este Tatæl spiritelor noastre pe care le avem înæuntrul trupuri-
lor noastre. Isus are un singur Tatæ, deoarece Tatæl Ceresc este atât Tatæl spiritu-
lui lui Isus, cât øi al trupului Sæu fizic. De aceea Isus este numit Fiul lui
Dumnezeu.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–16, Naøterea øi spunefli povestea naøterii lui Isus, aøa cum se
gæseøte în Luca 1:26-35 øi 2:1–7. Accentuafli faptul cæ îngerul i-a spus Mariei cæ

Lecflia
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pruncul ei va fi Fiul lui Dumnezeu. În timp ce punefli urmætoarele întrebæri, facefli
referinflæ la ilustraflie:

• Care persoanæ este mama lui Isus?

• Cum o cheamæ? (Vedefli Luca 1:27.)

• Cine este bærbatul din ilustraflie? (Vedefli Luca 1:27.)

• Cine este Tatæl lui Isus? (Tatæl Ceresc. Iosif a fost un om bun ales de Tatæl
Ceresc sæ aibæ grijæ de Maria øi Isus.)

Cântec Rugafli-i pe copii sæ se ridice øi sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele din „Departe
într-un staul“ (Children’s Songbook, p. 42). Improvizafli cu mâinile øi braflele
miøcærile corespunzætoare sugerate de cuvinte.

Departe într-un staul øi færæ un pat,
Stætea într-o iesle micul Domn culcat;
Øi de sus mii de stele în jos au privit,
La micul Domn Isus în fân adormit.

Isus Îl iubeøte pe Tatæl Ceresc øi I Se supune

Poveste Arætafli ilustraflia 1–17, Isus în templu øi spunefli povestea despre cum Isus s-a
dus la templu, aøa cum se gæseøte în Luca 2:41–52. Accentuafli faptul cæ Isus 
S-a dus la templu pentru cæ Îl iubea pe Tatæl Ceresc øi vroia sæ-i învefle pe
oameni despre El.

• Ce face Isus în templu? (Vedefli Luca 2:46.)

Activitate Rugafli-i pe copii sæ se ridice øi sæ spunæ de mai multe ori urmætoarea poezie,
folosind gesturi corespunzætoare:

Tânærul Isus S-a dus la templu (mergefli pe loc)
Înainte de a creøte (întindefli braflele sus)
Sæ facæ lucrarea Tatælui (flinefli braflele întinse în faflæ)
Cæci El pe tofli ne iubeøte (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa).

Poveste Arætafli ilustraflia 1–18, Ioan Botezætorul, botezându-L pe Isus øi spunefli povestea
botezului lui Isus, aøa cum se gæseøte în Matei 3:13–17. Explicafli cæ Isus a fost
botezat pentru cæ Îl iubea pe Tatæl Ceresc øi vroia sæ I se supunæ. De asemenea,
Isus a vrut sæ fie un exemplu bun pentru noi. Citifli cu glas tare versetul 17 (înc-
epând cu Acesta este Fiul Meu prea iubit) øi explicafli cæ acestea sunt cuvintele
Tatælui Ceresc. Tatæl Ceresc a fost mulflumit cæ Isus a fost botezat.

• Afli væzut botezul vreunei persoane?

Explicafli cæ un fel în care copiii pot fi supuøi Tatælui Ceresc øi Îi pot aræta cæ Îl
iubesc, este acela de a fi botezafli atunci când împlinesc vârsta de opt ani.

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Isus Hristos este Fiul Tatælui Ceresc. Exprimafli-væ dra-
gostea pentru Isus øi recunoøtinfla ce o simflifli faflæ de El.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Întoarcefli pe verso cele trei ilustraflii din lecflie øi aøezafli-le în poalæ sau pe o
masæ. Invitafli un copil sæ aleagæ una dintre ilustraflii, sæ o arate celor din clasæ
øi sæ spunæ povestea ce o reprezintæ. Facefli la fel cu celelalte douæ ilustraflii.

2. Rugafli-i pe copii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele primei strofe din „Spune-mi
poveøti despre Isus“ (Children’s Songbook, p. 57). Versurile acestui cântec se
gæsesc în lecflia 41.

3. Rugafli-i pe copii sæ ilustreze povestea naøterii lui Isus, folosind ca recuzitæ o
pæpuøæ, øaluri øi eøarfe.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Arætafli ilustraflia 1–16, Naøterea øi întrebafli copiii cine este pruncul din ea.

Spunefli-le despre naøterea lui Isus.

Explicafli cæ Isus nu mai este un prunc. El a crescut øi este cel mai important
ajutor al Tatælui Ceresc. Arætafli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul øi spunefli copiilor
cæ Isus ne iubeøte øi ne ajutæ în multe feluri.

2. Rugafli-i pe copii sæ se ridice øi sæ spunæ urmætoarele cuvinte. Pentru prima
strofæ facefli miøcæri ca øi cum v-afli ghemui, iar pentru cea de-a doua strofæ
miøcafli-væ ca øi cum v-afli întinde din ce în ce mai mult.

Am fost cândva un prunc, prunc, prunc,
Am fost cândva un prunc, mic, mic.

Øi-acum cresc mare, mare, mare,
Øi înalt, øi mare øi voinic!

3. Vorbifli dinainte cu pærinflii membrilor clasei dumneavoastræ pentru a aduce
fotografii ale copiilor de când erau ei bebeluøi sau jucærii cu care se jucau
atunci. Arætafli-le clasei. Identificafli bebeluøul din fiecare fotografie sau pe cel
cæruia îi aparfline jucæria. Explicafli cæ, atunci când erau bebeluøi, copiii arætau
aøa, ca în fotografie øi obiønuiau sæ se joace cu acele jucærii.
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Lecflia

6
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne iubesc pe

fiecare dintre noi.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 10:13–16; Ioan 3:16 øi 3 Nefi 17: 11–12, 21–24.

2. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. o oglindæ micæ;
c. ilustraflia 1–1, Pæmântul (62196); ilustraflia 1–3, Isus Hristosul (Setul cu

ilustraflii inspirate din Evanghelie 240; 62572); ilustraflia 1–4, Prima viziune
(Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 403; 62470); ilustraflia 1–19,
Hristos øi copiii (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 216; 62467)
ilustraflia 1–20, Isus binecuvânteazæ copiii nefifli.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Dafli mâna cu fiecare copil. Rostifli numele fiecæruia øi spunefli-i un lucru ce væ
place la el.

Rugafli-l pe fiecare copil sæ numeascæ pe cineva care-l iubeøte øi sæ spunæ ce
face acea persoanæ pentru ca el, copilul, sæ se simtæ iubit.

Explicafli cæ aceastæ lecflie este despre doi oameni care ne iubesc pe noi tofli.
Ne-au dæruit acest frumos Pæmânt, Evanghelia øi Biserica.

• Cine sunt aceøti doi oameni care-i iubesc pe tofli? (Tatæl Ceresc øi Isus Hristos.)

Poveste Arætafli ilustraflia 1–4, Prima viziune. Rugafli-i pe copii sæ væ ajute sæ spunefli
povestea prezentatæ în ilustraflie.

• Væ amintifli cine sunt oamenii din aceastæ ilustraflie?

• Ce fac ei?

Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne dau binecuvântæri

Reamintifli-le copiilor cæ, înainte de a veni pe Pæmânt, noi am træit alæturi de Tatæl
Ceresc øi de Isus Hristos. Ei au pregætit pentru noi un plan, de a veni pe Pæmânt,
pentru a putea învæfla øi creøte spiritual. Ne cunosc øi le pasæ de noi.

Afiøafli ilustraflia 1–1, Pæmântul.

• De ce I-a cerut Tatæl Ceresc lui Isus sæ creeze Pæmântul pentru noi?



20

Explicafli cæ Tatæl Ceresc L-a delegat sau L-a pus pe Isus sæ creeze Pæmântul øi
tot ce este pe el. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ Tatæl Ceresc øi Isus au pregætit
toate lucrurile de care noi avem nevoie pentru a træi øi a putea fi fericifli. Aceste
lucruri ne reamintesc de dragostea pe care o au faflæ de noi.

• Ce lucruri væ amintesc de dragostea pe care Tatæl Ceresc øi Isus o au pentru
voi? (Ræspunsurile ar putea include lucruri ca familia, prietenii, Biserica,
plantele øi animalele.)

Cântec Cântafli sau spunefli cuvintele din „Tatæl Ceresc mæ iubeøte“ (Children’s
Songbook, p. 228), folosind miøcærile indicate mai jos. Apoi rugafli-i pe copii sæ
se ridice øi sæ cânte împreunæ cu dumneavoastræ.

Oricând aud (ducefli mâinile la urechi) cântecul de pasære (deschidefli øi închidefli
degetele, asemenea unui cioc)
Sau mæ uit (privifli în sus) la cerul senin (ridicafli braflele øi deschidefli-le larg),
Oricând simt stropii de ploaie pe faflæ (miøcafli-væ degetele ca øi cum afli aræta
picæturile de ploaie ce cad)
Sau vântul ce adie uøor øi lin (miøcafli-væ mâinile în stânga øi-n dreapta),
Oricând ating un trandafir (mimafli cæ afli atinge sau afli mirosi o floare)
Sau merg printre flori de liliac (mergefli pe loc),
Mæ bucur cæ Tatæl din Cer a creat
Pentru mine un loc minunat (deschidefli larg mâinile øi braflele).

Afiøafli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul.

• Cine este Acesta?

• Cine este Tatæl lui Isus?

Citifli prima parte din Ioan 3:16 (pânæ la Fiul Meu prea iubit) øi explicafli cæ cea
mai mare binecuvântare pe care Tatæl Ceresc ne-a dat-o vreodatæ, a fost sæ-L
trimitæ pe Isus Hristos pe Pæmânt.

Isus Øi-a arætat dragostea pe care o are faflæ de copii

Poveste Arætafli ilustraflia 1–19, Hristos øi copiii. Spunefli povestea binecuvântærii copiilor
de cætre Isus, aøa cum se gæseøte în Marcu 10:13-16. 

Subliniafli faptul cæ Isus øi-a fæcut timp pentru copii pentru a-Øi aræta dragostea
pentru ei øi a-i binecuvânta, deøi unii dintre ucenicii Lui au crezut cæ El n-ar trebui
sæ fie deranjat de copii.

• Ce fæcea Isus când copiii veneau la El? (Vedefli Marcu 10:16.)

• Ce sentimente credefli voi cæ au copiii faflæ de Isus?

Cântec Împreunæ cu copiii, cântafli sau spunefli cuvintele din „Isus iubeøte copiii“
(Children’s Songbook, p. 59).

Isus iubeøte copiii,
Aøa, micufli, ca mine.
Ne ajutæ, ne binecuvânteazæ
Pe tofli, pe noi, pe tine.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–20, Isus binecuvânteazæ copiii nefifli. Explicafli cæ, dupæ ce Isus
a murit, El a vizitat locuitorii din America. America era departe de locul în care
Isus a træit pe Pæmânt.
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Spunefli istoria despre cum Isus a binecuvântat copiii nefifli, aøa cum se gæseøte
în 3 Nefi 17:11–12, 21–24. Explicafli cæ Isus a binecuvântat fiecare copil în parte.

• Cum Øi-a arætat Isus dragostea faflæ de copii?

• Cum putefli øti cæ Isus væ iubeøte?

Activitate Recitafli de mai multe ori, împreunæ cu copiii, urmætoarele versuri, fæcând miøcær-
ile indicate:

Isus iubeøte tofli copiii

Isus iubeøte tofli copiii (deschidefli larg braflele),
Pe cei care sunt încæ mici (folosifli mâna pentru a aræta un copil ce væ ajunge pânæ
la genunchi),
Pe pruncii cei din leagæn (împreunafli braflele la piept ca øi cum afli forma un leagæn),
Pe cei mari øi voinici (ridicafli mâinile deasupra capului).
(Din Finger Fun for Little Folk de Thea Cannon. © 1949 de Standard Publishing
Company, Cincinnati, Ohio. Folosite cu aprobare.)

Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne iubesc pe fiecare dintre noi

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cât de importanfli sunt fiecare dintre ei pentru Tatæl
Ceresc øi pentru Isus. Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus ne iubesc pe fiecare dintre
noi øi ne øtiu pe nume.

Activitate fiinefli în mâini o oglindæ øi rugafli copiii sæ vinæ în faflæ unul câte unul. Atunci când
fiecare copil vine în faflæ øi se uitæ în oglindæ, spunefli: „Acesta / Aceasta este
(numele copilului, iar Tatæl Ceresc øi Isus îl / o iubesc pe (numele copilului) foarte
mult“.

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos træiesc øi ne iubesc pe fie-
care dintre noi. Împærtæøifli sentimentele dumneavoastræ de recunoøtinflæ pentru
multele binecuvântæri pe care Tatæl Ceresc øi Isus vi le-au dat.

Activitæfli de
îmbogæflire 
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Isus este prietenul nostru iubit“ (Children’s
Songbook, p. 58). Înmânafli fiecærui copil câte o copie a desenului „Isus este
prietenul nostru iubit“ (la sfârøitul lecfliei) øi dafli-le voie sæ le coloreze. Versurile
acestui cântec se gæsesc în lecflia 33.

2. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Tatæl meu træieøte“ (Cartea de cântece pentru
copii, p. 59).

3. Arætafli ilustraflii ce cuprind lucruri pe care Tatæl Ceresc øi Isus ni le-au dat, cum
ar fi un templu, animale, flori, familii, mâncare, prieteni, case, o clædire a
Bisericii sau scripturile. (Ilustrafliile pot fi obflinute din biblioteca Bisericii locale,
din Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie sau din revistele Bisericii.) Ajutafli
copiii sæ înfleleagæ cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne-au dat aceste lucruri
pentru cæ ne iubesc.

Lecflia 6
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4. Aducefli un obiect, ca de pildæ o sticlæ goalæ ce se poate învârti uøor. Aøezafli
copiii într-un cerc, pe podea øi punefli sticla în mijlocul cercului. Învârtifli sticla
pe podea. Atunci când sticla se opreøte în dreptul unui copil, acel copil trebuie
sæ numeascæ un lucru pe care Tatæl Ceresc øi Isus ni l-au dat øi care aratæ
dragostea Lor pentru noi. Ajutafli-l pe fiecare copil sæ se gândeascæ la un
ræspuns atunci când îi vine rândul. Dupæ ce un copil ræspunde, læsafli-l sæ
învârteascæ sticla.

5. Pregætifli o cutie sau un sæculefl cu mai multe lucruri necesare pentru ca noi sæ
putem træi pe Pæmânt, cum ar fi mâncare, apæ sau îmbræcæminte. Explicafli cæ
Tatæl Ceresc øi Isus au pregætit acest Pæmânt pentru ca noi sæ putem træi pe el.
Explicafli cæ sæculeflul sau cutia conflin câteva dintre lucrurile de care avem
nevoie pentru a træi pe Pæmânt. Dafli copiilor indicii despre un anumit lucru din
cutie, pânæ când ghicesc ce este. Atunci când îl ghicesc, scoatefli-l din cutie
sau sæculefl. Continuafli jocul pânæ când copiii au ghicit toate lucrurile.

6. Facefli un ecuson pentru fiecare copil pentru a-l purta sau a-l lua acasæ, pe care
sæ scrie Tatæl Ceresc øi Isus mæ iubesc. Putefli lipi ecusonul de îmbræcæmintea
fiecærui copil sau îl putefli lega de un ønur øi-l putefli pune la gâtul copilului. Putefli
sæ ascundefli ecusoanele sub scaunele copiilor înainte sæ înceapæ lecflia øi sæ-i
læsafli pe copii sæ le caute.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Ajutafli copiii sæ spunæ cuvintele øi sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

De eøti foarte, foarte mare (ridicafli øi întindefli braflele),
La Bisericæ pofli veni.
Chiar de eøti aøa de scund (læsafli-væ în jos),
Biserica te-ar primi.

Mic (læsafli-væ în jos),
Mare (întindefli-væ),
Mic (læsafli-væ în jos),
Mare (întindefli-væ),
Tatæl Ceresc pentru tofli dragoste are.

2. Spunefli versurile urmætoare øi ajutafli copiii sæ facæ miøcærile indicate:

Tatæl Ceresc mæ cunoaøte

Tatæl Ceresc mæ cunoaøte (arætafli cætre dumneavoastræ)
Øi øtie ce-mi place sæ fac.
El øtie numele meu øi unde locuiesc (imitafli un acoperiø, atingând degetele
ambelor mâini).
Pentru cæ mæ iubeøte, la fel eu Îl iubesc (împreunafli braflele øi punefli mâinile
pe umeri).

El øtie ce mi-aduce bucurie (ducefli douæ degete la guræ øi zâmbifli).
Ce mæ-ntristeazæ El øtie (ducefli douæ degete la guræ øi coborâfli colflurile buzelor).
Øtiu cæ vrea sæ mæ ajute (arætafli cætre dumneavoastræ),
Iar asta îmi aduce bucurie!
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Isus este prietenul nostru iubit

Lecflia 6



Duhul Sfânt mæ ajutæ

24

Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ Duhul Sfânt ne ajutæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 14:16–17; 2 Nefi 32:5; Moroni 10:4–5 øi Doctrinæ øi
legæminte 39:23; 130:22. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei (31110),
capitolul 7.

2. Materiale necesare:
a. Biblia øi un exemplar al cærflii Doctrina øi legæmintele;
b. un obiect cunoscut øi un sæculefl în care sæ îl punefli;
c. ilustraflia 1–3, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572); ilustraflia 1–4, Prima viziune (Setul cu picturi din Evanghelie 403;
62470).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli un copil sæ vinæ în faflæ, la dumneavoastræ. Øoptifli la urechea lui ceva
despre Duhul Sfânt, cum ar fi: „Duhul Sfânt Îi ajutæ pe Tatæl Ceresc øi pe Isus“.
Repetafli acelaøi lucru cu fiecare copil din clasæ (afli putea spune aceleaøi cuvinte
fiecærui copil). Întrebafli-i dacæ ei øtiu despre cine o sæ vorbifli astæzi. Explicafli cæ
o sæ vorbifli despre ajutorul Tatælui Ceresc øi al lui Isus, despre Duhul Sfânt.

Arætafli ilustraflia 1–4, Prima viziune. Arætafli-I pe Tatæl Ceresc øi pe Isus øi explicafli
cæ ei au trupuri din carne øi oase care aratæ ca ale noastre. Explicafli cæ Duhul
Sfânt se aseamænæ în multe feluri cu Tatæl Ceresc øi Isus. Ne iubeøte øi ne ajutæ.
Dar nu are un trup din carne øi oase cum au Tatæl Ceresc øi Isus. El este un spirit
øi de aceea poate aduce uøor idei în minflile noastre øi ne poate da sentimente
de fericire øi alinare.

Duhul Sfânt ne oferæ alinare øi ajutor

• Atunci când væ lovifli sau suntefli triøti, cum væ alinæ mama sau tatæl vostru øi
cum væ fac ei sæ væ simflifli mai bine?

Arætafli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul. Spunefli copiilor cæ Isus øtia cæ ucenicii Sæi,
cei care Îl ajutau, vor fi triøti când El va muri, aøa cæ le-a spus cæ-L va ruga pe
Tatæl Ceresc sæ trimitæ un Mângâietor pentru a-i ajuta sæ nu fie triøti (vedefli Ioan
14:16–17).

Spunefli-le copiilor cæ acest Mângâietor este Duhul Sfânt, iar El ne poate alina øi
pe noi. Explicafli cæ, atunci când suntem triøti sau supærafli, Tatæl Ceresc ne va
ajuta, trimiflându-L pe Duhul Sfânt sæ ne aline.

Lecflia
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Poveste Explicafli cæ, de asemenea, Duhul Sfânt ne poate preveni atunci când apare un
pericol øi ne poate îndruma atunci când avem nevoie de ajutor. Spunefli, în cuvin-
tele dumneavoastræ, urmætoarea poveste despre tânærul Harold B. Lee, care a
devenit al unsprezecelea preøedinte al Bisericii:

„Cred cæ aveam cam opt ani sau mai puflin, când am fost luat de tatæl meu øi
ne-am dus împreunæ la o fermæ aflatæ la ceva distanflæ de casa noastræ. În timp
ce el lucra, eu încercam sæ-mi ocup timpul cu lucrurile pe care le-ar face un
bæiat. Ziua era cælduroasæ øi aerul plin de praf, iar eu m-am jucat prin preajmæ
pânæ când am obosit. Dincolo de gard era o magazie dærâmatæ ce mi s-a pærut
foarte interesantæ. M-am gândit la aceastæ magazie dærâmatæ ca la un castel pe
care aø vrea sæ-l explorez, aøa cæ m-am dus la gard øi am început sæ mæ caflær
pe el pentru a ajunge la magazie. Atunci am auzit o voce în mintea mea care a
spus acest lucru foarte important: „Harold, nu te duce acolo“. Am privit în jurul
meu sæ væd cine-mi rostea numele. Tatæl meu era departe, tocmai la capætul
celælalt al câmpului. Nu putea vedea ce fæceam eu. Nu-l puteam vedea pe cel
care-mi vorbea. Atunci mi-am dat seama cæ cineva pe care nu-l puteam vedea
mæ avertiza sæ nu mæ duc acolo. Ce era în magazia aceea n-am sæ øtiu nicio-
datæ, dar am învæflat devreme, în copilæria mea, cæ existæ aceia pe care nu-i
putem vedea cu ochii noøtri, dar care ne pot vorbi“ (în Conference Report,
Mexico City Mexico Area Conference 1972, pp. 48–49).

Explicafli cæ, uneori, Duhul Sfânt ne øopteøte cu glas tare, asemenea preøedint-
elui Lee, dar, de cele mai multe ori, El doar ne dæ un sentiment legat de ceea ce
trebuie sau nu trebuie sæ facem.

Duhul Sfânt ne ajutæ sæ øtim ceea ce este drept

Explicafli cæ Duhul Sfânt ne iubeøte øi ne ajutæ sæ alegem ce-i drept. Ajutafli-i pe
copii sæ se gândeascæ la câteva lucruri bune pe care le-au fæcut, cum ar fi sæ
asculte de pærinfli, sæ-i ajute pe alflii øi sæ-øi spunæ rugæciunile.

• Cum væ simflifli atunci când facefli lucruri bune?

• Cum væ simflifli atunci când facefli lucruri rele?

Explicafli cæ Duhul Sfânt ne ajutæ sæ øtim diferenfla dintre ceea ce este bine øi
ræu, aducându-ne un sentiment plæcut atunci când facem ce este bine øi un sen-
timent de tristefle când facem ce este ræu.

Rugafli copiii sæ împærtæøeascæ momente în care au avut sentimente plæcute øi
cælduroase pentru cæ au fæcut o alegere dreaptæ sau au ajutat pe cineva. Ajutafli-i
sæ recunoascæ influenfla Duhului Sfânt.

Cântec Cântafli sau spunefli împreunæ cu copiii cuvintele din „Ascultæ, ascultæ“
(Children’s Songbook, p. 107).

Ascultæ de vocea blândæ!
Ascultæ! Ascultæ! 
Când trebuie s-alegi.
Te va îndruma pe oriunde mergi.
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Duhul Sfânt ne ajutæ sæ øtim cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos sunt reali

Explicafli cæ Duhul Sfânt ne poate ajuta sæ øtim dacæ ceva este adeværat sau real.
Arætafli copiilor sæculeflul în care afli pus obiectul. Spunefli copiilor cæ este ceva în
sæculefl, dar nu le arætafli obiectul.

• Este ceva în sæculeflul acesta?

Explicafli cæ, deøi nu pot vedea obiectul din sæculefl, ei øtiu cæ este acolo pentru
cæ le-afli spus dumneavoastræ. Deøi sunt puflini oamenii care-I pot vedea pe Tatæl
Ceresc øi Isus, Duhul Sfânt ne poate ajuta sæ øtim cæ Tatæl Ceresc øi Isus sunt
reali øi ne iubesc. Explicafli cæ acest fel de cunoaøtere se numeøte mærturie.
Câteodatæ, oamenii îøi depun mærturiile în adunærile de la Bisericæ øi ne spun cæ
ei øtiu cæ Isus træieøte. Duhul Sfânt i-a ajutat sæ øtie cæ acest lucru este adeværat.

Noi putem primi darul Duhului Sfânt

Vorbifli despre experienfla pe care afli avut-o atunci când afli fost botezat øi confir-
mat. Spunefli-le cum v-afli simflit atunci când bærbaflii care deflineau preoflia øi-au
aøezat mâinile pe capul dumneavoastræ øi v-au dat darul Duhului Sfânt.

Citifli cu glas tare din Doctrinæ øi legæminte 39:23 pânæ la Duhului Sfânt. Explicafli
cæ, atunci când copiii împlinesc opt ani øi sunt botezafli øi confirmafli, ei pot primi
darul Duhului Sfânt. Darul Duhului Sfânt îi va ajuta sæ-øi flinæ promisiunile pe care
le fac atunci când sunt botezafli.

Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru Duhul Sfânt øi spunefli-le copiilor cum v-a alinat
El pe dumneavoastræ øi cum v-a ajutat sæ øtifli ceea ce este drept.

Activitæfli de
îmbogæflire 
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ versurile din „Vocea blândæ“ (Children’s
Songbook, p.106). O parte din versurile acestui cântec se gæsesc la sfârøitul
lecfliei.

2. Arætafli ilustraflii cu oameni care fac lucruri bune, cum ar fi sæ împartæ din
bunurile lor altora sau sæ se ajute unul pe altul. Întrebafli copiii cum se simt
atunci când fac lucruri bune. Descriefli-le niøte situaflii când oamenii fac lucruri
bune øi lucruri rele, cum ar fi sæ-øi ajute mamele, sæ se batæ cu fraflii lor, sæ-i
lase pe alflii sæ se joace cu jucæriile lor sau sæ nu asculte de pærinfli. Rugafli-i sæ
zâmbeascæ atunci când acfliunea este bunæ øi sæ se încrunte atunci când nu
este bunæ.

3. Spunefli în øoaptæ: „Tofli cei care pot sæ-mi audæ glasul, sæ-øi punæ degetul pe
nas. Tofli cei care pot sæ-mi audæ glasul, sæ-øi puna mâna pe cap.“ Continuafli,
desemnând alte pærfli ale corpului, pânæ când tofli copiii væ pot auzi glasul.
Explicafli cæ, deøi vorbeafli în øoaptæ, atunci când copiii au ascultat, v-au putut
auzi glasul øi asculta instrucfliunile. Explicafli cæ Duhul Sfânt ne vorbeøte cu un
glas blând øi domol. Dacæ ascultæm cu atenflie, El ne va spune lucruri
importante.

4. Spunefli, în cuvintele dumneavoastræ, urmætoarea poveste despre preøedintele
Wilford Woodruff, al patrulea preøedinte al Bisericii.
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Într-o searæ, în timp ce preøedintele Woodruff, soflia sa øi cei patru copii ai lor erau
într-o cælætorie, ei s-au oprit la casa unui prieten pentru a dormi acolo peste
noapte. Trei dintre copii au dormit în casæ, în timp ce preøedintele Woodruff, soflia
sa øi celælalt copil au dormit afaræ, în cæruflæ. Preøedintele Woodruff a spus: „Mæ
culcasem doar de câteva minute, când o voce mi-a spus: ‘Scoalæ-te øi mutæ-fli cær-
ufla’. N-am auzit nici un tunet, n-am væzut nici un fulger, n-am simflit nici un cutre-
mur, ci era vocea blândæ, de neconfundat a Spiritul lui Dumnezeu – Duhul Sfânt...
M-am sculat øi mi-am mutat cærufla... øi am adus-o lângæ casæ. Vroiam sæ mæ culc
din nou, când acelaøi Spirit mi-a spus: ‘Du-te øi ia-fli catârii de lângæ acel pom’... i-
am mutat într-un crâng de copaci mai tineri øi i-am priponit acolo. Apoi 
m-am dus la culcare. Dupæ treizeci de minute un vârtej iscat de vânt a smuls din
rædæcini pomul de care îmi legasem catârii, l-a târât cam la o sutæ de metri dist-
anflæ, mæturând în cale douæ garduri øi læsându-l... acolo unde [fusese] cærufla
mea... Supunându-mæ revelafliei venitæ de la Spiritul lui Dumnezeu, mi-am salvat
viafla, vieflile sofliei øi ale copilului meu precum øi pe cele ale animalelor mele“
(„Leaves from my journal“, Millenial Star, 12 decembrie 1881, pp. 790–791).

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Cu o sæptæmânæ înainte de aceastæ lecflie, rugafli pærinflii fiecærui copil sæ le dea

voie sæ aducæ cu ei în clasæ un obiect de care copiii sunt ataøafli. Acesta poate
fi o pæturæ specialæ, o jucærie sau un cântec preferat. Aducefli câteva obiecte în
plus, în caz cæ cineva uitæ sæ aducæ vreunul.

Vorbifli în clasæ cu copiii despre cum îi fac aceste obiecte sæ se simtæ ocrotifli øi
iubifli. Explicafli cæ unul dintre ajutoarele cele mai importante ale Tatælui Ceresc
øi ale lui Isus ne face sæ ne simflim ocrotifli si iubifli. Aceastæ persoanæ este,
uneori, numitæ Mângâietorul pentru cæ Tatæl Ceresc L-a trimis sæ fie cu noi
atunci când suntem triøti sau îngrijorafli. Aceastæ persoanæ este Duhul Sfânt,
un prieten minunat!

2. Cântafli sau spunefli cuvintele ultimelor versuri din „Vocea blândæ“ (Children’s
Songbook, p. 106) øi ajutafli copiii sæ facæ miøcærile indicate:

Ascultæ, ascultæ (ducefli o mânæ la ureche ca øi cum afli asculta foarte atent).
Duhul Sfânt îfli va øopti (ducefli degetul arætætor la buze).
Ascultæ, ascultæ (ducefli o mânæ la ureche ca øi cum afli asculta foarte atent)
Vocea blândæ o vei auzi (ducefli mâna la inimæ).

Lecflia 7



Sunt recunoscætor 
pentru zi øi pentru noapte
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ, urmând planul Tatælui Ceresc,
Isus Hristos a creat ziua ca noi sæ putem munci øi sæ ne putem juca øi a creat
noaptea pentru a ne putea odihni.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 1:1, 3–5, 14–18; Helaman 14:1–13 øi 3 Nefi
1:15–23.

2. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. planøa 1–1, Soarele; planøa 1–2, Luna; planøa 1–3, Stelele (planøe

asemænætoare pot fi, de asemenea, gæsite în Planøele ilustrative ale
Societæflii Primare, setul 3);

c. ilustraflia 1–21, Samuel lamanitul profefleøte (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 314; 62370).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Spunefli-le copiilor cæ væ gândifli la un lucru pe care Tatæl Ceresc l-a planificat øi
Isus Hristos l-a creat. Rugafli-i sæ ghiceascæ la ce væ gândifli. Dafli, pe rând, urmæ-
toarele indicii:

1. Ne încælzeøte.

2. Este rotund øi galben.

3. Îl vedem pe cer.

4. Câteodatæ, parcæ se ascunde în spatele unui nor sau al unui munte.

Dupæ ce copiii ghicesc „soarele“, afiøafli planøa ce-l reprezintæ.

• Cine a fæcut soarele?

În timpul zilei muncim øi ne jucæm 

Poveste Spunefli copiilor povestea creærii zilei øi a nopflii, din Genesa 1:1, 3-5 øi a creærii
soarelui, a lunii øi a stelelor, din Genesa 1:14-18.

• Cine a creat ziua øi noaptea?

• Ce I-a spus Tatæl Ceresc lui Isus sæ punæ pe cer pentru ca noi sæ øtim când
este ziuæ?

Lecflia
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Spunefli copiilor cæ soarele ne dæ luminæ pentru ca noi sæ putem vedea. De ase-
menea, soarele ne încælzeøte øi ajutæ plantele sæ creascæ. Nu am putea træi pe
Pæmânt, dacæ nu am avea soarele.

• Cum se numeøte timpul cât putem vedea soarele sus pe cer? (Zi.)

Explicafli cæ putem face multe lucruri în timpul zilei. Putem munci, ne putem juca
øi-i putem ajuta pe alflii.

Activitate Rugafli-i pe copii sæ spunæ câteva dintre lucrurile pe care le fac în timpul zilei, cum
ar fi luarea meselor, jucatul sau mæturatul podelei. Rugafli-i sæ se ridice øi sæ arate
câteva dintre ideile lor. Putefli sæ facefli aceleaøi lucruri pe care le aratæ ei.

• Ce putefli face pentru a ajuta pe cineva în timpul zilei? (Ræspunsurile pot
include adunatul jucæriilor de pe jos, spælarea vaselor ori joaca împreunæ cu
fratele sau sora mai micæ.)

În timpul nopflii ne odihnim

• Vedem tot timpul soarele?

Explicafli cæ, în fiecare searæ, soarele apune øi cerul se întunecæ. Nu putem
vedea soarele în timpul nopflii.

• Cum se numeøte timpul cât este întuneric? (Noapte.)

• Ce I-a spus Tatæl Ceresc lui Isus sæ punæ pe cer pentru a lumina noaptea?
(Luna øi stelele.)

Rugafli-i pe copii sæ afiøeze planøele ce reprezintæ luna øi stelele, alæturi de
planøa ce reprezintæ soarele.

Activitate Rugafli-i pe copii sæ spunæ sau sæ arate câteva dintre lucrurile pe care le fac
seara sau în timpul nopflii, cum ar fi rostitul rugæciunii înainte de culcare, asculta-
tul poveøtilor, spælatul pe dinfli sau somnul.

Explicafli cæ unii oameni, cum ar fi doctorii, asistentele medicale øi pompierii
lucreazæ noaptea, dar majoritatea dintre noi, în timpul nopflii, dormim. De aseme-
nea, multe animale dorm în timpul nopflii.

• De ce dormim?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ somnul este bun pentru trupurile noastre, iar Tatæl
Ceresc øi Isus Hristos vor ca noi sæ avem bine grijæ de ele. Dacæ dormim îndeaj-
uns, ne vom simfli mai bine øi vom fi mai sænætoøi. Dacæ nu dormim îndeajuns,
vom fi obosifli øi mofturoøi.

Dacæ în zona în care træifli dumneavoastræ durata zilelor variazæ de la anotimp la
anotimp, explicafli cæ noaptea poate fi mai lungæ în anumite perioade ale anului
øi mai scurtæ în altele. Pærinflii noøtri ne ajutæ sæ øtim când este timpul sæ ne cul-
cæm øi când este timpul sæ ne trezim pentru a ne face treburile.
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Activitate Rugafli-i pe copii sæ se ridice øi sæ facæ miøcærile urmætorului joc:

Micuflul copil

Micuflul copil se bagæ în pat (ridicafli un deget).
Pe pernæ-øi aøeazæ micuflul lui cap (aøezafli degetul în palma celeilalte mâini).
Se-acoperæ cu pætura bine (acoperifli degetul cu degetele celeilalte mâini),
Øi aøa adoarme în noaptea ce vine.

Dimineafla soseøte øi el se trezeøte.
Cu mânuflele sale se dezveleøte (deschidefli mâna pentru a descoperi celælalt
deget).
Curând se ridicæ, se spalæ, se-mbracæ (ridicafli degetul),
Zâmbeøte, e gata de muncæ, de joacæ.

Tatæl Ceresc a folosit ziua øi noaptea pentru a anunfla naøterea lui Isus

Poveste Spunefli copiilor cæ Tatæl Ceresc a folosit ziua øi noaptea pentru a anunfla naøt-
erea lui Isus. Afiøafli ilustraflia 1–21, Samuel Lamanitul profefleøte øi explicafli ce se
întâmplæ în ilustraflie. Explicafli cæ profetul Samuel le-a spus nefiflilor ce semne vor
apærea pe cer când va veni timpul ca Isus sæ se nascæ. Soarele va apune, dar
cerul nu se va întuneca. Explicafli cæ mulfli oameni nu l-au crezut pe Samuel, dar
ceea ce el a spus, s-a întâmplat (vedefli Helaman 14:1–13 øi 3 Nefi 1:15–23).

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ naøterea lui Isus era atât de importantæ încât,
departe, în America, acolo unde træiau nefiflii øi lamaniflii, Tatæl Ceresc a fæcut ca
noaptea în care S-a næscut Isus sæ fie luminoasæ ca øi ziua.

• Despre ce eveniment important le spunea Samuel Lamanitul oamenilor?

• Ce semne au væzut nefiflii cæ au avut loc pe cer în noaptea în care S-a næscut
Isus?

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos au creat ziua øi noaptea
pentru a ne ajuta pe noi. Încurajafli copiii sæ-I mulflumeascæ Tatælui Ceresc atât
pentru zi, cât øi pentru noapte.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Aducefli pentru fiecare copil o foaie de hârtie albæ øi o jumætate de foaie de
hârtie neagræ sau albastru închis. Lipifli jumætatea de hârtie de culoare închisæ
pe hârtia albæ, astfel încât sæ reprezinte o zi øi o noapte. Tæiafli mici cercuri de
hârtie care sæ reprezinte soarele øi luna øi ajutafli-i pe copii sæ le lipeascæ în
locurile corespunzætoare. Pentru a ilustra mai bine noaptea, decupafli stele øi
lipifli-le pe foaie. Scriefli pe hârtia fiecærui copil Sunt recunoscætor pentru zi øi
noapte.

2. Împreunæ cu copiii, cântafli sau spunefli cuvintele din „Planeta-i aøa mare“
(Children’s Songbook, p. 235) øi facefli miøcærile indicate mai jos:

O planetæ mare Dumnezeu a creat (facefli un cerc larg cu braflele),
Øi pe ea creafliile le-a aøezat;
Stele în noapte lumineazæ uøor (deschidefli øi închidefli degetele de la mâini),
Soarele ziua, cald øi strælucitor (facefli un cerc larg cu braflele).
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Planeta-i aøa mare øi rotundæ.
Tatæl ne iubeøte pe tofli; binecuvântærile-abundæ (ducefli braflele la piept ca øi
cum v-afli îmbræfliøa).

3. Cântafli „E distractiv“ (Children’s Songbook, p. 253), folosind ca versuri sugestiile
copiilor. Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 9. Înainte de a cânta vreun
vers, întrebafli copiii dacæ activitatea pe care ei au sugerat-o se face ziua sau
noaptea. Improvizafli miøcærile sugerate de cuvinte.

4. Inventafli o poveste despre un frate øi o soræ care se jucau afaræ la sfârøitul
zilei. Folosifli nume øi situaflii cu care copiii din clasa dumneavoastræ ar putea
fi obiønuifli. Descriefli ce au fæcut copiii atunci când s-a læsat seara. Includefli
detalii, cum ar fi soarele gata sæ apunæ, mama lor chemându-i înæuntru øi
copiii fæcând lucrurile necesare, cum ar fi curæflenia, pregætirea pentru cinæ,
spælarea vaselor, pregætirea pentru culcare, ascultatul unei poveøti øi rostirea
rugæciunii de searæ. Descriefli cum fratele øi sora, alfli oameni, pæsærile,
insectele øi animalele se pregætesc de culcare.

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, în timpul nopflii, noi ar trebui sæ închidem ochii øi
sæ dormim, pentru ca trupurile noastre sæ fie sænætoase øi puternice. Aceasta
este o parte a planului pregætit de Tatæl Ceresc pentru noi.

Ilustrafli povestea cu ajutorul decupajelor sau desemnafli ca anumite pærfli din
ea sæ fie interpretate de copii.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Arætafli planøele ce reprezintæ soarele, luna øi stelele. Punefli urmætoarele

întrebæri:

• Unde vedem aceste lucruri?

• Vedem soarele în timpul nopflii?

• Vedem stelele în timpul zilei?

Explicafli cæ Tatæl Ceresc L-a pus pe Isus sæ creeze soarele pentru a ne da
luminæ øi a ne fline de cald în timpul zilei øi luna øi stelele pentru a ne da luminæ
în timpul nopflii.

2. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile ce însoflesc urmætoarea poezie, în timp ce
dumneavoastræ spunefli cuvintele:

Creafliile lui Dumnezeu

Dumnezeu a fæcut luna (facefli un cerc cu mâinile)
Øi stele lucitoare (deschidefli øi închidefli pumnii)
Apoi pe cer le-a aøezat (întindefli mâinile sus).
El a fæcut øi soarele (facefli un cerc cu braflele deasupra capului),
Pomii (flinefli sus øi drept braflele)
Øi florile (facefli mâinile cæuø)
Øi pæsærile zburætoare (dafli din brafle ca øi cum afli zbura).
(Din Fascinating Finger Fun, de Eleanor Doan. © 1951. Folositæ cu aprobare.)

Lecflia 8
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ recunoøtinflæ faflæ de Tatæl Ceresc øi de Isus
Hristos pentru apæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 1:9–10; Exodul 17:1–6 øi Matei 3:13–17.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. dacæ este posibil, aducefli fotografii ce înfæfliøeazæ diferite cursuri de apæ,

cum ar fi lacuri, râuri øi oceane;
c. ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei (62021); ilustraflia 1–11, Botezul unui

bæiat (62018); ilustraflia 1–18, Ioan Botezætorul, botezându-L pe Isus (Setul
cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 208; 62133).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli un copil sæ vinæ în fafla clasei. Øoptifli-i la ureche o acfliune care necesitæ
folosirea apei, cum ar fi spælatul pe dinfli, spælarea mâinilor sau udarea plantelor.
Rugafli-l sæ mimeze acfliunea, în timp ce ceilalfli copii ghicesc ce se mimeazæ.
(Poate cæ va fi nevoie sæ arætafli copiilor cum sæ mimeze fiecare acfliune.) Dafli-i
voie fiecærui copil sæ mimeze o acfliune.

Subliniafli faptul cæ fiecare acfliune ce a fost mimatæ, necesitæ folosirea apei.
Spunefli-le copiilor cæ ar trebui sæ fim recunoscætori Tatælui Ceresc øi lui Isus
pentru cæ ne-au dæruit apa.

Apa a fost o parte importantæ din creaflie

Citifli cu glas tare øi explicafli Genesa 1:9–10.

• De ce este apa atât de importantæ pentru noi?

• De unde provine apa?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ apa provine din mai multe surse, inclusiv lacuri,
râuri, oceane, ploaie øi zæpadæ. Explicafli cæ zæpada øi gheafla sunt apæ înghefl-
atæ. Arætafli fotografiile pe care le-afli obflinut øi care înfæfliøeazæ diferite cursuri
de apæ øi vorbifli despre sursa de apæ din zona dumneavoastræ.

Spunefli copiilor cæ suntefli recunoscætor cæ apa face parte din planul pe care
Tatæl Ceresc l-a pregætit pentru noi.

Cântec Cântafli „E distractiv“ (Children’s Songbook p. 253). Rugafli copiii sæ spunæ dife-
rite feluri în care folosesc apa, cum ar fi spælarea hainelor, spælarea pe corp sau
spælatul pe dinfli. Improvizafli miøcærile, aøa cum sunt sugerate de cuvinte.

Lecflia

9
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Sæ îmi spæl hainele e distractiv,
E distractiv, e distractiv!
Sæ îmi spæl hainele e distractiv,
E distractiv, e distractiv!
(© 1963 de D. C. Heath and Company. Retipærit cu aprobare.)

Avem nevoie de apæ pentru multe lucruri

• De ce ne trebuie apa? La ce se foloseøte?

Explicafli cæ toate viefluitoarele, incluzând oamenii, animalele øi plantele au
nevoie de apæ pentru a træi. Dacæ este posibil, dafli fiecærui copil un pahar cu
apæ sæ bea. Vorbifli despre faptul cæ trupurile noastre nu ar putea træi dacæ n-am
avea apæ sæ bem.

• Cum obflin animalele øi plantele apa de care au nevoie?

Explicafli cæ avem nevoie de apæ øi pentru alte lucruri, cum ar fi spælarea øi gætitul.

Isus le-a dat apæ lui Moise øi israeliflilor când se aflau în deøert

Poveste Spunefli povestea despre cum Moise a obflinut apæ din stâncæ, aøa cum se gæse-
øte în Exodul 17:1–6. Explicafli cæ oamenii se aflau într-un deøert cælduros
øi uscat. Acolo nu se gæsea apæ.

• Ce s-ar fi întâmplat dacæ israeliflii nu primeau apæ?

• V-a fost vreodatæ sete? Cum væ simflifli când befli apæ rece atunci când væ este
sete?

Apa este importantæ în Bisericæ

Poveste Arætafli ilustraflia 1–18, Ioan Botezætorul, botezându-L pe Isus. Spunefli povestea
botezului lui Isus, aøa cum se gæseøte în Matei 3:13–17.

• Unde a fost Isus botezat?

• Cum a fost Isus botezat?

Arætafli ilustraflia 1–11, Botezul unui bæiat.

• Unde suntem noi botezafli când împlinim opt ani?

• Afli væzut pe cineva când este botezat?

Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre ce s-a întâmplat când au asistat la un
botez. Explicafli cæ avem nevoie de apæ pentru a fi botezafli.

Arætafli ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei.

• Cum folosim apa în timpul adunærii de împærtæøanie?

Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru cæ avem apæ, astfel ca noi sæ putem fi botezafli
øi sæ putem lua împærtæøania.

Mærturie Exprimafli-væ mærturia despre planul Tatælui Ceresc pentru noi øi despre dragos-
tea Lui, pe care ne-a arætat-o prin faptul cæ ne-a dat apa. Spunefli-le copiilor cæ
suntefli recunoscætor Tatælui Ceresc øi lui Isus pentru acest dar minunat.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Recitafli împreunæ cu copiii urmætoarele versuri, fæcând miøcærile indicate:

Stropii de ploaie

Când florile sunt însetate
Øi frunzele-s uscate (deschidefli mâinile øi întindefli braflele sus),
Veseli stropi de ploaie
Se rostogolesc din nori (aducefli braflele în jos, miøcând degetele).
Ei udæ tot în jurul lor (miøcafli degetele dintr-o parte în alta)
În jocul lor cel vesel,
Pânæ ce soarele strælucitor (ridicafli braflele deasupra capului øi facefli un cerc)
Îi risipeøte-uøor (ascundefli degetele la spate).

3. Rugafli copiii sæ deseneze apa în diferite forme ale ei, cum ar fi un lac, un râu
sau stropi de ploaie. Scriefli pe hârtia fiecærui copil Sunt recunoscætor pentru
apæ.

4. Rugafli-i pe copii sæ mimeze sau sæ vorbeascæ despre diferite feluri în care ei
se pot juca, folosind apa, cum ar fi înotul, patinajul, stropitul sau facerea unui
om de zæpadæ.

5. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ apa ne ajutæ sæ curæflæm diferite lucruri. Rugafli-i sæ
mimeze acfliuni în care curæflæ ceva folosind apa, cum ar fi spælarea hainelor
sau a mâinilor.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Facefli toate sau câteva dintre activitæflile urmætoare pentru a-i ajuta pe copiii sæ

învefle diferite feluri în care folosim apa.

a. Dafli-i fiecærui copil sæ bea puflinæ apæ. În timp ce ei beau, explicafli cæ apa
face parte din planul pe care Tatæl Ceresc l-a pregætit pentru crearea
Pæmântului. Atunci când ne este sete, putem bea apæ.

b. Punefli puflinæ apæ într-un vas øi ajutafli-l pe fiecare copil sæ-øi spele mâinile.
Reamintifli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc øi Isus au plænuit ca noi sæ avem apa.
Explicafli cæ putem folosi apa pentru a spæla diferite lucruri.

c. Dacæ este posibil, luafli copiii afaræ øi dafli-i voie fiecæruia dintre ei sæ ude o
plantæ. Sau aducefli o plantæ în clasæ øi dafli-i voie fiecærui copil sæ o ude câte
puflin. Explicafli cæ øi plantele au nevoie de apæ pentru a træi øi a creøte.

2. Facefli miøcærile urmætoare, în timp ce copiii reproduc sunetul stropilor de
ploaie – la început mai încet, apoi treptat, mai tare.

a. Batefli uøor vârfurile degetelor unele de altele.
b. Batefli uøor din palme.
c. Batefli cu palmele de genunchi, alternând bætæile.
d. Batefli din picioare.
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Lecflia

10
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ recunoøtinflæ faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus

Hristos pentru cæ ne-au dat copaci, plante øi flori.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 1:11–13.

2. Punefli într-o pungæ de hârtie un fruct, o legumæ sau o ræmuricæ.

3. Pregætifli bucæfli mici de fructe, legume sau pâine. Vorbifli cu pærinflii copiilor
pentru a væ asigura cæ nici unul dintre copii nu este alergic la vreun fruct sau
aliment pe care îl aducefli.

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. dacæ este posibil, aducefli fotografii ce înfæfliøeazæ copaci, plante øi flori

specifice zonei în care træifli øi aducefli câteva obiecte mici din lemn din
casa dumneavoastræ, cum ar fi un creion, o linguræ øi un castron;

c. planøa 1–4, Florile (planøe asemænætoare pot fi, de asemenea, gæsite în
Planøele ilustrative ale Societæflii Primare, setul 3);

d. ilustraflia 1–22, Copacul înflorit; ilustraflia 1–23, Cuibul cu puii de pasære.

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Dafli din mânæ în mânæ punga pe care afli închis-o øi în care afli pus fructul, planta
sau ramura, aøa încât copiii sæ nu poatæ vedea ce este înæuntru. Rugafli-i pe
copii sæ o pipæie øi sæ ghiceascæ ce este în ea. Spunefli-le sæ nu ghiceascæ cu
glas tare, pânæ când fiecare are øansa sæ pipæie punga. Dupæ ce fiecare a pipæit
punga, læsafli copiii sæ væ spunæ ce cred ei cæ este în ea. Scoatefli obiectul din
pungæ øi vorbifli despre felul cum aratæ øi la ce se foloseøte.

Copacii, plantele øi florile fac ca Pæmântul sæ fie un loc frumos în care sæ træim

Reamintifli-le copiilor cæ tot ce este pe Pæmânt a fost creat dupæ planul Tatælui
Ceresc. În a treia zi a creafliei, Isus a creat copacii, plantele øi florile (vedefli
Genesa 1:11–13). Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus au vrut sæ înfrumusefleze
Pæmântul cu pomi, plante øi flori.

Afiøafli planøa ce înfæfliøeazæ florile øi fotografiile de care afli fæcut rost øi care
reprezintæ copaci, plante øi flori. Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre experi-
enflele pe care le-au avut în legæturæ cu copacii, plantele øi florile.

Poveste Spunefli o poveste care sæ-i învefle pe copii cæ pomii, plantele øi florile fac ca
Pæmântul sæ fie un loc frumos în care sæ træim. Vorbifli despre frumoasele plante
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care cresc în zona în care træifli. Dacæ este potrivit zonei în care locuifli, putefli sæ
folosifli ilustraflia 1–22, Copacul înflorit øi ideile urmætoare:

Mihaela are un copac preferat, sub care îi place sæ se joace. Într-o dimineaflæ,
mama ei o trezeøte øi-i spune cæ are o surprizæ pentru ea. Copacul preferat al
Mihaelei este plin de boboci albi ce sunt gata sæ înfloreascæ øi care seamænæ
cu floricelele de porumb. Mihaela întreabæ cum au ajuns floricelele de porumb
pe copacul ei preferat, iar mama ei îi vorbeøte despre importanfla îmbobocirii
pomilor.

Cântec Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ cânte „Floricele de porumb“ (Children’s Songbook,
p. 242), fæcând din mâini miøcærile sugerate de cuvinte. Explicafli cæ, în timpul pri-
mæverii, florile albe de cais îmbobocesc øi aratæ asemenea floricelelor de porumb.

Privesc pe fereastræ øi ce mai zæresc?
Floricele de porumb pe cais tot cresc!
O aøa surprizæ mi-a adus primævara,
Floricele de porumb chiar în fafla mea.
Mi-aø umple braflele øi aø tot mânca,
Un castron de floricele toatæ dimineafla.
N-a fost chiar aøa, doar mi s-a pærut
Cæ floricele de porumb pe cais au crescut.

Explicafli cæ unele flori cresc în copaci, unele cresc în arbuøti, altele sunt plante
agæflætoare, iar altele cresc din pæmânt. Invitafli copiii sæ vorbeascæ despre florile
pe care le-au væzut.

• Cum folosim florile pentru a înfrumusefla lumea? (Le plantæm în grædini de flori,
facem buchete øi le punem în pær sau pe haine.)

• De ce dæruim cuiva flori? (Pentru ocazii speciale øi pentru a-i face fericifli pe cei
care le primesc.)

Plantele øi copacii sunt necesari pentru ca noi sæ træim

Poveste Explicafli cæ plantele øi copacii sunt necesari pentru ca noi sæ træim. Afiøafli ilustr-
aflia 1–22, Copacul înflorit øi spunefli o poveste despre cum un copac poate fi
folosit în diferite feluri. Utilizafli ideile urmætoare sau vorbifli despre cum oamenii
din zona în care træifli folosesc copacii în alte scopuri:

În primul rând, pæsærile folosesc copacii pentru a-øi face case. Construiesc cu
grijæ un cuib, iar pasærea mamæ depune ouæle în el. (Arætafli ilustraflia 1–23,
Cuibul cu puii de pasære.) Atunci când puii ies din ouæ, copacul oferæ un adæ-
post bun pentru ei. Îi protejeazæ de soarele arzætor, de ploaie øi de animalele
pæmântului care le-ar face ræu. De asemenea, copacul dæ fructe pentru familia
care træieøte în apropiere. Copiii se joacæ la umbra copacului øi ataøeazæ un
leagæn de o ramuræ mare. Atunci când o parte a copacului moare, familia o taie
øi o pune pe foc pentru a încælzi casa.

• De ce sunt copacii importanfli pentru noi? (Pentru cæ oferæ mâncare, lemn,
umbræ øi un loc de joacæ.)

Arætafli obiectele din lemn din casa dumneavoastræ sau din clasæ øi vorbifli despre
feluritele modalitæfli de utilizare a lemnului.
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• Ce alte lucruri pe care le øtifli voi sunt fæcute din lemn?

Explicafli cæ øi plantele le folosim în multe feluri. Unul dintre lucrurile cele mai
importante pe care plantele le asiguræ pentru noi este mâncarea.

• Ce feluri de plante mâncæm?

Dacæ unele fotografii pe care le-afli adus, reprezintæ plante comestibile, arætafli-le
acum.

Activitate Vorbifli cu copiii despre grâne, fructe øi legume ce cresc în zona în care locuifli.
Explicafli cæ, deseori, din grâne se fac pâinea øi cerealele. Rugafli-l pe fiecare
copil sæ numeascæ mâncarea lui preferatæ ce provine dintr-o plantæ. Dafli-le voie
sæ guste din fructele, legumele sau pâinea pe care le-afli adus. Spunefli-le despre
planta sau copacul din care au provenit.

Explicafli cæ Tatæl Ceresc I-a spus lui Isus sæ creeze multe plante diferite øi mulfli
copaci pentru ca noi sæ mâncæm fructe øi legume hrænitoare.

• Cum putem mulflumi Tatælui Ceresc pentru mâncarea noastræ? (Aducându-ne
aminte sæ binecuvântæm mâncarea înainte de masæ.)

Mærturie Împærtæøifli-væ mærturia despre dragostea pe care Tatæl Ceresc øi Isus o au pentru
fiecare dintre noi. Spunefli-le copiilor sæ-øi aminteascæ de acea dragoste în fie-
care zi, atunci când væd copaci frumoøi, plante øi flori.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Aducefli pentru fiecare copil niøte seminfle (de diferite flori, boabe de fasole sau
grâu) øi un pahar de plastic cu pæmânt pentru a le lua acasæ. Arætafli-le cum
sæ-øi planteze seminflele øi amintifli-le cæ vor trebui sæ aibæ grijæ ca ele sæ aibæ
apæ øi luminæ pentru a putea creøte.

3. Decupafli din hârtie coloratæ forme de petale, frunze øi tulpini øi rugafli-l pe
fiecare copil sæ le lipeascæ în formæ de floare pe o altæ bucatæ de hârtie. Scriefli
pe ea Sunt recunoscætor pentru frumoasele flori.

4. Aducefli un fruct sau o legumæ ce confline seminfle. Spunefli copiilor cæ înæuntrul
fructului sau al legumei este o surprizæ. Tæiafli fructul sau leguma aøa încât
copiii sæ poatæ vedea seminflele. Explicafli cæ, atunci când seminflele sunt
plantate øi li se asiguræ apæ øi luminæ, ele vor creøte øi vor produce mai multe
fructe sau legume.

5. Ducefli copiii afaræ la o plimbare în naturæ pentru a se uita la diferitele tipuri de
plante. Dacæ vremea nu este bunæ pentru a merge afaræ, copiii ar putea privi
pe fereastræ øi ar putea spune, pe rând, ce plante væd ei. Dacæ sunt specifice
zonei dumneavoastræ, explicafli schimbærile de anotimp ce afecteazæ plantele
øi copacii.
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Arætafli ilustraflia 1–22, Copacul înflorit. Spunefli copiilor cæ Tatæl Ceresc I-a spus

lui Isus Hristos sæ creeze plante øi copaci (vedefli Genesa 1:11–13). Explicafli cæ
pomii ne dau lemn øi fructe. Plantele ne dau fructe øi legume.

2. Aducefli o plantæ sau o parte a unei plante (cum ar fi o floare sau niøte frunze)
pentru ca cei mici sæ le poatæ vedea, atinge øi mirosi. Dafli fiecæruia o øansæ
sæ atingæ sau sæ flinæ planta în mâini. Accentuafli culoarea, mirosul sau
frumuseflea ei. Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru plante, flori øi copaci.

3. Recitafli urmætoarele versuri, fæcând miøcærile corespunzætoare. Apoi rugafli
copiii sæ facæ miøcærile împreunæ cu dumneavoastræ, în timp ce recitafli
versurile din nou.

Eu sap

Eu sap, øi sap, øi sap (miøcafli-væ ca øi cum afli sæpa),
Seminfle eu plantez (aplecafli-væ øi mimafli cæ plantafli seminfle).
Greblez, greblez, greblez (miøcafli-væ ca øi cum afli grebla),
De buruieni eu scap (aplecafli-væ jos de tot øi miøcafli-væ ca øi cum afli smulge
buruieni).
Razele de soare, seminflele-ncælzesc (facefli un cerc cu braflele),
Când ploaia cade-uøor (aducefli în jos braflele, miøcând degetele)
Chiar înaintea mea væd,
Seminflele cum cresc (aducefli palmele împreunæ øi ridicafli degetele de la mâna
stângæ printre degetele de la mâna dreaptæ).



Sunt recunoscætor 
pentru peøti
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11
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ recunoøtinflæ faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus

Hristos pentru peøti øi pentru animalele de apæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 1:20–23; Iona 1–3; Matei 14:15–21 øi Luca 5:1–11.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. peøti de hârtie (vedefli modelul de la sfârøitul lecfliei);
c. „o undiflæ“— un bæfl de care se leagæ o bucatæ de sfoaræ sau aflæ, la capætul

cæreia se ataøeazæ o clamæ sau un magnet (pæstrafli aceastæ undiflæ pentru a
o folosi øi în lecflii viitoare);

d. un recipient în care sæ flinefli peøtii de hârtie;
e. dacæ este posibil, aducefli fotografii ce înfæfliøeazæ peøti sau alte animale

care træiesc în apæ;
f. planøa 1–5, Peøti (o planøæ asemænætoare poate fi, de asemenea, gæsitæ în

Planøele ilustrative ale Societæflii Primare, setul 4);
g. ilustraflia 1–1, Pæmântul (62196); ilustraflia 1–24, Isus øi pescarii (Setul cu

ilustraflii inspirate din Evanghelie 210; 62138); ilustraflia 1–25, Peøtele;
ilustraflia 1–26, Broasca; ilustraflia 1–27, Broasca flestoasæ.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli-i pe copii sæ-øi imagineze cæ stau pe un pod, deasupra unui râu sau lac.

• Ce vedefli atunci când privifli în apæ?

Rugafli-i sæ se ridice øi sæ mimeze cæ înoatæ în apæ asemenea unui peøte.

Tatæl Ceresc L-a pus pe Isus Hristos sæ creeze peøtii øi celelalte animale
de apæ

Arætafli ilustraflia 1–1, Pæmântul øi revedefli câteva dintre lucrurile pe care Tatæl Ceresc
L-a pus pe Isus sæ le creeze, despre care s-a discutat în lecfliile trecute. Spunefli
copiilor cæ Isus a creat, de asemenea, peøtii (vedefli Genesa 1:20–23). Peøtii fac
parte din planul pe care Tatæl Ceresc l-a pregætit pentru crearea Pæmântului. Arætafli
ilustraflia 1–25, Peøtele øi vorbifli despre locul în care træieøte el.

• Afli væzut vreodatæ un peøte?

Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre peøtii pe care i-au væzut.

Arætafli planøa 1–5 øi celelalte fotografii pe care le-afli obflinut øi care reprezintæ
peøti. Vorbifli despre diferite feluri de peøte, cum ar fi carasul-auriu, pæstrævul,
tonul, rechinul sau oricare alte soiuri de peøte cunoscute copiilor din clasæ.
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• Ce alte animale, în afaræ de peøte, mai træiesc în apæ?

Arætafli ilustraflia 1–26, Broasca øi ilustraflia 1–27, Broasca flestoasæ. Vorbifli despre
broaøte øi broaøte flestoase øi despre locurile în care træiesc ele. Vorbifli, de ase-
menea, despre balene, raci, foci øi alte animale de apæ. Explicafli cæ unele ani-
male de mare træiesc în ocean, unele în lacuri, iar altele în râuri.

Activitate Ajutafli-l pe fiecare copil sæ se gândeascæ la un animal de apæ øi sæ meargæ, sæ
saræ sau sæ înoate la fel ca el.

Poveste fiinefli în mâini Biblia øi explicafli cæ putem citi despre peøti în scripturi. Spunefli
povestea lui Iona, aøa cum se gæseøte în Iona 1–3. Explicafli cæ Isus a pregætit un
peøte mare pentru a-l înghifli pe Iona, pentru ca acesta sæ nu se înece. Isus i-a
dat ceva de fæcut lui Iona. În timp ce spunefli povestea, afli putea citi cu glas tare
un verset sau douæ, cum ar fi Iona 1:17 sau Iona 2:1. (Dacæ citifli un verset cu
glas tare, explicafli cæ, uneori, Isus este numit „Domnul“.)

• Cine a trimis peøtele mare pentru a-l înghifli pe Iona? (Vedefli Iona 1:17.)

• Ce a fæcut Iona atunci când peøtele l-a înghiflit? (Vedefli Iona 2:1.)

• Ce a fæcut Iona atunci când a ieøit din peøte? (Vedefli Iona 3:1–3.)

• L-au crezut øi s-au pocæit oamenii atunci când l-au auzit pe Iona? (Vedefli Iona
3:5, 10.)

Spunefli-le copiilor cæ unii peøti sunt foarte mari, asemenea peøtelui care l-a îngh-
iflit pe Iona, iar alflii sunt foarte mici øi pot træi chiar într-un bol.

Activitate Ajutafli-i pe copii sæ spunæ urmætoarele versuri øi sæ facæ miøcærile indicate:

Peøtiøorul auriu

Peøtiøorul meu auriu n-are picioare, nici degete (atingefli-væ degetele de la picioare).
Pare cæ tot tæcut înoatæ, cu nasul ascuflit (arætafli cætre nas).
Sæ stea afaræ el nu poate, dar nici eu nu pot înota-næuntru, cæci vasul e prea mic
(dafli din mâini, ca øi cum afli înota).
Øi când îi spun: „Haide afar’ sæ ne jucæm“,
El parcæ spune: „Mai bine înæuntru stæm“ (facefli semn cu mâna, ca øi cum afli
invita pe cineva sæ intre).

Poveste Arætafli încæ o datæ Biblia, în timp ce spunefli povestea lui Simon Petru, aøa cum
se gæseøte în Luca 5:1–11. 

La momentul potrivit arætafli ilustraflia 1–24, Isus øi pescarii.

• De ce S-a suit Isus în corabia lui Petru? (Vedefli Luca 5:3.)

• Ce i-a spus Isus lui Petru sæ facæ? (Vedefli Luca 5:4.)

• Ce a prins Simon Petru în mreaja lui? (Vedefli Luca 5:6.)

Tatæl Ceresc L-a rugat pe Isus Hristos sæ creeze peøtii øi celelalte animale
de apæ pentru folosul nostru

Explicafli cæ Tatæl Ceresc L-a rugat pe Isus Hristos sæ creeze peøtii øi animalele
de apæ, pentru ca noi sæ le putem mânca øi sæ le folosim în alte scopuri.
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Poveste Fæcând, din nou, referire la Biblie, spunefli povestea ce se gæseøte în Matei
14:15–21. În timp ce o spunefli, putefli sæ citifli cu glas tare unul sau douæ versete,
cum ar fi Matei 14:16–17.

• Ce a fæcut Isus atunci când oamenilor le-a fost foame? (Vedefli Matei
14:15–16.)

• Cu ce i-a hrænit Isus pe oameni? (Vedefli Matei 14:19.)

Activitate Arætafli clasei undifla pe care afli pregætit-o øi invitafli un copil sæ vinæ în faflæ øi sæ
pescuiascæ. Punefli în container niøte peøti fæcufli din hârtie, iar atunci când copi-
lul miøcæ sfoara deasupra containerului, ataøafli peøtele de clamæ sau magnet øi
læsafli-l pe copil sæ-l tragæ afaræ. Dafli-i voie fiecærui copil sæ pescuiascæ o datæ.

Læsafli copiii sæ vorbeascæ despre momentele în care au pescuit sau au mâncat
peøte.

Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru peøti øi pentru animalele de apæ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Læsafli copiii sæ coloreze peøtele pe care l-au prins în timpul activitæflii de
pescuit (dacæ dorifli, repetafli activitatea). Scriefli pe spatele peøtilor fiecærui
copil Sunt recunoscætor pentru peøti.

2. Rugafli-i pe copii sæ formeze un semicerc. Aøezafli pe podea, în fafla lor, peøtii
pe care aceøtia i-au colorat. Spunefli împreunæ urmætoarele versuri:

Peøtiøorii ce-n pârâu cresc,
Færæ cârlig îi pescuiesc.

Rugafli un copil anume sæ-øi identifice øi sæ-øi aleagæ peøtele sæu, folosind undifla
sau arætând cætre el. Copilul spune: „Am prins unul “, menflionând
culoarea peøtelui. Apoi copilul îl pæstreazæ pentru a-l lua acasæ. Continuafli pânæ
când îi vine rândul fiecærui copil.

3. Împreunæ cu copiii, cântafli „Mulflumiri Tatælui Ceresc“ (Children’s Songbook, p. 20).
Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 18.

4. Ajutafli-i pe copii sæ spunæ urmætoarele versuri øi sæ facæ miøcærile indicate.
Explicafli cæ plevuøcæ înseamnæ peøte mic.

Micufla flestoasæ

Am o micuflæ flestoasæ.
Într-o cutie træieøte (facefli mâinile cæuø).
Înoatæ în râu (dafli din mâini ca øi cum afli înota),
Pe stânci se târæøte (miøcafli-væ degetele în sus ca øi cum v-afli cæflæra).

S-a repezit cu gura la plevuøcæ (batefli o datæ din palme).
S-a repezit la o muscæ (batefli o datæ din palme).
S-a repezit cu gura la un flânflar (batefli o datæ din palme),
S-a repezit la mine (batefli o datæ din palme)! Dar
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A prins plevuøca (batefli o datæ din palme);
A prins musca (batefli o datæ din palme);
A prins flânflarul (batefli o datæ din palme);
Iar pe mine nu m-a prins, øtrengarul!
(Vachel Lindsay, din Collected Poems of Vachel Lindsay. © 1920 de Macmillan
Publishing Co., Inc., revizuitæ 1948 de Elizabeth C. Lindsay. Folosite cu
aprobare.)

5. Ajutafli-i pe copii sæ spunæ versurile urmætoarei poezii. Explicafli cæ un pârâu
este un râu mai mic øi cæ un colfl este un loc pentru a ne ascunde.

Cinci peøtiøori

Rugafli cinci copii sæ stea în picioare în fafla clasei, fiecare flinând în mânæ un
peøte de hârtie.

Cinci peøtiøori în pârâu înoatæ.
Într-un colfl ascuns unul a-notat (unul dintre copii „înoatæ“ înapoi la locul sæu).
Peøtiøorii, peøtiøorii fericifli se joacæ,
Peøtiøorii, peøtiøorii toatæ ziua s-au jucat.

Cântafli altæ strofæ cu patru peøti, apoi cu trei, apoi cu doi. La fiecare strofæ unul
dintre copii „înoatæ“ la locul sæu. Atunci când ræmâne doar un copil, folosifli
urmætoarea strofæ:

Un peøtiøor în pârâu înoatæ;
Într-un colfl ascuns el [ea] a-notat.
Peøtiøorul, peøtiøorul fericit se joacæ,
Peøtiøorul, peøtiøorul toatæ ziua s-a jucat.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Arætafli ilustraflia 1–25, Peøtele; ilustraflia 1–26, Broasca øi ilustraflia 1–27,

Broasca flestoasæ. Spunefli, în cuvintele dumneavoastræ, povestea creærii
peøtilor øi a animalelor de apæ (vedefli Genesa 1:20–23). Exprimafli-væ
recunoøtinfla pentru peøti øi pentru celelalte animale de apæ.

2. Spunefli-le copiilor cæ în sau lângæ apæ træiesc multe animale. Rugafli-i sæ
ghiceascæ la ce animal væ gândifli, în timp ce le dafli urmætoarele indicii:

a. Pielea mea este verde, netedæ øi lucioasæ. Sar. Træiesc lângæ lacuri, râuri sau
bælfli. Putefli ghici ce sunt eu?

(Atunci când copiii ghicesc: „broascæ“, arætafli ilustraflia 1–26, Broasca sau
desenafli pe tablæ o broascæ.)

b. Merg foarte încet. Port pe spatele meu o carapace. Când mæ înspæimânt, îmi
retrag în carapace capul, braflele øi picioarele. Ce sunt eu?

(Atunci când copiii ghicesc: „broascæ flestoasæ“, arætafli ilustraflia 1–27,
Broasca flestoasæ sau desenafli pe tablæ o broascæ flestoasæ.)

Dupæ ce copiii au ghicit amândouæ animalele, rugafli-i sæ saræ prin clasæ ca
broaøtele; apoi rugafli-i sæ meargæ încet, pe burtæ, asemenea broaøtelor
flestoase.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ recunoøtinflæ faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus
Hristos pentru animale.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 1:24–25 øi 6:5–8, 19.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. planøele de la 1–6 pânæ la 1–19, Animale (planøe asemænætoare pot fi, de

asemenea, gæsite în Planøele ilustrative ale Societæflii Primare, seturile 4 øi 5);
c. ilustraflia 1–28, Creaflia – viefluitoarele (Setul cu ilustraflii inspirate din

Evanghelie 100; 62483); ilustraflia 1–29, Construcflia arcei (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 102; 62053); ilustraflia 1–30, Arca lui Noe (Setul cu
ilustraflii inspirate din Evanghelie 103; 62305).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Punefli pe podea sau pe masæ, în fafla copiilor, planøele ce reprezintæ diferite
specii de animale. Ajutafli un copil sæ aleagæ una dintre ele, sæ identifice animalul
øi sæ o arate clasei. Continuafli pânæ îi vine rândul fiecæruia dintre copii, cel puflin
o datæ.

Tatæl Ceresc L-a rugat pe Isus Hristos sæ creeze animalele

Revedefli cu copiii faptul cæ Tatæl Ceresc L-a rugat pe Isus Hristos sæ creeze fru-
mosul nostru Pæmânt, inclusiv ziua øi noaptea, oceanele øi uscatul, plantele øi
copacii. Arætafli Biblia øi reamintifli-le copiilor cæ, în aceastæ carte, putem citi
despre creaflie. Explicafli faptul cæ Biblia ne spune cæ Tatæl Ceresc L-a rugat pe
Isus sæ creeze øi sæ punæ toate animalele pe Pæmânt.

Afiøafli ilustraflia 1–28, Creaflia – viefluitoarele.

• Cine a creat lucrurile pe care le vedefli în aceastæ ilustraflie?

• Cum se numesc animalele din aceastæ ilustraflie?

Explicafli cæ Isus a creat pe Pæmânt tot felul de animale. Unele dintre ele træiesc
în ferme sau la curte øi în jurul caselor noastre. Altele træiesc în pædure, în munfli
sau în deøert. Unele animale locuiesc în zonele reci ale Pæmântului, iar altele în
cele cælduroase.

• Ce animale træiesc în ferme sau la curte?

• Ce animale træiesc în pædure, în munfli sau în deøert?

• Care este animalul vostru preferat?

Lecflia
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Activitate Rugafli-i pe copii sæ se ridice øi sæ-øi imite animalul lor preferat.

Animalele ne sunt de folos

Explicafli cæ Tatæl Ceresc L-a delegat pe Isus sæ punæ animale pe Pæmânt pentru
a ne fi de folos. Folosim unele animale pentru carnea lor, altele pentru a ne fi de
ajutor la treburile noastre; unele sunt interesante de privit øi cu altele chiar ne
putem juca.

• În ce fel ne sunt de folos animalele?

• De la care animale obflinem mâncare, cum ar fi lapte, ouæ sau carne?

• De la care animale obflinem materiale pentru îmbræcæminte?

• Pe care dintre ele le putem avea ca animale de casæ?

• Ce animale putem cælæri?

Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre experienflele pe care le-au avut cu dife-
rite specii de animale.

Animalele au fost salvate de la potop

Spunefli povestea legatæ de Arca lui Noe, aøa cum se gæseøte în Genesa
6:5–8:19. Arætafli ilustraflia 1–29, Construcflia arcei øi ilustraflia 1–30, Arca lui Noe.
Pentru a ilustra povestea afli putea folosi, de asemenea, planøele.

• Cum au fost Noe øi familia lui binecuvântafli pentru cæ s-au supus lui Isus?

• Cum au fost salvate animalele?

• Atunci când vedem un curcubeu, despre ce ne aminteøte el nouæ?

Activitate Rugafli-i pe copii sæ se ridice øi sæ facæ miøcærile împreunæ cu dumneavoastræ,
în timp ce recitafli urmætoarele versuri:

Noe

O arcæ mare Noe a construit (deschidefli larg braflele);
Øtia exact ce-i de fæcut (ducefli degetul arætætor la tâmplæ).
A tæiat, a mæsurat øi cu ciocanul a bætut (facefli miøcærile indicate)
Precum i s-a poruncit (dafli din cap).

Noe øi-a chemat familia sa mare (miøcafli braflul, ca øi cum afli chema)
Spre arcæ sæ se-ndrepte (pæøifli uøor pe loc)
Øi animalele-n pereche (flinefli douæ degete ridicate)
Au venit la bord pe arca plutitoare (deschidefli braflele lateral øi balansafli-væ ca øi
cum afli pluti).

Nori grei øi cenuøii s-au adunat (ducefli mâinile deasupra capului),
Ploaia sæ cadæ, a-nceput (miøcafli degetele, imitând stropii de ploaie ce cad)
Øi peste tot s-a aøternut (miøcafli braflul øi mâna de la stânga la dreapta);
Nu mai era nici un uscat (întoarcefli capul dintr-o parte în alta).

Arca plutea pe apæ-uøor (deschidefli braflele lateral øi balansafli-væ ca øi cum afli pluti)
Zile øi nopfli au trecut (împreunafli mâinile øi acoperifli cu ele o jumætate a feflei),
Pânæ când soarele a apærut (ducefli braflele deasupra capului øi facefli un cerc)
Cald øi strælucitor.
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Øi apa a scæzut încet (încruciøafli braflele în dreptul pieptului);
Uscatul s-a ivit (deschidefli braflele øi întindefli mâinile).
Øi Domnului I-au mulflumit (plecafli capul øi ducefli braflele la piept)
Cæci El era mereu alæturi.
(Adaptate dupæ versurile lui Beverly Spencer.)

Mærturie Împærtæøifli sentimentele dumneavoastræ de recunoøtinflæ pentru frumoasa lume
pe care Isus Hristos a creat-o dupæ planul stabilit de Tatæl Ceresc. Spunefli cât
de recunoscætor suntefli pentru animalele care au fost puse pe acest Pæmânt,
pentru ca sæ ne fie de folos øi sæ ne putem bucura de ele.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Jucafli jocul „Care animal eøti?“ Rugafli-i pe copii sæ formeze un cerc. Rugafli-l
pe unul dintre ei sæ stea în centrul cercului øi sæ imite un animal. Atunci când
ceilalfli copii vor sæ ghiceascæ ce animal imitæ copilul din centru, ei trebuie sæ
ridice mâna. Când un copil ghiceøte corect despre ce animal este vorba, el
vine în centrul cercului øi imitæ un alt animal. La început, putefli cere fiecærui
copil sæ væ øopteascæ numele animalului pe care el îl va imita, pentru a fi sigur
cæ øtie bine cum aratæ animalul, ce miøcæri face øi ce sunete scoate.

2. Jucafli jocul „Ce animal este aceasta?“ Dafli-le copiilor indicii despre un anumit
animal. Indiciile pot fi legate de regiunea în care træieøte, cât este de mare, ce
sunete scoate, ce culoare are øi în ce fel e de folos omului. Spunefli-le copiilor
sæ-øi ridice mâna atunci când ei cred cæ øtiu despre ce animal vorbifli. Repetafli
de câte ori vrefli, sugerând alte animale.

3. Spunefli, împreunæ cu copiii, cuvintele din „Planeta-i aøa mare“ (Children’s
Songbook, p. 235). Mimafli miøcærile indicate mai jos:

O planetæ mare øi rotundæ Dumnezeu a creat (facefli un cerc larg cu braflele),
Øi pe ea creafliile le-a aøezat;
Munflii (împreunafli degetele mâinilor deasupra capului)
Øi cu væile (flinefli palmele întoarse în dreptul brâului)
Øi pomi atât de-nalfli (întindefli braflele sus),
Animale mari (ridicafli-væ pe vârfuri øi întindefli braflele sus)
Øi animale mici, toate animalele (læsafli-væ jos øi ghemuifli-væ).
Planeta-i aøa mare øi rotundæ (facefli un cerc larg cu braflele).
Tatæl ne iubeøte pe tofli; binecuvântærile-abundæ (ducefli braflele la piept ca øi
cum v-afli îmbræfliøa).

4. Rugafli-i pe copii sæ vorbeascæ despre animalele de casæ pe care le au sau pe
care ar vrea sæ le aibæ. Vorbifli cu ei despre cum ar trebui sæ tratæm øi sæ avem
grijæ de animalele de casæ.

5. Dafli-le copiilor hârtie de scris øi creioane colorate. Dafli-i voie fiecæruia sæ-øi
deseneze animalul preferat. Scriefli pe fiecare desen Sunt recunoscætor pentru
animale.
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Arætafli ilustraflia 1–28, Creaflia – viefluitoarele. Spunefli, în cuvintele

dumneavoastræ, povestea creærii animalelor (vedefli Genesa 1:24–25).
Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru animale.

2. Alegefli câteva animale pe care copiii le cunosc. Rugafli-i pe copii sæ se ridice øi
sæ imite, pe rând, toate acele animale. Discutafli despre cum aratæ animalele,
ce sunete scot øi la ce ne sunt de folos.

3. Ajutafli copiii sæ cânte primele versuri din „Tot ce este strælucit“ (Children’s
Songbook, p. 231). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 13.

Lecflia 12



Sunt recunoscætor 
pentru pæsæri øi insecte
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ recunoøtinflæ faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus
Hristos pentru pæsæri, insecte øi târâtoare.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 1:20–25 øi 1 Împærafli 16:29–17:6.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. dacæ este posibil, obflinefli fotografii ce reprezintæ pæsæri, insecte øi târâtoare

care se gæsesc în zona în care locuifli;
c. planøele de la 1–20 pânæ la 1–25, Pæsæri øi insecte (planøe asemænætoare

pot fi, de asemenea, gæsite în Planøele ilustrative ale Societæflii Primare,
seturile 4 øi 5);

d. ilustraflia 1–31, Ilie hrænit de corbi; ilustraflia 1–32, Miracolul pescæruøilor
(Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 413; 62603).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Dafli urmætoarele indicii øi læsafli-i pe copii sæ ghiceascæ ræspunsul la întrebarea:
„Ce sunt eu?“.

1. Am un cioc.

2. Am pene.

3. Am aripi.

4. Zbor.

Atunci când copiii ghicesc „o pasære“, rugafli-i sæ imite împreunæ cu dumnea-
voastræ pæsæri care zboaræ prin clasæ. Conducefli-i înapoi la locurile lor.

Tatæl Ceresc L-a rugat pe Isus Hristos sæ creeze pæsærile

Explicafli cæ Tatæl Ceresc L-a rugat pe Isus Hristos sæ creeze pæsærile pentru ca
noi sæ ne bucuræm de ele øi sæ facæ Pæmântul un loc frumos în care sæ træim.
Arætafli Biblia øi spunefli copiilor cæ în ea ni se spune despre crearea pæsærilor
(vedefli Genesa 1:20–23).

Explicafli cæ în lume træiesc diferite feluri de pæsæri. Arætafli, pe rând, fotografiile
pe care le-afli obflinut øi planøele ce reprezintæ pæsæri.

• Este aceasta o pasære?

• Cum v-afli dat seama? (Are aripi, pene øi cioc.)

Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre experienflele pe care le-au avut øi în
care au întâlnit pæsæri.

Lecflia

13
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Pæsærile ne pot ajuta

Poveste Arætafli ilustraflia 1–31, Ilie hrænit de corbi øi spunefli povestea corbilor care l-au
hrænit pe profetul Ilie, aøa cum se gæseøte în 1 Împærafli 17:1–6. Ajutafli copiii sæ
înfleleagæ cæ Tatæl Ceresc øi Isus au putere asupra tuturor lucrurilor, inclusiv asu-
pra pæsærilor. Isus le-a poruncit pæsærilor sæ aibæ grijæ de Ilie, în timp ce acesta a
trebuit sæ se ascundæ de Ahab, regele cel ræu.

• Cum au øtiut corbii cæ trebuie sæ-i aducæ mâncare lui Ilie? (Vedefli 1 Împærafli 17:4.)

• Ce fel de mâncare au adus corbii? (Pâine øi carne; vedefli 1 Împærafli 17:6.)

Activitate Alegefli un copil care sæ-l interpreteze pe Ilie. Rugafli-i pe ceilalfli copii sæ se pre-
facæ a fi corbii ce-i aduc mâncare dimineafla øi apoi seara.

Poveste Spunefli, în cuvintele dumneavoastræ, povestea pescæruøilor øi a læcustelor:

Atunci când pionierii au sosit în valea Salt Lake, au plantat grâu øi alte cereale.
Aveau nevoie de grâu pentru a face pâine øi de cereale pentru a le mânca.
Spicele de grâu au crescut înalte, iar boabele erau mari. Chiar înainte de culesul
grâului, un nor mare a acoperit cerul. Nu era un nor de ploaie, ci erau mii de
læcuste negre øi înfometate. Ele s-au aøezat pe grâu øi-au început sæ-l mænânce.

Pionierii au fæcut tot ce puteau pentru a opri læcustele sæ le mænânce grâul. Au
aprins focuri, au gonit læcustele cu mæturi øi pæturi øi chiar au încercat sæ le ude
cu apæ. Dar ele nu s-au oprit. Pionierilor le-a fost teamæ cæ nu vor avea mâncare
pentru iarnæ. Au îngenuncheat øi I-au cerut ajutor Tatælui Ceresc.

Curând, mari stoluri de pescæruøi au venit øi au început sæ mænânce læcustele.
(Afiøafli ilustraflia 1–32, Miracolul pescæruøilor.) În scurt timp, majoritatea læcuste-
lor au fost distruse. Pionierii I-au mulflumit Tatælui Ceresc pentru cæ a trimis
pescæruøii øi le-a salvat recolta (vedefli William E. Berrett, The Restored Church
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1961], pp. 283-285).

• Cum i-au ajutat pescæruøii pe pionieri?

Tatæl Ceresc L-a rugat pe Isus Hristos sæ creeze insectele øi târâtoarele

Spunefli-le copiilor cæ Isus Hristos a creat, de asemenea, insectele øi târâtoarele,
cum ar fi pæianjenii øi øerpii. Aceste creaturi fac parte din planul Tatælui Ceresc
pentru noi.

Activitate Rugafli-i pe copii sæ ghiceascæ insectele øi târâtoarele descrise în ghicitorile
urmætoare. Atunci când se ghiceøte câte o ghicitoare, afiøafli planøa potrivitæ øi
discutafli despre ea.

1. Sunt galbenæ øi bâz eu fac.
Corpul cu puf mi-e acoperit.
Produc miere ca sæ fiu pe plac.
Øi m-au numit. (Albinæ; facefli un zgomot ca un zumzet.)

2. fies o pânzæ ca sæ-mi prind mâncare.
Am exact opt picioare.
Oamenii nu mæ pot iubi.
Putefli ghici ce-aø putea fi? (Pæianjen; miøcafli-væ degetele, asemenea
picioarelor de pæianjen.)
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3. O omidæ-am fost cândva.
Spre cer pot, acum, zbura.
Am frumoase aripioare.
Ce-aø putea fi eu, oare? (Fluture; miøcafli-væ degetele uøor, asemenea aripilor
de fluture.)

• Ce cunoaøtefli despre aceste insecte?

Explicafli cæ insectele au fost create pentru mai multe scopuri. 

Unele insecte pot fi mâncate de pæsæri, animale øi alte insecte; altele scot sunete
frumoase øi sunt plæcute la vedere. Albinele produc mierea pe care noi o mân-
cæm øi ajutæ la creøterea unor fructe, flori øi legume.

Activitate Arætafli planøa ce reprezintæ o albinæ øi celelalte ilustraflii cu albine øi stupi pe
care le-afli obflinut. Descriefli felul în care albinele adunæ nectarul din flori pe care-l
folosesc la producerea mierii øi, apoi, rugafli copiii sæ se prefacæ a fi albine ce
zboaræ din floare în floare øi obflin nectar pentru miere.

• Ce insecte væ plac? De ce?

Arætafli fotografiile pe care le-afli obflinut øi care reprezintæ insecte. Explicafli cæ
unele insecte ne deranjeazæ. Ne mænâncæ mâncarea, ne pot muøca sau înflepa.
Reamintifli-le copiilor de povestea pescæruøilor øi a læcustelor. Læcustele mâncau
toatæ mâncarea pionierilor.

Explicafli cæ, de obicei, atunci când insectele ne rænesc sau ne deranjeazæ, ele
încearcæ doar sæ se protejeze.

Mærturie Reamintifli-le copiilor cæ pæsærile, insectele øi celelalte târâtoare sunt o parte
importantæ a planetei noastre. Exprimafli-væ sentimentele de recunoøtinflæ pentru
aceste creaturi.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Jucafli jocul „fluturele“. Rugafli-i pe copii sæ formeze un cerc. Alegefli pe unul
dintre ei care sæ fie fluturele. Acest copil fline în mâini un fluture de hârtie øi-l
plimbæ peste capetele celorlalfli copii, în timp ce merge împrejurul cercului prin
exterior. În timp ce copilul merge împrejurul cercului, recitafli aceste versuri:

Un fluturaø a zburat
Într-o zi de varæ el sus s-a-nælflat.
A zburat în miezul unei zile senine,
Iar dupæ aceea s-a aøezat pe tine!

Când spunefli: „Iar dupæ aceea s-a aøezat pe tine“, copilul care este fluturele
pune fluturele de hârtie în poala altui copil. Acel copil devine acum fluturele.
Repetafli versurile pânæ când fiecærui copil îi vine rândul sæ fie fluturele.

2. Explicafli, în cuvinte simple, cum o omidæ devine un fluture. Rugafli-i pe copii sæ
mimeze cæ sunt omizi într-un cocon. Spunefli-le sæ stea pe scaunele lor sau pe
podea øi sæ-øi prindæ picioarele cu braflele, prefæcându-se cæ dorm. Spunefli-le
cæ, atunci când o omidæ se transformæ într-un fluture, aripile lui încep sæ se
miøte øi sæ se întindæ. Rugafli-i pe copii sæ-øi întindæ braflele. Reamintifli-le cæ
fluturii, chiar øi atunci când se miøcæ, nu fac zgomot. Rugafli-i sæ se ridice øi sæ
arate cum zboaræ prin clasæ færæ sæ facæ zgomot.
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3. Spunefli, împreunæ cu copiii, versurile din „Planeta-i aøa mare“ (Children’s
Songbook, p. 235). Folosifli miøcærile de mai jos, în timp ce spunefli aceste
versuri:

O planetæ mare øi rotundæ Dumnezeu a creat (facefli un cerc larg cu braflele),
Øi pe ea creafliile le-a aøezat;
Munflii (împreunafli degetele mâinilor deasupra capului)
Øi cu væile (flinefli palmele întoarse în dreptul brâului)
Øi pomi atât de-nalfli (întindefli braflele sus),
Animale mari (ridicafli-væ pe vârfuri øi întindefli braflele sus)
Øi animale mici, toate animalele (læsafli-væ-n jos øi ghemuifli-væ).
Planeta-i aøa mare øi rotundæ (facefli un cerc larg cu braflele).
Tatæl ne iubeøte pe tofli; binecuvântærile-abundæ (ducefli braflele la piept ca øi
cum v-afli îmbræfliøa).

4. Spunefli cuvintele din „Tot ce este strælucit“ (Children’s Songbook, p. 231),
folosind miøcærile indicate mai jos:

Tot ce este strælucit (facefli un cerc larg cu braflele),
Tot ce este mare, mic (deschidefli larg braflele, apoi aducefli-le împreunæ),
Tot ce-i bun øi minunat (ducefli degetul la cap),
Dumnezeu, El le-a creat (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli ruga).

Florile ce se deschid (deschidefli pumnii),
Pæsæri care cântæ (aducefli degetele împreunæ, asemenea unui cioc),
El le-a creat culorile (miøcafli braflele de la stânga la dreapta);
Øi le-a dat aripile; înspre cer se-avântæ (dafli din mâini ca øi cum afli avea aripi).

5. Aducefli pentru copii un borcan cu miere pentru a o vedea sau gusta din ea.
(Vorbifli cu pærinflii copiilor pentru a væ asigura cæ nici unul dintre copii nu este
alergic la miere.)

6. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile unuia din jocurile urmætoare sau chiar pe ale
amândurora:

Douæ pãsãrele mici

Douæ pãsãrele mici stæteau pe un zid (punefli un deget pe fiecare umær),
Una se numea Cip (ridicafli degetul de la mâna stângæ)
Øi alta Cirip (ridicafli degetul de la mâna dreaptæ).
Zboaræ de-aici, Cip (ascundefli degetul de la mâna stângæ în spate);
Zboaræ de-aici, Cirip (ascundefli degetul de la mâna dreaptæ în spate).
Vino înapoi, Cip (aducefli degetul de la mâna stângæ înapoi pe umær);
Vino înapoi, Cirip (aducefli degetul de la mâna dreaptæ înapoi pe umær).

Stupul de albine

Iatæ stupul de albine (împreunafli degetele de la mâna stângæ în formæ de cupæ,
cu palma în jos).
Unde sunt albinele?
Ele stau ascunse bine (ascundefli degetele mâinii drepte sub mâna stângæ
fæcutæ cupæ).
Curând, din stup ele ies (aducefli mâna dreaptæ afaræ øi, în timp ce copiii
numæræ, ridicafli, pe rând, câte un deget).
Unu, doi, trei, patru, cinci! BZZZ! Zboaræ prin flori, la cules!

Lecflia 13
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Arætafli o ilustraflie simplæ, o planøæ sau un desen ce reprezintæ o pasære.

Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc L-a rugat pe Isus Hristos sæ creeze pæsærile
(vedefli Genesa 1:20–23). Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru pæsæri.

2. Explicafli cæ pæsærile au ciocuri speciale care le ajutæ sæ-øi adune mâncarea.
Rugafli-i pe copii sæ-øi ducæ o mânæ la guræ, ca øi cum ar avea cioc øi sæ
mimeze cæ ciugulesc. Explicafli cæ pæsærile au, de asemenea, aripi care le ajutæ
sæ zboare. Rugafli-i sæ dea din brafle øi sæ mimeze cæ zboaræ.

3. Spunefli cuvintele din „Pæsæri în copac“ (Children’s Songbook, p. 241), folosind
miøcærile indicate mai jos:

Am gæsit un cuibuøor (facefli mâinile cæuø)
În ramurile unui pom (flinefli braflele deasupra capului în formæ de cerc)
Are doar un ouøor?
Nu. Sunt unu, douæ, trei (ridicafli câte un deget).

Pasærea mamæ stæ în cuib (facefli mâna stângæ cæuø; aøezafli în ea mâna
dreaptæ)
Ouæle sæ le cloceascæ (flinefli cele trei degete sus).
Pasærea tatæ dæ ocol (miøcafli braflele ca øi cum afli zbura)
De rele sæ le fereascæ.

4. Ajutafli-i pe copii sæ facæ miøcærile urmætorului joc:

Micuflul pæianjen

Micuflul pæianjen pe fleavæ s-a urcat (folosifli douæ degete ale unei mâini pentru
a væ „urca“ pe braflul celeilalte mâini).
A venit ploaia øi-afar’ l-a aruncat (ridicafli mâinile deasupra capului; apoi
aducefli-le în jos, miøcând degetele).
Când soarele-a ieøit øi totul s-a uscat (ducefli braflele deasupra capului øi facefli
un cerc).
Micuflul pæianjen, din nou, pe fleavæ s-a urcat (repetafli acfliunea primului vers).



Adam øi Eva au fost creafli 
dupæ chipul Tatælui Ceresc
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Lecflia

14
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ Adam øi Eva au fost creafli dupæ chi-

pul Tatælui Ceresc.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 1; 2:15–25 øi 3. Vedefli, de asemenea, Principiile
Evangheliei (31110), capitolele 5 øi 6.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. planøele de la 1–1 pânæ la 1–25 (planøe asemænætoare pot fi, de asemenea,

gæsite în Planøele ilustrative ale Societæflii Primare, seturile 3, 4 øi 5);
c. ilustraflia 1–33, Adam øi Eva (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 101;

62461); ilustraflia 1–34, Adam øi Eva îøi învaflæ copiii.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli ca tofli cei care sunt copii ai Tatælui Ceresc sæ se ridice. Reamintifli-le copii-
lor cæ noi tofli suntem copiii Tatælui Ceresc øi, deci, fiecare ar trebui sæ se ridice.

Cântec Cântafli împreunæ cu copiii „Copil al Domnului“ (Cartea de cântece pentru copii,
p. 58). Menflionafli faptul cæ acest cântec ne spune cæ Tatæl Ceresc ne-a dat o
casæ pe Pæmânt.

Copil al Domnului,
El m-a trimis aici,
Mi-a dat o casæ pe Pæmânt
Cu dragi øi scumpi pærinfli.

Vino, sæ fii lângæ mine,
Drumul sæ-mi aræfli.
Cum sæ fac cu El sæ fiu,
Te rog sæ mæ învefli.

Pæmântul a fost creat dupæ planul Tatælui Ceresc

Activitate Întoarcefli planøele pe verso øi aøezafli-le pe masæ sau în poala dumneavoastræ.

• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Isus le-a creat pe Pæmânt?

În timp ce copilul menflioneazæ fiecare lucru creat, rugafli-l sæ afiøeze planøa
corespunzætoare.

• Pentru ce lucruri create suntefli voi recunoscætori?
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Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ Pæmântul øi tot ce este pe el a fost creat pentru ca
noi sæ îl folosim øi sæ ne bucuræm de el. Reamintifli-le cæ Pæmântul øi tot ce este
pe el face parte din planul Tatælui Ceresc.

Cântec Cântafli, din nou, împreunæ cu copiii „Copil al Domnului“.

Adam øi Eva au fæcut parte din planul Tatælui Ceresc

Rugafli-i pe copii sæ se uite pe planøele expuse.

• Ce altceva trebuie sæ mai fie pe Pæmânt?

Arætafli ilustraflia 1–33, Adam øi Eva. Explicafli cæ, dupæ ce toate celelalte lucruri
au fost create, au fost creafli Adam øi Eva. Vorbifli despre crearea omului, aøa
cum se gæseøte în Genesa 1:26-28. Explicafli cæ Adam øi Eva au fost primii doi
oameni care au træit pe Pæmânt. Ei au avut trupuri din carne øi oase, la fel ca
trupul Tatælui nostru Ceresc.

• Cine a fost primul om care a træit pe Pæmânt?

• Cine a fost prima femeie care a træit pe Pæmânt?

• Ce fel de trupuri au avut Adam øi Eva?

Rugafli-i pe copii sæ îøi atingæ braflele øi reamintifli-le cæ trupurile lor sunt la fel ca
trupul lui Adam øi al Evei.

Poveste Referindu-væ la ilustraflia 1–33, Adam øi Eva, spunefli, în cuvintele dumneavoastræ,
povestea lor, scoflând în evidenflæ urmætoarele aspecte (vedefli Genesa 2:15–25; 3):

1. Dupæ ce Adam øi Eva au primit trupuri fizice, ei au træit într-un loc frumos
numit Grædina Edenului;

2. Adam øi Eva au fost cæsætorifli pentru eternitate de cætre Tatæl Ceresc;

3. În Grædina Edenului fructele øi florile creøteau cu uøurinflæ, iar toate animalele
erau îmblânzite;

4. Adam øi Eva nu øtiau diferenfla dintre bine øi ræu;

5. Adam øi Eva nu puteau avea copii;

6. Adam øi Eva puteau mânca din fructele oricærui copac cu excepflia unuia;

7. Adam øi Eva au mâncat din fructul acelui copac;

8. Adam øi Eva au trebuit sæ pæræseascæ Grædina Edenului;

9. Întreaga lume s-a schimbat. Adam øi Eva au trebuit sæ munceascæ pentru 
a-øi procura hrana, buruienile au început sæ creascæ, iar animalele au devenit
sælbatice;

10. Adam øi Eva au început sæ aibæ copii.

Arætafli ilustraflia 1–34, Adam øi Eva îøi învaflæ copiii. Explicafli cæ Adam øi Eva au
fost binecuvântafli cu mulfli copii. Ei au fost primii pærinfli de pe Pæmânt. Ei øi-au
învæflat copiii despre Tatæl Ceresc øi Isus. Familia lor a crescut øi s-a ræspândit pe
fafla întregului Pæmânt.
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• Ce au fæcut Adam øi Eva dupæ ce au pæræsit Grædina Edenului?

Explicafli cæ Adam øi Eva au folosit øi s-au bucurat de plantele øi animalele ce
fuseseræ create pe Pæmânt.

Activitate Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætorului joc:

Adam øi Eva

Adam øi Eva pe Pæmânt au træit (facefli mâinile cæuø pentru a indica Pæmântul)
Când era la început.
Multe animale au îngrijit (folosifli o mânæ pentru a o mângâia pe cealaltæ)
Øi plante ei au crescut (aducefli degetele la guræ ca øi cum afli mânca).
Adam øi Eva au avut copii (ridicafli douæ degete lipite unul de altul)
Care-au avut la rândul lor copii (mai ridicafli încæ douæ degete).
Mulfli, de atunci încolo, s-au næscut (miøcafli toate cele zece degete). 
Privifli! Acum Pæmântul s-a umplut (facefli un cerc larg cu braflele; 
apoi deschidefli-le larg în lateral)!

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, deoarece Adam øi Eva au fost primii pærinfli pe
Pæmânt, noi tofli facem parte din familia lor.

Tatæl Ceresc øi Isus au spus cæ Pæmântul era bun

Citifli cu glas tare prima propoziflie din Genesa 1:31. Rugafli-i pe copii sæ o repete
împreunæ cu dumneavoastræ. Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus consideræ cæ tot
ceea ce Ei au creat este bun. Cel mai important, Ei øtiu cæ noi suntem buni øi ne
iubesc pe fiecare dintre noi foarte mult.

Mærturie Împærtæøifli-væ mærturia despre dragostea pe care Tatæl Ceresc øi Isus o au pentru
fiecare dintre noi. Explicafli cæ Pæmântul, cu tot ce este pe el, a fost creat pentru
ca noi sæ îl folosim øi sæ ne bucuræm de el. Oricând vedem o floare, o stea sau
orice alt lucru care a fost creat, ni se aminteøte cæ Tatæl Ceresc øi Isus ne iubesc.
Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru dragostea Lor øi pentru Pæmânt.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Selectafli mai multe activitæfli din lecfliile de la 8 la 13, cum ar fi „Creafliile lui
Dumnezeu“ sau „Noe“ pentru a le desfæøura împreunæ cu copiii.

2. În timp ce copiii numæræ zilele pe degete, revedefli ce s-a întâmplat în fiecare zi
a creafliei.

3. Cântafli sau spunefli împreunæ cu copiii versurile din „Tatæl Ceresc mæ iubeøte“
(Children’s Songbook, p. 228). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 6.

4. Dafli-le voie copiilor sæ deseneze sau sæ coloreze un lucru ce face parte din
planul Tatælui Ceresc, cum ar fi o floare, un copac sau soarele. Scriefli pe hârtia
fiecærui copil Sunt recunoscætor pentru Pæmânt.

Lecflia 14
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Spunefli cuvintele din „Planeta-i aøa mare“ (Children’s Songbook, p. 235).

Ajutafli-i pe copii sæ facæ miøcærile indicate mai jos:

O planetæ mare øi rotundæ Dumnezeu a creat (facefli un cerc larg cu braflele),
Øi pe ea creafliile le-a aøezat;
Munflii (împreunafli degetele mâinilor deasupra capului)
Øi cu væile (flinefli palmele întoarse în dreptul brâului)
Øi pomi atât de-nalfli (întindefli braflele sus),
Animale mari (ridicafli-væ pe vârfuri øi întindefli braflele sus)
Øi animale mici, toate animalele (læsafli-væ-n jos øi ghemuifli-væ).
Stele în noapte lumineazæ uøor (deschidefli øi închidefli degetele de la mâini),
Soarele ziua, cald øi strælucitor (facefli un cerc larg cu braflele).
Planeta-i aøa mare øi rotundæ.
Tatæl ne iubeøte pe tofli; binecuvântærile-abundæ (ducefli braflele la piept ca øi
cum v-afli îmbræfliøa).

2. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ
spunefli cuvintele:

Creafliile lui Dumnezeu

Dumnezeu a fæcut luna (facefli un cerc cu mâinile)
Øi stele lucitoare (deschidefli øi închidefli pumnii)
Apoi pe cer le-a aøezat (întindefli mâinile sus).
El a fæcut øi soarele (facefli un cerc cu braflele deasupra capului),
Pomii (flinefli sus øi drept braflele)
Øi florile (facefli mâinile cæuø)
Øi pæsærile zburætoare (dafli din brafle ca øi cum afli zbura).
(Din Fascinating Finger Fun, de Eleanor Doan. © 1951. Folositæ cu aprobare.)



Sabatul este 
o zi de preaslævire
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Lecflia

15
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ Sabatul este o zi de preaslævire øi de

odihnæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 2:1–3 øi Exodul 16:11–31. Vedefli, de asemenea,
Principiile Evangheliei (31110), capitolul 24.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 1–6, Seara de familie (62521); ilustraflia 1–7, O familie iubitoare;

ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei (62021); ilustraflia 1–9, Rugæciunea de
dimineaflæ (62310); ilustraflia 1–10, Rugæciunea în familie (62275); ilustraflia
1–35, Culegerea manei; ilustraflia 1–36, Copiii citesc cu unul din pærinfli o
poveste din scripturi.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Ajutafli copiii sæ descrie, prin gesturi, fiecare zi a creafliei, în timp ce le amintifli ce
s-a creat în fiecare dintre ele (vedefli Genesa 1):

Ziua întâia Prefacefli-væ cæ dormifli øi, apoi, trezifli-væ pentru a indica noaptea
øi ziua.

Ziua a doua Ridicafli-væ, privifli sus øi deschidefli-væ larg braflele pentru a indica
cerul.

Ziua a treia Aplecafli-væ sæ culegefli o floare øi, dupæ aceea, mirosifli-o.

Ziua a patra Facefli un cerc larg cu braflele pentru a reprezenta soarele øi unul
mai mic cu mâinile pentru a reprezenta luna, iar apoi închidefli øi
deschidefli degetele, în timp ce væ miøcafli braflele pentru a repre-
zenta stelele ce strælucesc.

Ziua a cincea Prefacefli-væ cæ suntefli o pasære care zboaræ prin clasæ sau un
peøte ce înoatæ în mare.

Ziua a øasea Prefacefli-væ cæ suntefli un animal. Mergefli de mai multe ori prin
clasæ, imitând acel animal. Dupæ aceea stafli împreunæ cu copiii
într-un rând øi rugafli-i sæ spunæ, unul dupæ altul: „Numele meu
este (numele copilului). Sunt un copil al lui Dumnezeu“.

Rugafli-i pe copii sæ se aøeze færæ sæ facæ zgomot.

Spunefli-le cæ în cea de-a øaptea zi Tatæl Ceresc øi Isus S-au odihnit. Ei au numit
aceastæ zi de odihnæ, Sabat.

Rugafli-i pe copii sæ repete de câteva ori cuvântul Sabat.
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Sabatul este o zi sfântæ

Citifli cu glas tare Genesa 2:1, 2 øi versetul 3 pânæ la cuvântul sfinflit-o. Explicafli cæ,
dupæ ce Tatæl Ceresc øi Isus au terminat crearea Pæmântului øi a fiecærui lucru care
este pe el, Ei au binecuvântat a øaptea zi. Este o zi sfântæ, diferitæ de celelalte zile
ale sæptæmânii. Sabatul este o zi în care ne odihnim øi Îi preaslævim pe Tatæl
Ceresc øi pe Isus.

• A câta zi din sæptæmânæ este Sabatul?

• Ce au fæcut Tatæl Ceresc øi Isus în ziua de Sabat? (Vedefli Genesa 2:2.)

Activitate Rugafli-i pe copii sæ ridice øapte degete. Miøcafli câte un deget, în timp ce
numærafli împreunæ cu ei pânæ la øapte. Explicafli cæ în primele øase zile (miøcafli
primele øase degete), noi muncim. În a øaptea zi (miøcafli doar cel de-al øaptelea
deget), ne odihnim pentru cæ este ziua de Sabat.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–35, Adunarea manei øi spunefli povestea israeliflilor øi a manei,
aøa cum se gæseøte în Exodul 16:11–31.

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ miracolul manei. Explicafli cæ, în fiecare zi, israeliflii adu-
nau manæ suficientæ doar pentru o zi, dar în cea de-a øasea zi ei adunau manæ
suficientæ pentru douæ zile. Dacæ israeliflii adunau manæ în plus în altæ zi decât a
øasea, se strica. În ziua a øaptea, care era Sabatul, nu era nici un fel de manæ
pentru a fi adunatæ. În aceastæ zi ei mâncau mana pe care o adunaseræ în plus
în ziua a øasea.

• Cum au fæcut israeliflii rost de mâncare?

• De ce nu au adunat manæ în ziua de Sabat?

Citifli cu glas tare Exodul 16:26. Explicafli cæ israeliflii au fost învæflafli sæ nu lucreze
în ziua de Sabat. În ziua de Sabat, Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ ne gândim
la Ei, în loc sæ ne gândim la munca noastræ. Sabatul este o zi foarte sfântæ pen-
tru Tatæl Ceresc øi Isus.

Accentuafli faptul cæ Sabatul nu este o zi în care sæ muncim øi sæ ne facem tre-
burile obiønuite, ci este o zi de preaslævire a Tatælui Ceresc øi a lui Isus. A preas-
lævi înseamnæ a ne gândi la Tatæl Ceresc øi la Isus øi a face lucruri care aratæ cât
de mult Îi iubim.

Sabatul este o zi de preaslævire

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ Sabatul este o zi veselæ pentru cæ Îi putem preaslævi
pe Tatæl Ceresc øi pe Isus în multe feluri.

• Ce afli fæcut azi pentru a aræta Tatælui Ceresc øi lui Isus cæ Îi iubifli?

Explicafli cæ un mod important prin care Îi putem preaslævi pe Tatæl Ceresc øi pe
Isus sau prin care Le arætæm cæ Îi iubim, este acela de a veni la Bisericæ øi de a
lua din împærtæøanie. Arætafli ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei. Tatæl Ceresc
øi Isus sunt fericifli atunci când cântæm øi ascultæm, când nu facem gælægie øi ne
comportæm frumos pentru a ne asculta învæflætorii øi a simfli dragostea pe care
Tatæl Ceresc øi Isus o au pentru noi.

Activitate Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætorului joc:

La Bisericæ sunt fericit

La Bisericæ sunt fericit (aducefli mâinile împreunæ øi facefli turla Bisericii, atingând
vârfurile degetelor).
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Învæfl s-ascult (ducefli o mânæ la ureche ca øi cum afli asculta atent)
Øi sæ mæ rog (ducefli braflele la piept øi plecafli capul).
Învæfl despre Tatæl Ceresc (arætafli în sus);
Cæ El øi cu Isus mæ iubesc (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa).

Când venim la Bisericæ øi suntem curafli øi îngrijifli, noi arætæm, de asemenea,
Tatælui Ceresc øi lui Isus cæ Îi iubim. Ar trebui sæ ne spælæm pe faflæ, sæ ne aran-
jæm pærul øi sæ purtæm cele mai bune haine.

Activitate Rugafli-i pe copii sæ arate cum se pregætesc ei pentru a merge la Bisericæ.

• Ce facem pentru a-I preaslævi pe Tatæl Ceresc øi pe Isus când suntem la Bisericæ?

• Ce facem pentru a-I preaslævi pe Tatæl Ceresc øi pe Isus când suntem acasæ?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ nu ar trebui sæ cheltuim bani sau sæ mergem la
cumpæræturi în ziua de Sabat. În ziua de Sabat nu ar trebui sæ mergem la eveni-
mente sportive sau la spectacole. În ziua de Sabat nu ar trebui sæ lucræm în curfl-
ile sau grædinile noastre ori sæ mergem la pescuit sau la vânætoare.

Explicafli cæ sunt multe lucruri de fæcut acasæ pentru a fline ziua de Sabat sfântæ. La
momentul potrivit, în timpul acestei discuflii, arætafli ilustraflii din secfliunea „Pregætire“.
Ne putem juca în liniøte jocuri cu membrii familiei, ni se pot citi povestiri din scrip-
turi, putem face albume de familie, putem vizita rude sau pe aceia care sunt bol-
navi, putem face desene ale lucrurilor pentru care suntem recunoscætori, ne putem
plimba cu un membru al familiei, ne putem ruga, putem cânta øi asculta muzicæ
bunæ.

Activitate Dafli-le voie copiilor ca, pe rând, sæ arate prin gesturi lucrurile care le plac sæ le
facæ acasæ pentru a fline ziua de Sabat sfântæ.

Mærturie Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc øi Isus sunt bucuroøi când venim la Bisericæ în
ziua de Sabat øi când cântæm, ne rugæm øi ne ascultæm învæflætorii. Ei sunt, de
asemenea, bucuroøi când facem ce trebuie acasæ în ziua de Sabat. Vorbifli
despre câteva dintre lucrurile bune pe care væ place sæ le facefli duminica øi
despre sentimentul de bucurie pe care îl avefli în ziua de Sabat. Încurajafli copiii
sæ împærtæøeascæ cu familiile lor ce au învæflat în aceastæ lecflie.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Desfæøurafli urmætoarea activitate, creând câte un vers pentru fiecare copil din
clasa dumneavoastræ. Invitafli copiii sæ facæ miøcærile împreunæ cu
dumneavoastræ.

Pentru cæ azi e duminicæ

În timp ce spunefli acest vers øi facefli miøcærile indicate, arætafli cætre un copil
din clasa dumneavoastræ:

(Numele copilului) a auzit azi cum se citea din scripturi (ducefli mâna la ureche
ca øi cum afli asculta foarte atent).
(Numele copilului) a auzit azi cum se citea din scripturi, pentru cæ azi e
duminicæ.

Spunefli un vers pentru fiecare copil, folosind ideile urmætoare împreunæ cu
modelul de mai sus:

Lecflia 15
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(Numele copilului) s-a rugat azi în Societatea Primaræ (ducefli braflele la piept,
plecafli capul øi închidefli ochii).
(Numele copilului) a fæcut azi un desen (prefacefli-væ cæ desenafli).
(Numele copilului) a vizitat azi pe cineva care era singur (dafli mâna cu copilul
pe care l-afli numit).
(Numele copilului) a învæflat azi despre istoria familiei (prefacefli-væ cæ dafli
paginile øi væ uitafli la fotografii).
(Numele copilului) le-a scris azi bunicilor (miøcafli mâna ca øi cum afli scrie).
(Numele copilului) a ascultat azi o poveste (ducefli o mânæ la ureche ca øi cum
afli asculta foarte atent).

2. În cuvintele dumneavoastræ, spunefli-le copiilor urmætoarea poveste:

Pionierii au cælætorit mulfli kilometri ca sæ ajungæ în valea Salt Lake pentru a
locui acolo. Au sosit cu doar câteva zile înainte de Sabat. Deøi aveau de
construit case øi de semænat, au decis sæ nu lucreze în ziua de Sabat. Au
lucrat din greu øi foarte repede pentru a ara pæmântul øi a-l pregæti pentru
semænat. Pæmântul era foarte arid (tare), aøa cæ au trebuit sæ-l ude îndeajuns
de mult ca plugul sæ treacæ prin el. Pânæ sæmbætæ seara, ei plantaseræ deja o
grædinæ mare de legume. Duminicæ dimineafla ei s-au întâlnit pentru adunærile
lor de Sabat øi I-au mulflumit Tatælui Ceresc pentru cæ i-a adus sæ locuiascæ 
într-un loc nou.

3. Rugafli-l pe fiecare copil sæ se deseneze pe o foaie, fæcând o activitate de
Sabat. Rugafli-i ca, fiecare dintre ei, sæ le spunæ celorlalfli despre desenele lor.
Denumifli fiecare desen, scriind pe el numele copilului øi activitatea, ca în acest
exemplu: David cântæ cântece pentru copii în ziua de Sabat.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ

spunefli cuvintele:

Creaflia

Isus a spus soarelui sæ stræluceascæ (facefli un cerc larg cu braflele deasupra
capului),
Ploii sæ cadæ (aducefli mâinile jos în fafla dumneavoastræ, în timp ce miøcafli
degetele),
Florilor sæ creascæ (facefli mâinile cæuø, având palmele îndreptate în sus).
El le-a spus pæsærilor sæ cânte (deschidefli øi închidefli degetele, asemenea
unui cioc),
Øi-aøa a fost, aøa a fost (ducefli braflele la piept).
(Johnie B. Wood, în Sing, Look, Do, Action Songs for Children, editat de
Dorothy M. Peterson [Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965].)

Explicafli cæ, dupæ ce crearea Pæmântului a fost terminatæ, Tatæl Ceresc øi Isus
s-au odihnit. Sabatul este o zi în care ne odihnim øi ne aducem aminte de Tatæl
Ceresc øi de Isus.

2. Spunefli-le copiilor cæ, atunci când ne terminæm munca sâmbæta, ne este mai
uøor duminica sæ ne aducem aminte de Isus øi de Tatæl Ceresc.



Am un trup din 
carne øi oase
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Lecflia

16
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ fie recunoscætor pentru trupul sæu fizic øi sæ-l respecte.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Daniel 1 øi Doctrinæ øi legæminte 89. Vedefli, de
asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolul 29.

2. Materiale necesare:
a. Biblia øi Doctrina øi legæmintele;
b. ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc (62307); ilustraflia 1–37, Daniel refuzæ

bucatele øi vinul împæratului (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 114;
62094); ilustraflia 1–38, Copii care se joacæ cu mingea.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Notæ cætre învæflætor: fifli sensibil faflæ de sentimentele copiilor din clasa dumnea-
voastræ care au dizabilitæfli. Concentrafli-væ asupra lucrurilor pe care ei le pot
face, nu asupra dizabilitæflilor.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli copiii sæ se ridice. Ajutafli-i sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele din „Cap,
umeri, brafle øi picioare“ (Children’s Songbook, p. 275) øi sæ facæ miøcærile
corespunzætoare. Cântafli sau spunefli cuvintele îndeajuns de rar pentru a indica
pærflile corpului ce sunt menflionate sau pentru a le miøca. De exemplu: dafli din
cap, din umeri, din brafle øi îndoifli-væ genunchii.

Cap, umeri, brafle øi picioare, brafle øi picioare, brafle øi picioare,
Cap, umeri, brafle øi picioare, ochi, urechi, trupul meu le are.

Explicafli copiilor cæ ei øi-au folosit trupurile pentru a cânta sau a spune cuvintele
acestui cântec.

În planul Sæu, Tatæl Ceresc a fæcut ca noi sæ avem un trup fizic

Revedefli cu copiii faptul cæ, atunci când am træit în cer împreunæ cu Tatæl Ceresc
øi Isus Hristos, noi nu am avut trupuri fizice. Noi eram spirite. Trebuia sæ venim pe
Pæmânt pentru a obfline trupuri din carne øi oase. În planul Sæu, Tatæl Ceresc a
fæcut ca noi sæ ne naøtem øi sæ avem pærinfli pe Pæmânt care sæ aibæ grijæ de noi.

Afiøafli ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc.

• Cine sunt oamenii din aceastæ ilustraflie?

• Cine a fæcut ca noi sæ venim pe Pæmânt pentru a obfline trupuri fizice øi a avea
familii?
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Activitate Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ væ copieze miøcærile, în timp ce explicafli cæ trupu-
rile noastre încep în creøtetul capului (atingefli-væ capul) øi se terminæ în vârful
degetelor de la picioare (atingefli-væ degetele de la picioare). Feflele (zâmbifli) øi
degetele (miøcafli-væ degetele) fac parte din trupurile noastre. Rugafli copiii sæ se
roteascæ o datæ øi sæ ia loc.

Explicafli cæ trupurile noastre pot face multe lucruri. Fiecare parte a trupului are o
funcflie specialæ de îndeplinit.

• Ce pofli face cu ochii tæi?

• Ce pofli face cu urechile tale?

• Ce pofli face cu gura ta?

• Ce pofli face cu mâinile tale?

• Ce pofli face cu picioarele tale?

Activitate Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

Am un trup minunat

Am un trup minunat (atingefli-væ pieptul cu mâinile)
Tatæl Ceresc a vrut sæ mi-l dea.
Ca sæ pot auzi, El urechi mi-a dat (ducefli o mânæ la ureche ca øi cum afli asculta
foarte atent)
Øi ochi, ca sæ pot vedea (arætafli cu degetul cætre ochi).

Am douæ mâini, sæ pot aplauda (batefli din palme),
Douæ picioare, ca sæ mæ rotesc (rotifli-væ).
Øi-atunci când vreau, mæ pot apleca,
Degetele sæ mi le ating (aplecafli-væ øi atingefli-væ degetele de la picioare).

La trupul meu când mæ gândesc (ducefli un deget la cap),
Cel mai bun lucru despre el (aøezafli-væ uøor, ca øi cum v-afli gândi la ceva)
E cæ Tatæl Ceresc l-a creat
Ca al Lui øi al meu sæ fie la fel.

Tatæl Ceresc øi Isus Hristos vor ca noi sæ avem grijæ de trupurile noastre

Explicafli cæ deoarece trupurile noastre sunt aøa de importante, Tatæl Ceresc øi
Isus ne-au dat reguli pentru a ne ajuta sæ avem grijæ de ele øi pentru a le pæstra
puternice øi sænætoase. Aceste reguli sunt numite Cuvântul de înflelepciune.
Arætafli un exemplar al cærflii Doctrina øi legæmintele (sau arætafli unde începe car-
tea în tripla combinaflie). Explicafli cæ acest Cuvânt de înflelepciune este scris în
aceastæ scripturæ.

Discutafli despre felurile de mâncare cuprinse în Cuvântul de înflelepciune øi care
ne pot ajuta sæ ne pæstræm trupurile noastre sænætoase, cum ar fi fructele, legu-
mele øi cerealele. Apoi discutafli despre lucrurile pe care Tatæl Ceresc øi Isus ne-
au spus sæ nu le folosim, cum ar fi tutunul, alcoolul øi cafeaua. Ajutafli copiii sæ
înfleleagæ cæ, atunci când noi pæstræm Cuvântul de înflelepciune øi mâncæm ali-
mentele hrænitoare, Tatæl Ceresc øi Isus Hristos sunt mulflumifli de noi øi ne vor
binecuvânta.

Poveste Spunefli povestea din Daniel 1, despre cum Daniel s-a hrænit cu mâncarea pe
care Tatæl Ceresc a vrut ca el sæ o mænânce. Arætafli, la momentul potrivit, ilustra-
flia 1–37, Daniel refuzæ bucatele øi vinul împæratului.
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• Ce a fæcut Daniel atunci când împæratul i-a spus sæ mænânce bucate care nu
erau bune pentru el? (Vedefli Daniel 1:8, 12–13.)

• Cum au fost Daniel øi prietenii lui binecuvântafli pentru cæ au urmat regulile
Tatælui Ceresc referitoare la mâncare? (Vedefli Daniel 1:15, 17, 20.)

• Ce alimente hrænitoare mâncafli voi?

• De ce ar trebui sæ mâncafli alimente hrænitoare?

• Cum væ simflifli atunci când mâncafli alimente care sunt bune pentru voi?

Explicafli cæ, pentru a ne pæstra trupurile sænætoase øi puternice, trebuie, de ase-
menea, sæ facem øi alte lucruri.

Arætafli ilustraflia 1–38, Copii care se joacæ cu mingea.

• Ce fac aceøti copii?

• De ce este important sæ facem miøcare?

• Ce alte feluri de a face miøcare mai cunoaøtem?

Ducefli mâinile împreunæ la o parte a capului øi închidefli ochii ca øi cum afli dormi.

• Ce fac eu acum?

• De ce este important sæ ne odihnim îndeajuns de mult?

Prefacefli-væ cæ væ spælafli pe mâini.

• Ce fac eu acum?

• De ce trebuie sæ ne spælæm pe mâini?

• Când trebuie sæ facem baie?

• Când trebuie sæ ne spælæm pe dinfli?

• De ce trebuie sæ fim curafli?

Discutafli alte reguli importante pentru sænætate, cum ar fi îmbræcatul adecvat
pentru toate anotimpurile, pæstrarea regulilor de siguranflæ øi plimbærile în aer
liber.

Tatæl Ceresc øi Isus Hristos vor ca noi sæ ne protejæm trupurile

Tatæl Ceresc øi Isus Hristos vor ca noi sæ ne protejæm trupurile, ferindu-le de
lucruri dæunætoare øi de accidente. Întrebafli-i pe copii ce pericole ar putea întâ-
mpina, punând urmætoarele întrebæri sau folosind altele pe care dumneavoastræ 
le-afli pregætit:

• Ce s-ar putea întâmpla dacæ væ jucafli cu chibrituri?

• Ce s-ar putea întâmpla dacæ væ jucafli în stradæ sau prin preajma maøinilor?

• Ce s-ar putea întâmpla dacæ nu avefli grijæ când folosifli obiecte ascuflite, cum
ar fi cuflite sau foarfeci?

• De ce folosim centura de siguranflæ atunci când cælætorim cu maøina?

Explicafli cæ trebuie sæ ne protejæm trupurile. Nu trebuie sæ facem lucruri ce pre-
zintæ un pericol pentru trupurile noastre øi care le-ar putea ræni. Explicafli cæ Tatæl
Ceresc øi Isus vor ca noi sæ ne simflim în siguranflæ øi sæ fim fericifli. Ei vor ca noi
sæ avem grijæ de trupurile noastre pentru a putea fi sænætoøi.

Lecflia 16
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Mærturie Exprimafli-væ sentimentele de recunoøtinflæ pentru trupul dumneavoastræ.
Exprimafli-væ recunoøtinfla faflæ de copii, pentru cæ au grijæ ca trupurile lor sæ fie
sænætoase øi puternice.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Ce fac eu, sæ facæ tofli“ (Children’s
songbook, p. 276), fæcând miøcærile sugerate de cuvinte. Versurile acestui
cântec se gæsesc în lecflia 36. Spunefli copiilor cât de recunoscætor suntefli
pentru un trup care poate face atât de multe lucruri.

2. Aducefli ilustraflii ce reprezintæ diferite feluri de mâncare øi bæuturæ. Spunefli-le
copiilor sæ ghiceascæ ce produs este bun pentru trupul lor øi care nu este.
Explicafli cæ unele produse sunt bune doar dacæ nu le consumæm în cantitæfli
foarte mari. De exemplu, dulciurile sunt bune dar, dacæ mâncæm prea multe, ni
se va face ræu. Afiøafli ilustrafliile ce reprezintæ produsele bune de mâncat øi de
bæut pentru ca cei mici sæ le poatæ vedea.

3. Aducefli într-o pungæ sau într-o cutie niøte obiecte personale care ne ajutæ sæ
avem grijæ de trupurile noastre. Includefli un obiect pe care-l folosim la igiena
personalæ, cum ar fi un sæpun, un prosop mic sau o periuflæ de dinfli. Includefli
un produs alimentar hrænitor, o pæturæ micæ pentru a reprezenta odihna øi ceva
pentru a reprezenta miøcarea, cum ar fi o minge. Dafli-le copiilor indicii despre
un anumit obiect øi læsafli-i sæ ghiceascæ ce este. Atunci când îl ghicesc,
arætafli-l. Continuafli pânæ când afli scos toate obiectele.

4. Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ arate cum au ei grijæ de trupurile lor. Rugafli-i sæ
arate cum se spalæ pe mâini, pe dinfli øi cum se piaptænæ. Apoi rugafli-i sæ arate
care este sportul lor preferat.

5. Vorbifli cu copiii despre cum unii oameni au ceva în neregulæ cu trupul lor.
Nu trebuie sæ facem glume pe seama acestor oameni, sæ-i arætæm cu degetul
sau sæ râdem de ei. Vorbifli despre cum trebuie sæ tratæm oamenii care au
dizabilitæfli (sæ vorbim cu ei, sæ le fim prieteni, sæ ne comportæm cu ei în mod
normal, sæ-i ajutæm atunci când au nevoie).

6. Rugafli-l pe fiecare copil sæ se deseneze pe o foaie. Scriefli pe hârtia fiecærui
copil Sunt recunoscætor pentru trupul meu.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Arætafli ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc øi dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ

despre ea.

• Afli fost vreodatæ prunc?

• Pot pruncii vorbi sau merge?

Reamintifli-le copiilor cæ ei au fost cândva prunci, dar cæ acum trupurile lor s-au
dezvoltat øi pot face mai multe lucruri. Pe mæsuræ ce ei se dezvoltæ mai mult,
vor putea face øi mai multe lucruri.

Arætafli ilustraflia 1–16, Naøterea øi reamintifli-le copiilor cæ pânæ øi Isus a fost
cândva un prunc.
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2. Arætafli cu degetul la gura dumneavoastræ øi zicefli: „Aceasta este gura mea“.
Întrebafli: „Putefli sæ-mi arætafli gura voastræ?“ øi, apoi, ajutafli-i pe copii sæ arate
cætre gurile lor. Repetafli acelaøi joc pentru ochi, nas, urechi, mâini øi picioare.
Apoi arætafli cætre fiecare parte a corpului, færæ sæ îi spunefli denumirea øi rugafli-
i pe copii sæ o numeascæ. Dacæ cei din clasa dumneavoastræ pot identifica
toate aceste pærfli, i-afli putea ruga sæ identifice numele unora mai puflin
cunoscute lor, cum ar fi coatele, genunchii, încheieturile øi gleznele.

3. Inventafli o poveste simplæ despre un copil mic din zona în care træifli
dumneavoastræ. Vorbifli despre cum se trezeøte el dimineafla, cum se îmbracæ,
cum îøi ia micul dejun øi aøa mai departe pe tot parcursul zilei. În timp ce
vorbifli despre fiecare acfliune în parte, întrebafli-i pe copii ce pærfli ale corpului
foloseøte copilul.

4. Rugafli-i sæ se ridice øi sæ spunæ urmætoarele cuvinte. Pentru prima strofæ,
facefli miøcæri ca øi cum v-afli ghemui, iar pentru cea de-a doua strofæ miøcafli-
væ ca øi cum v-afli întinde din ce în ce mai mult.

Am fost cândva un prunc, prunc, prunc.
Am fost cândva un prunc, mic, mic.

Øi-acum cresc mare, mare øi mai mare.
Øi înalt, øi mare øi voinic!

Lecflia 16
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ fie recunoscætor pentru mâinile sale øi pentru
ceea ce poate face cu ele.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 19:13–15 øi Doctrinæ øi legæminte 20:70; 35:6;
42:43–44.

2. Pregætifli o pungæ sau o cutie cu obiecte cunoscute din materiale øi de forme
diferite, cum ar fi o piatræ, o frunzæ, o bucatæ de pânzæ, o linguræ, un pieptene
øi un creion. Asigurafli-væ cæ fiecare copil din clasæ are cel puflin un obiect.

3. Dacæ este posibil, facefli o copie, pentru fiecare copil, a desenelor ce
reprezintæ limbajul semnelor (care se gæsesc la sfârøitul lecfliei).

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. un obiect mic, cum ar fi un nasture sau o monedæ;
c. ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei (62021); ilustraflia 1–11, Botezul unui

bæiat (62018); ilustraflia 1–12, Confirmarea unei fete (62020); ilustraflia 1–39,
Binecuvântarea unui nou-næscut; ilustraflia 1–40, Binecuvântarea unui bolnav
(62342).

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire spiritualæ
pe care vrefli sæ le folosifli.

Notæ cætre învæflætor: fifli sensibil faflæ de sentimentele copiilor din clasa dumnea-
voastræ care au dizabilitæfli. Concentrafli-væ asupra lucrurilor pe care ei le pot
face, nu asupra dizabilitæflilor.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli un copil sæ-øi bage o mânæ în punga sau cutia pe care afli pregætit-o, færæ
sæ se uite în ea. Rugafli-l sæ pipæie unul din obiecte, sæ spunæ cum este (moale,
tare, neted, aspru) øi sæ încerce sæ ghiceascæ ce este. Apoi rugafli-l sæ scoatæ
obiectul din pungæ sau cutie øi sæ-l arate clasei. Dafli-le voie øi celorlalfli copii sæ-l
pipæie. Continuafli pânæ când fiecærui copil îi vine rândul.

• Ce afli folosit pentru a face prima acfliune?

• Ce afli folosit pentru a pipæi obiectul?

Explicafli cæ mâinile noastre sunt o mare binecuvântare pentru noi. Ne putem
folosi mâinile în diferite feluri.

Lecflia
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Putem face multe lucruri cu mâinile noastre

Rugafli-i pe copii sæ-øi aducæ mâinile în fafla lor øi sæ le priveascæ. Vorbifli despre
ce pot face cu mâinile lor. Pot ridica ceva cu degetele lor; pot fline ceva în palmæ;
pot da din mâini øi le pot ræsuci în toate direcfliile.

Activitate Folosind un obiect mic, cum ar fi un nasture sau o monedæ, rugafli copiii sæ înc-
erce sæ-l ridice, pe rând, færæ a se folosi de degetul mare. Reamintifli-le cæ 
fiecare parte a trupurilor noastre este importantæ.

Activitate • Cum v-au ajutat mâinile voastre sæ væ pregætifli sæ venifli la Bisericæ?

Rugafli-i pe copii sæ arate ce fac ei de dimineaflæ, cum se spalæ pe faflæ, cum se
îmbracæ, cum se piaptænæ, cum mænâncæ øi cum se spalæ pe dinfli.

• Cum væ ajutæ mâinile sæ væ jucafli?

Rugafli-i sæ arate cum îøi folosesc ei mâinile atunci când se joacæ, atunci când
bat mingea, când hrænesc o pæpuøæ, când construiesc ceva din nisip sau cuburi,
sau când bat toba.

• Cum væ ajutæ mâinile sæ muncifli?

Rugafli-i pe copii sæ arate cum îøi folosesc ei mâinile atunci când muncesc,
atunci când adunæ jucæriile, când aøeazæ masa, când fac patul sau când hræ-
nesc un animal.

• Cum væ ajutæ mâinile voastre atunci când venifli la Bisericæ?

Rugafli-i sæ arate cum ne folosim mâinile atunci când suntem la Bisericæ, cum
dæm mâna, cum flinem o ilustraflie, cum ridicæm o mânæ pentru a ræspunde la o
întrebare sau cum luæm din împærtæøanie.

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ mâinile sunt o mare binecuvântare pentru noi, iar
Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ ne folosim mâinile pentru a ne ajuta pe noi înø-
ine øi pentru a-i ajuta pe alflii. Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus nu vor ca noi sæ ne
folosim mâinile pentru a fi ræi cu alflii – sæ lovim, sæ ciupim sau sæ zgâriem. Ei vor
ca noi sæ învæflæm sæ ne folosim mâinile pentru scopuri bune.

Alfli oameni îøi folosesc mâinile pentru a ne ajuta 

• Cum îøi folosesc pærinflii voøtri øi ceilalfli membri ai familiei mâinile lor pentru a
væ ajuta?

Vorbifli despre cum familiile noastre ne pregætesc mâncarea, ne spalæ hainele,
ne leagæ øireturile, se joacæ cu noi øi fac multe alte lucruri pentru noi.

Explicafli cæ bærbaflii care deflin preoflia ne pot binecuvânta prin aøezarea mâin-
ilor pe cap. Arætafli, pe rând, ilustrafliile menflionate în secfliunea „Pregætire“ øi
dafli-le voie copiilor sæ identifice diferitele feluri de binecuvântæri pe care le
putem primi prin mâinile deflinætorilor preofliei. Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ ni se pot
da binecuvântæri atunci când ne naøtem; putem fi botezafli când avem opt ani;
dupæ botez putem fi confirmafli øi putem primi darul Duhului Sfânt; putem lua în
fiecare sæptæmânæ din pâinea øi apa care sunt binecuvântate øi împærflite de
cætre deflinætori ai preofliei în timpul adunærii de împærtæøanie øi putem primi bin-
ecuvântæri atunci când suntem bolnavi.
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Poveste Deschidefli-væ Biblia la Matei 19:13–15 øi povestifli despre cum Isus a binecuv-
ântat copiii. Citifli cu glas tare prima parte a versetului 13 (pânæ la pentru ei).
Vorbifli despre cum Øi-a folosit Isus mâinile pentru a-i binecuvânta pe copii.

Explicafli cæ, de asemenea, Isus Øi-a folosit mâinile pentru a-i ajuta pe oameni în
alte feluri, binecuvântându-i când erau bolnavi, orbi sau surzi.

Mâinile noastre pot vorbi

Facefli cu mâna sau dafli din mânæ ca øi cum afli chema pe cineva. Întrebafli-i pe
copii ce vrefli sæ spunefli prin semnele pe care le facefli cu mâna.

Explicafli cæ unii oameni care nu pot auzi øi care nu pot vorbi, fac semne cu
mâinile lor, iar acele semne înlocuiesc cuvintele. Ei vorbesc cu mâinile lor. Acesta
este limbajul semnelor.

Activitate Folosind desenele de la sfârøitul lecfliei, învæflafli-i pe copii cum sæ spunæ în limba-
jul semnelor „tatæ“, „mamæ“ øi „te iubesc“. (Dacæ este nevoie, folosifli limbajul
semnelor corespunzætor zonei în care locuifli, pentru a-i învæfla aceleaøi lucruri.)
Dacæ este posibil, dafli-i fiecærui copil o copie a desenelor pentru a le lua acasæ
øi a le împærtæøi cu familia.

Mærturie Aducefli-væ mâinile în fafla dumneavoastræ øi exprimafli-væ recunoøtinfla pentru ele.
Încurajafli copiii sæ mulflumeascæ Tatælui Ceresc pentru mâinile lor øi sæ le folo-
seascæ pentru a se ajuta pe ei înøiøi øi pe alflii.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Desenafli pe o coalæ de hârtie conturul mâinilor fiecærui copil. Scriefli pe ea Sunt
recunoscætor pentru mâinile mele øi dafli-i voie copilului sæ coloreze conturul øi
sæ ia foaia acasæ.

2. Dacæ locaflia øi vremea sunt bune, luafli copiii la o plimbare afaræ pentru a atinge
lucruri din diferite materiale øi texturi, cum ar fi cæræmidæ, stuc, lemn øi iarbæ.

3. Facefli urmætoarea activitate pentru a-i ajuta pe copii sæ-øi numere degetele.

Numærætoarea degetelor

fiinefli o mânæ în dreptul feflei øi, folosind un deget de la cealaltæ mânæ, numærafli
degetele de la ea, începând cu cel mai mic.

Unu, douæ, trei, patru degete.
Øi-ncæ unul, numær repede.
Cinci am, dacæ mæ uit bine,
Aøa cum Domnul a plænuit pentru mine.

fiinefli cealaltæ mânæ în dreptul feflei øi numærafli-i degetele în acelaøi fel.

Unu, douæ, trei, patru degete.
Øi-ncæ unul, numær repede.
Øi-aici am cinci, de mæ uit bine.
Cu ele, Domnul vrea sæ fac bine.
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fiinefli în dreptul feflei amândouæ mâinile øi, în timp ce numærafli, îndoifli fiecare
deget în parte.

Sunt zece toate – numæræ-nc-o datæ!
Unu, doi, trei, patru, cinci: e mâna toatæ.
Øase, øapte, opt, nouæ, zece – sunt toate.
(Îndreptafli toate degetele în acelaøi timp).
Pot sæ stea drepte øi ridicate.

4. Cântafli de mai multe ori „E distractiv“ (Children’s Songbook, p. 253). Versurile
acestui cântec se gæsesc în lecflia 9. La fiecare vers, dafli-le voie copiilor sæ
spunæ ce pot face mâinile lor. Pot bate mingea, pot culege o floare, pot legæna
o pæpuøæ, pot cânta la pian sau pot spune la revedere.

5. Ajutafli copiii sæ spunæ urmætoarea poezie, folosind miøcærile sugerate de
cuvinte:

Pot sæ le miøc în sus

Pot sæ le miøc în sus
Pot sæ le miøc în jos
Sæ dau mâna frumos.
Pot bine, bine sæ le-ntind
Øi-n pumn pot sæ le strâng.
Pot sæ le-ntind în faflæ
Pot sæ le-ntind în spate;
Din palme pot eu bate.
Øi pe genunchii mei, uøor
Stau ele aøezate.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ

spunefli cuvintele:

Îmi plac mâinile mele

Îmi plac mâinile mele; îmi sunt de ajutor (flinefli mâinile în dreptul feflei øi uitafli-væ
la ele).
Prin ele, sunt folositor (mimafli cæ afli lucra ceva, folosindu-væ mâinile).
Spun o rugæciune (împreunafli mâinile), din palme pot sæ bat (batefli din palme)!
Când fac ce-i drept, sunt încântat!

2. Rugafli-i pe copii sæ formeze un cerc. Descriefli o situaflie øi rugafli-i sæ arate ce
trebuie sæ facæ mâinile lor în acea situaflie.

Exemple:

Arætafli-mi ce trebuie sæ facefli cu mâinile voastre înainte de masæ.
Arætafli-mi ce trebuie sæ facefli cu mâinile voastre când ascultafli o poveste.
Arætafli-mi ce trebuie sæ facefli cu mâinile voastre când suntefli rugafli sæ væ
adunafli jucæriile de pe jos.
Arætafli-mi ce trebuie sæ facefli cu mâinile voastre când spunefli o rugæciune.

Explicafli cæ trebuie sæ ne ajutæm mâinile ca ele sæ poatæ face întotdeauna ceea
ce e bine.

Lecflia 17
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3. Recitafli împreunæ cu copiii urmætoarea poezie, fæcând miøcærile sugerate de
cuvinte:

Batefli din palme

Batefli din palme, batefli din palme,
Aøa cum fac eu.

Atingefli-væ umerii, atingefli-væ umerii,
Aøa cum fac eu.

Batefli uøor genunchii, batefli-i uøor,
Aøa cum fac eu.

Dafli din cap, dafli din cap,
Aøa cum fac eu.

Batefli din palme, batefli din palme,
Øi, acum, oprifli-væ, la fel cum fac eu!
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Sunt recunoscætor 
pentru urechile mele
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ fie recunoscætor pentru urechile sale øi pentru ce
poate face cu ele.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 7:32–35 øi Joseph Smith – Istorie 1:17.

2. Materiale necesare:
a. Biblia øi Perla de mare prefl;
b. ilustraflia 1–4, Prima viziune (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 403;

62470); ilustraflia 1–41, Copilul cu aparat auditiv; o fotografie a profetului în
viaflæ.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Notæ cætre învæflætor: fifli sensibil faflæ de sentimentele copiilor din clasa dumnea-
voastræ care au dizabilitæfli. Concentrafli-væ asupra lucrurilor pe care ei le pot
face, nu asupra dizabilitæflilor.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Facefli urmætoarele lucruri, vorbind în øoaptæ:

Întâmpinafli-l pe fiecare copil. Îndrumafli copiii sæ facæ mai multe lucruri, cum ar fi
sæ stea jos, sæ-øi ridice mâinile, sæ le coboare øi sæ flinæ douæ degete sus.

Vorbind suficient de tare, întrebafli-i cum au øtiut ce sæ facæ în timp ce dumnea-
voastræ øopteafli.

• Ce parte a trupului vostru v-a ajutat sæ øtifli ce-am spus eu?

Urechile noastre sunt o binecuvântare pentru noi

Cântec Cântafli sau spunefli împreunæ cu copiii primele douæ versuri din „Mulflumiri Tatælui
Ceresc“ (Children’s Songbook, p. 20).

Mulflumiri Tatælui Ceresc aducem
Pentru tot ce primim øi pentru binele ce-l facem.

Pentru ochi, urechi, mâini øi picioare
Pentru haine øi pentru mâncare.

• Ce spune acest cântec cæ ne-a dæruit Tatæl Ceresc?

• Care dintre aceste lucruri ne ajutæ sæ putem auzi? (Urechile noastre.)

Rugafli copiii sæ-øi pipæie cu grijæ urechile. Explicafli cæ partea exterioaræ a urechi-
lor nu este cea cu care ei aud. Aceastæ parte ajutæ sunetul sæ ajungæ în ureche,
în timpan øi în celelalte pærfli ale urechii care-i fac sæ audæ.

Lecflia

18
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• Cum putem avea grijæ de urechile noastre?

Explicafli cæ ar trebui sæ ne ferim urechile de zgomote puternice øi de obiecte
care le-ar putea ræni.

Explicafli cæ, din diferite motive, urechile unor oameni nu sunt la fel de bune, aøa
cæ ei nu pot auzi toate sunetele pe care le aude majoritatea oamenilor. Dacæ
existæ o persoanæ pe care copiii o cunosc øi care are probleme cu auzul, afli
putea explica despre aparatul auditiv al acelei persoane. În timp ce vorbifli
despre acest lucru, arætafli ilustraflia 1–41, Copilul cu aparat auditiv. Ajutafli copiii
sæ înfleleagæ cæ, adeseori, oamenii care nu aud bine nici nu pot vorbi bine, deoa-
rece oamenii învaflæ sæ vorbeascæ copiind sunetele pe care le aud.

Activitate Spunefli în limbajul semnelor „Te iubesc“ (vedefli lecflia 17).

• Væ amintifli ce înseamnæ aceasta?

Rugafli-i pe copii sæ facæ aceste semne.

Amintifli-le copiilor cæ sæptæmâna trecutæ afli discutat despre cum pot vorbi mâin-
ile prin limbajul semnelor. Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ oamenii care nu pot auzi, pot
comunica prin alte modalitæfli, cum ar fi prin limbajul semnelor, prin scris øi prin
cititul buzelor.

Poveste Relatafli povestea lui Isus øi a surdului, aøa cum se gæseøte în Marcu 7:32–35.

• Cum credefli cæ s-a simflit surdul atunci când øi-a dat seama cæ poate auzi?

Accentuafli faptul cæ este o binecuvântare sæ putem auzi.

Cu ajutorul urechilor putem auzi sunete

Activitate Spunefli-le copiilor cæ, în continuare, vor învæfla cum sæ-øi foloseascæ urechile.

Rugafli copiii sæ vinæ, pe rând, în fafla clasei. Øoptifli la urechea lui numele unui
animal care scoate sunete sau al unui obiect cunoscut care produce zgomote.
Rugafli-l sæ imite acel sunet sau zgomot pentru cei din clasæ, iar pe ceilalfli copii
rugafli-i sæ ghiceascæ ce anume scoate sau produce acel sunet. (Sunetele øi
zgomotele pot fi acelea ale unei vaci care mugeøte, ale unui câine care latræ,
ale unui telefon care sunæ sau ale unui claxon de maøinæ.)

Vorbifli cu copiii despre câteva dintre sunetele importante pe care le pot auzi cu
urechile lor, cum ar fi pærinflii lor care-i cheamæ øi sunetele care îi avertizeazæ cæ
ar putea sæ se ræneascæ.

• Care sunt sunetele voastre preferate?

Putem asculta învæflæturile Tatælui Ceresc øi ale lui Isus Hristos

Rugafli copiii sæ ia loc, sæ facæ liniøte øi sæ asculte.

• Ce se aude?

Discutafli despre diferitele sunete pe care ei le aud, cum ar fi acela al uøilor care
se deschid øi se închid, al oamenilor care vorbesc pe hol, al pianului sau al vânt-
ului.

• Ce alte sunete auzim când suntem la Bisericæ?
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Explicafli cæ ne auzim învæflætorii, pærinflii, conducætoarele Societæflii Primare, epis-
copul sau preøedintele de ramuræ øi alfli conducætori ai Bisericii.

• De ce este important ca noi sæ-i ascultæm pe aceøti oameni?

Explicafli cæ aceøti oameni ne ajutæ sæ învæflæm ce vor Tatæl Ceresc øi Isus ca noi
sæ facem.

Poveste Afiøafli ilustraflia 1–4, Prima viziune øi dafli-le voie copiilor sæ væ spunæ ce îøi amin-
tesc legat de ea. Deschidefli scripturile la Perla de mare prefl øi citifli cu glas tare
ce i-a spus Tatæl Ceresc lui Joseph Smith în Joseph Smith – Istorie 1:17: „Acesta
este Fiul Meu iubit. Ascultæ-L!“

Rugafli copiii sæ repete de câteva ori împreunæ cu dumneavoastræ aceastæ decl-
araflie. Explicafli cæ Tatæl Ceresc vrea ca noi sæ ascultæm de ceea ce spun El øi
Isus. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, deøi Tatæl Ceresc øi Isus nu vorbesc cu fiecare
în mod direct, noi putem asculta de pærinflii noøtri, de învæflætori øi de conducæto-
rii Bisericii. Ei ne pot spune ce vor Tatæl Ceresc øi Isus ca noi sæ facem. Duhul
Sfânt ne poate ajuta, de asemenea, sæ øtim ce vor Ei ca noi sæ facem.

Arætafli o fotografie a profetului în viaflæ.

• Cine este acesta?

Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus ne vorbesc prin conducætorii Bisericii, în special
prin profetul nostru øi prin episcopul sau preøedintele nostru de ramuræ. Aceøti
conducætori ne vor spune ce vor Tatæl Ceresc øi Isus ca noi sæ facem. Ar trebui
sæ-i ascultæm cu atenflie.

Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru urechile dumneavoastræ øi pentru darul de a
putea auzi.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Rugafli copiii sæ-øi închidæ ochii øi sæ-i acopere cu mâna. Atingefli un copil pe
cap. Acel copil trebuie sæ spunæ: „Sunt recunoscætor pentru urechile mele“.
Rugafli-i pe ceilalfli copii sæ ghiceascæ a cui voce au auzit. Continuafli pânæ
când fiecærui copil i-a venit rândul sæ vorbeascæ.

2. Facefli miøcærile urmætoarei poezii împreunæ cu copiii:

Am un trup minunat

Am un trup minunat (atingefli-væ pieptul cu mâinile)
Tatæl Ceresc a vrut sæ mi-l dea.
Ca sæ pot auzi, El urechi mi-a dat (ducefli o mânæ la ureche, ca øi cum afli
asculta foarte atent)
Øi ochi, ca sæ pot vedea (arætafli cu degetul cætre ochi).

Am douæ mâini, sæ pot aplauda (batefli din palme),
Douæ picioare, ca sæ mæ rotesc (rotifli-væ).
Øi-atunci când vreau, mæ pot apleca
Degetele sæ mi le ating (aplecafli-væ øi atingefli-væ degetele de la picioare).
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La trupul meu când mæ gândesc (ducefli un deget la cap),
Cel mai bun lucru despre el (aøezafli-væ uøor, ca øi cum v-afli gândi la ceva)
E cæ Tatæl Ceresc l-a creat
Ca al Lui øi al meu sæ fie la fel.

3. Rugafli copiii sæ stea cu fafla într-o singuræ direcflie, în timp ce dumneavoastræ
stafli în picioare în spatele lor. Scoatefli sunete, folosind mâinile dumneavoastræ
sau alte obiecte øi rugafli copiii sæ ghiceascæ ce anume facefli pentru a produce
sunetul. Afli putea bate din palme, pocni din degete sau afli putea suna din
clopoflel. Dafli-le voie copiilor sæ încerce sæ producæ sunetele singuri.

4. Înregistrafli sunete din vecinætatea dumneavoastræ, cum ar fi lætratul unui câine,
ciripitul pæsærilor sau râsete. Reproducefli sunetele în clasæ øi rugafli copiii sæ le
asculte øi sæ ghiceascæ ce sunete sunt.

5. Învæflafli copiii un cântec simplu sau o propoziflie în limbajul semnelor. Dacæ øtifli
o persoanæ care cunoaøte bine limbajul semnelor, afli putea invita-o sæ vinæ la
oræ øi sæ interpreteze prin limbajul semnelor „Copil al Domnului“, în timp ce
clasa cântæ.

6. Stafli jos într-un cerc împreunæ cu clasa. Øoptifli câteva cuvinte copilului de
lângæ dumneavoastræ. Acest copil øopteøte mai departe acele cuvinte copilului
de lângæ el øi tot aøa în jurul cercului. Ultimul copil rosteøte cu glas tare acele
cuvinte. Spunefli-le celor din clasæ cuvintele pe care le-afli øoptit primului copil
pentru a vedea cum s-au schimbat.

Dupæ activitate, întrebafli copiii ce øi-au folosit pentru a putea auzi cuvintele.
(Urechile.) Reamintifli-le sæ mulflumeascæ Tatælui Ceresc pentru urechile lor.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Dacæ este posibil, ducefli copiii afaræ. Încurajafli-i sæ asculte cu atenflie. Ce

sunete pot auzi? Când væ întoarcefli în clasæ, revedefli sunetele pe care le-au
auzit.

2. Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ spunæ urmætoarea poezie, fæcând miøcærile
indicate de cuvinte:

Atingefli-væ ochii

Atingefli-væ ochii,
Atingefli-væ urechile,
Atingefli-væ nasul,
Atingefli-væ degetele.

Întindefli-væ mâinile
Sus, sus, cât mai sus,
Spre înaltul cerului,
Mâinile le-am dus.

Trecefli mâinile
Prin pær;
Øi pe scæunelul vostru
Aøezafli-væ uøor.

Lecflia 18
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pentru ochii mei
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ fie recunoscætor pentru ochii sæi øi pentru ce
poate face cu ei.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 9:1–7 øi 3 Nefi 11:1–17.

2. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. o papiotæ cu o gauræ mare øi un øiret sau o bucatæ de sfoaræ; (Dacæ avefli

mulfli copii în clasa dumneavoastræ, afli putea aduce mai mult decât una
pentru fiecare dintre ei.)

c. o eøarfæ sau o bucatæ de material pentru a-i lega pe copii la ochi;
d. ilustraflia 1–43, Isus vindecæ orbul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie

213; 62145); ilustraflia 1–44, Isus propovæduieøte în emisfera vesticæ (Setul
cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 316; 62380).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Notæ cætre învæflætor: fifli sensibil faflæ de sentimentele copiilor din clasa dumnea-
voastræ care au dizabilitæfli. Concentrafli-væ asupra lucrurilor pe care ei le pot
face, nu asupra dizabilitæflilor.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli-le copiilor cât este de uøor sæ trecefli un øiret sau o bucatæ de sfoaræ
printr-o papiotæ, având ochii deschiøi. Apoi închidefli ochii øi încercafli din nou.
Dafli-i voie fiecærui copil sæ încerce sæ facæ o datæ la fel.

Ochii noøtri sunt o binecuvântare pentru noi

Explicafli cæ noi avem ochi pentru a putea citi øi învæfla, a putea munci øi a ne
putea juca, øi pentru a vedea frumosul Pæmânt.

Discutafli cu copiii despre cum ar fi diferite vieflile lor dacæ ei nu ar putea vedea.

• Cum afli mânca?

• Cum afli øti ce haine sæ purtafli?

• Cum v-afli putea gæsi drumul prin casæ øi prin curte?

Cântec Ajutafli copiii sæ spunæ versurile din „Doi ochi mici“ (Children’s Songbook, p. 268)

Lecflia

19
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Doi ochi mici din care clipesc,
Doi ochi mici cu care privesc;
Cap øi umeri; picioare pe care mæ flin bine;
Øi multe alte lucruri sunt o parte din mine.
Tra la la la la la,
Doi ochi mici cu care privesc,
Doi ochi mici din care clipesc,
Øi multe alte lucruri sunt o parte din mine.
(Din Merrily We Sing, © 1948, 1975 de Pioneer Press, Inc. [o divizie din Jackman
Music]. Folosit cu aprobare.)

Activitate Rugafli copiii sæ priveascæ afaræ pe fereastræ (sau sæ priveascæ un tablou frumos)
øi sæ-øi imagineze cæ este pentru prima oaræ când ei pot vedea. Invitafli-i sæ vor-
beascæ despre ceea ce væd. Vorbifli despre culori øi forme. Ajutafli-i sæ îøi dea
seama ce binecuvântare este darul de a putea vedea.

• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care preferafli sæ le privifli?

Explicafli cæ ochii unor oameni nu væd foarte bine. Aceøti oameni trebuie sæ
poarte ochelari sau lentile de contact pentru a putea vedea bine. Unii oameni
sunt orbi øi nu pot vedea nimic.

Activitate Discutafli despre cum orbii pot învæfla sæ meargæ prin anumite locuri cu ajutorul
unui câine care a fost dresat special pentru a conduce o persoanæ care nu
poate vedea sau cu ajutorul unui baston. Legafli-l pe unul dintre copii la ochi øi
mimafli cæ afli fi un astfel câine. Întindefli mâna pentru a se fline copilul de ea, ca øi
cum ar fi lesa câinelui. Conducefli copilul prin clasæ. Dafli-le voie copiilor sæ imite,
pe rând, fie un orb, fie câinele care îl conduce.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–43, Isus vindecæ orbul øi spunefli povestea vindecærii orbului
de cætre Isus, aøa cum se gæseøte în Ioan 9:1–7.

• Ce a fæcut Isus cu tina? (Vedefli Ioan 9:6.)

• Ce s-a întâmplat dupæ ce orbul s-a spælat în scældætoare? (Vedefli Ioan 9:7.)

• Cum credefli cæ s-a simflit orbul atunci când a putut sæ vadæ?

Îi sunt recunoscætor Tatælui Ceresc pentru ochii mei

Activitate Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ repete urmætoarea poezie împreunæ cu dumnea-
voastræ, arætând fiecare parte a corpului, dupæ cum este menflionatæ:

Pentru ochii mei sunt recunoscætor

Pentru ochii mei sunt recunoscætor,
Pentru urechi, guræ øi nas;
Pentru mâini øi brafle sunt recunoscætor,
Tælpi, picioare øi fiecare pas.
(Adaptatæ dupæ versurile lui Lucy Picco.)

Poveste Dafli din mânæ în mânæ ilustraflia 1–44, Isus propovæduieøte în emisfera vesticæ øi
rugafli-l pe fiecare copil sæ spunæ un lucru pe care el îl vede acolo. Spunefli
povestea vizitei lui Isus în emisfera vesticæ, aøa cum se gæseøte în 3 Nefi
11:1–17.
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• Pe cine au væzut oamenii?

• Cum s-au simflit oamenii atunci când l-au væzut pe Isus? (Vedefli 3 Nefi 11:16–17.)

• Ce culoare avea mantia lui Isus? (Vedefli 3 Nefi 11:8.)

Explicafli cæ, deøi noi poate cæ nu-L putem vedea personal pe Isus, asemenea
poporului lui Nefi, ne putem aduce aminte de dragostea Lui faflæ de noi, de fie-
care datæ când vedem acest Pæmânt frumos.

Mærturie Împærtæøifli-le copiilor recunoøtinfla pe care o avefli pentru ochii dumneavoastræ.
Vorbifli despre cum minunatele creaflii pe care le vedefli în fiecare zi væ amintesc
de dragostea lui Isus øi a Tatælui Ceresc faflæ de dumneavoastræ. Amintifli-le copii-
lor sæ mulflumeascæ Tatælui Ceresc pentru ochii lor.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Invitafli copiii sæ se uite cu atenflie la ochii, pleoapele, sprâncenele øi genele
celorlalfli copii. Explicafli cæ pleoapele, sprâncenele øi genele împiedicæ
murdæria, praful øi transpiraflia sæ ne intre în ochi.

2. Înainte de lecflie, facefli gæuri într-o coalæ de hârtie folosind un ac cu gæmælie,
astfel încât ele sæ formeze un cerc øi un pætrat. În timpul lecfliei, legafli, pe rând,
copiii la ochi, rugafli-i sæ pipæie asperitæflile de pe hârtie øi sæ spunæ ce formæ
au. Explicafli cæ tot în felul acesta este creat øi alfabetul Braille, cu ajutorul
cæruia orbii pot citi.

3. Folosind pungi de hârtie, facefli pentru fiecare copil ochi care se închid øi se
deschid (vedefli ilustraflia de la sfârøitul lecfliei). Scriefli pe fiecare pungæ de
hârtie Sunt recunoscætor pentru ochii mei. Rugafli copiii sæ-øi coloreze ochii øi
sæ deseneze pærul pe pungile lor de hârtie. Folosind ochii confecflionafli din
pungile de hârtie, mimafli cu copiii situaflii când îi deschidem øi îi închidem, cum
ar fi atunci când ne trezim sau ne ducem la culcare, când ne rugæm sau când
ne speriem.

4. Dacæ este posibil, ducefli copiii la o plimbare în naturæ. Rugafli-i sæ-øi ducæ
braflele la piept øi sæ facæ liniøte, în timp ce merg pentru a-øi putea concentra
atenflia asupra lucrurilor pe care le væd. Când se întorc în clasæ, invitafli-i sæ
spunæ, pe rând, ceea ce au væzut.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Floricele de porumb“ (Children’s Songbook,

p. 242). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 10. Explicafli cæ florile de
cais se aseamænæ cu floricelele de porumb.

• Dacæ v-afli uita afaræ pe fereastræ, dupæ cum spun versurile cântecului,
afli vedea, oare, floricele de porumb pe cais? Ce vedefli când væ uitafli
pe fereastræ?
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Dafli-le voie copiilor sæ se uite pe fereastræ sau ducefli-i afaræ pentru câteva
momente. Întoarcefli-væ în clasæ øi întrebafli-i ce au væzut.

• Ce afli folosit pentru a putea vedea aceste lucruri? (Ochii.)

Explicafli cæ ar trebui sæ fim recunoscætori Tatælui Ceresc pentru ochii noøtri.

2. Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ spunæ versurile din „Atingefli-væ ochii“, fæcând
miøcærile indicate de cuvinte:

Atingefli-væ ochii,
Atingefli-væ urechile,
Atingefli-væ nasul,
Atingefli-væ degetele.

Întindefli-væ mâinile
Sus, sus, cât mai sus,
Spre înaltul cerului
Mâinile le-am dus.

Trecefli mâinile
Prin pær;
Øi pe scæunelul vostru
Aøezafli-væ uøor.

3. Arætafli copiilor un obiect mic. Explicafli cæ îl vefli pune undeva în cameræ, iar ei
vor trebui sæ-øi foloseascæ ochii pentru a-l gæsi. Rugafli-i sæ-øi închidæ ochii, iar
apoi punefli obiectul undeva în cameræ unde poate fi væzut, dar nu foarte uøor.
Rugafli-i sæ-øi deschidæ ochii øi sæ gæseascæ obiectul færæ sæ se miøte sau sæ
facæ zgomot. Spunefli-le sæ-øi ducæ braflele la piept când îl gæsesc. Amintifli-le
copiilor cæ trebuie sæ pæstreze liniøtea øi sæ-i lase øi pe ceilalfli sæ gæseascæ din
priviri obiectul. Repetafli de câte ori dorifli.

Lecflia 19



Sunt recunoscætor pentru 
cæ pot mirosi øi cæ pot gusta
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ fie recunoscætor pentru simflul mirosului øi cel al
gustului.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Exodul 16:11-15, 31 øi Doctrinæ øi legæminte 59:18-19.

2. Materiale necesare:
a. Biblia øi Doctrina øi legæmintele;
b. o mostræ de mâncare frumos mirositoare pentru fiecare copil (cum ar fi

fructe, pâine, præjituri sau popcorn). Punefli mostrele într-o pungæ. Vorbifli cu
pærinflii copiilor pentru a væ asigura cæ nici unul dintre copii nu este alergic la
vreun fel de mâncare;

c. mostre care conflin alimente acre (cum ar fi sucul de læmâie), særate (cum
este sarea) øi dulci (cum este zahærul) sunt pentru ca ei sæ le guste. Vorbifli
cu pærinflii copiilor pentru a fi sigur cæ nici unul dintre copii nu este alergic la
vreunul dintre aceste alimente;

d. ilustraflia 1–35, Adunarea manei.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Notæ cætre învæflætor: fifli sensibil faflæ de sentimentele copiilor din clasa dumnea-
voastræ care au dizabilitæfli. Concentrafli-væ asupra lucrurilor pe care ei le pot
face, nu asupra dizabilitæflilor.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli copiii sæ-øi închidæ ochii. Dafli-i voie fiecæruia dintre ei sæ miroasæ mostrele
de mâncare din pungæ øi sæ ghiceascæ ce fel de mâncare este. În timp ce ochii
lor sunt încæ închiøi, dafli-le sæ guste mostrele. Rugafli-i sæ-øi deschidæ ochii øi
arætafli-le sau spunefli-le ce anume au mâncat.

• Ce miros a avut aceastæ mâncare?

• Ce gust a avut aceastæ mâncare?

Spunefli-le copiilor cæ le-a plæcut mâncarea, chiar dacæ nu au putut sæ o vadæ.
Aceasta a fost posibil pentru cæ Tatæl Ceresc i-a binecuvântat cu simflul mirosului
øi cel al gustului.

Noi tofli avem un nas pentru a putea mirosi

• Cum putem mirosi lucrurile?

Discutafli cu copiii câteva dintre lucrurile pe care le-au mirosit în timpul sæptæmânii,
cum ar fi mâncarea care se gætea, aerul curat de dupæ ploaie sau florile. Spunefli-le
copiilor cæ ar trebui sæ-I mulflumim Tatælui Ceresc pentru simflul mirosului.

• Ce lucruri væ place sæ mirosifli?

Lecflia

20
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Activitate Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

Am un nas

Am un nas (arætafli cætre nas).
Este pe chipul meu (punefli mâinile pe obraji),
Exact în centru
Acolo stæ mereu (folosifli degetul pentru a desena un cerc imaginar în jurul nasului).

Adulmecæ (adulmecafli);
Poate mirosi (inspirafli adânc pe nas øi apoi dafli aerul afaræ).
Mulflumesc Tatælui Ceresc (ducefli braflele la piept)
Cæ nasu-i sænætos.

Fiecare dintre noi are o limbæ pentru a simfli gustul

Explicafli cæ Tatæl Ceresc ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi cu o limbæ pen-
tru a putea simfli gustul. Dafli-le voie copiilor sæ guste, dacæ doresc, mostrele de
mâncare acre, særate øi dulci.

• Care dintre ele este acræ?

• Care dintre ele este særatæ?

• Care dintre ele este dulce?

• Ce gust væ place cel mai mult?

Arætafli un exemplar al cærflii Doctrina øi legæmintele (sau pagina de titlu a cærflii în
tripla combinaflie). Explicafli cæ, în aceastæ carte de scripturi, ni se spune cæ
lucrurile care au miros øi gust plæcut sunt pentru folosul nostru øi pentru ca noi
sæ ne putem bucura de ele (vedefli D&L 59:18-19).

Poveste Arætafli ilustraflia 1–35, Adunarea manei. Spunefli povestea manei cereøti, aøa cum
se gæseøte în Exodul 16:11-15, 31.

• Ce gust a avut mana? (Vedefli Exodul 16:31.)

• Afli gustat vreodatæ miere?

• Ce gust are?

Explicafli cæ sunt multe lucruri pe care nu ar trebui sæ le gustæm, færæ a avea per-
misiunea pærinflilor: unele fructe, produse chimice pentru curæflat, medicamente
sau lucruri din anumite sticle sau bidoane. Aceste lucruri ne pot îmbolnævi.
Accentuafli faptul cæ ei trebuie tot timpul sæ întrebe un adult dacæ este bine sæ
guste sau sæ mænânce ceea ce gæsesc.

Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru cæ avefli un nas cu care putefli mirosi lucrurile øi
o limbæ cu care le putefli simfli gustul. Amintifli-le copiilor sæ mulflumeascæ Tatælui
Ceresc pentru simflul mirosului øi cel al gustului.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Aducefli câteva lucruri care au un miros puternic øi plæcut, cum ar fi un sæpun,
o floare øi o læmâie øi câteva lucruri care nu au miros, cum ar fi o bucatæ de
hârtie øi o jucærie. Rugafli copiii sæ le aleagæ pe acelea pe care le pot mirosi.
Rugafli-i sæ-øi închidæ, pe rând, ochii, sæ miroasæ unul dintre lucrurile pe care
le-afli adus øi sæ ghiceascæ ce anume este. Dafli-i voie fiecærui copil sæ miroasæ
o datæ.
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2. Dafli-le voie copiilor sæ-øi priveascæ limbile într-o oglindæ. Explicafli cæ limbile
noastre au multe ridicæturi pe suprafafla lor, numite papile gustative, care ne
ajutæ sæ putem simfli gusturile de acru, dulce øi særat. Rugafli-i sæ guste puflinæ
apæ. Explicafli cæ limbile noastre ne pot ajuta, de asemenea, sæ ne dæm seama
dacæ lucrurile sunt ude sau reci.

3. Dafli-i voie fiecærui copil sæ deseneze mâncarea sa preferatæ. Rugafli-i sæ-øi
arate desenul øi sæ spunæ care este mâncarea lor preferatæ.

4. Punefli pe masæ mostre de alimente care se aseamænæ, dar care sunt diferite
la gust, cum ar fi sare øi zahær sau fæinæ øi mælai. Dafli-i fiecærui copil sæ guste
câte puflin din fiecare. Apoi întrebafli-i ce gust are fiecare. Discutafli despre cum
unele lucruri pot aræta la fel øi, totuøi, pot fi diferite la gust. (Vorbifli cu pærinflii
copiilor pentru a væ asigura cæ nici unul dintre copii nu este alergic la nimic din
ceea ce afli adus.)

5. Cântafli „Un cântec de mulflumire“ (Children’s Songbook, p. 20). Versurile
acestui cântec se gæsesc în lecflia 4.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Desenafli pe tablæ sau pe o bucatæ de hârtie un oval. Explicafli cæ acest oval

reprezintæ forma unei fefle.

• Ce-i lipseøte?

Desenafli pe el ochii, urechile, nasul øi gura, în timp ce copiii numesc fiecare
dintre aceste organe în parte. Apoi revedefli ce funcflii îndeplineøte fiecare dintre
ele. Spunefli-le cât de recunoscætor suntefli faflæ de Tatæl Ceresc pentru trupul
dumneavoastræ.

2. Arætafli cætre gura dumneavoastræ øi spunefli: „Aceasta este gura mea“. Apoi
întrebafli: „Putefli sæ-mi arætafli gura voastræ?“ øi ajutafli-i sæ arate cætre ea.
Repetafli acelaøi lucru pentru ochi, nas, mâini øi picioare. Apoi arætafli cætre
fiecare parte a corpului, færæ sæ îi spunefli denumirea øi rugafli-i pe copii sæ o
numeascæ. Dacæ cei din clasa dumneavoastræ pot identifica toate aceste pærfli,
i-afli putea ruga sæ identifice numele unora mai puflin cunoscute lor, cum ar fi
coatele, genunchii, încheieturile øi gleznele.

3. Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ spunæ urmætoarea poezie, fæcând miøcærile
indicate de cuvinte:

Atingefli-væ ochii

Atingefli-væ ochii,
Atingefli-væ urechile,
Atingefli-væ nasul,
Atingefli-væ degetele.

Întindefli-væ mâinile
Sus, sus, cât mai sus,
Spre înaltul cerului
Mâinile le-am dus.

Trecefli mâinile
Prin pær;
Øi pe scæunelul vostru
Aøezafli-væ uøor.
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Lecflia

21
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ øi sæ identifice sentimente øi sæ învefle

modalitæfli prin care pot gæsi bucurie.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 15:11–32.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. figurina ‹zâmbitor / încruntat› (vedefli modelul de la sfârøitul lecfliei);
c. cretæ øi burete de øters;
d. ilustraflia 1–45, Spælarea vaselor; ilustraflia 1–46, Copii care dæruiesc flori

mamei; ilustraflia 1–47, Copii care se ceartæ; ilustraflia 1–48, Copii care se
joacæ cu cuburi; ilustraflia 1–49, Fiul risipitor (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 220; 62155).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli figurina ‹zâmbitor / încruntat›. Cântafli sau spunefli de mai multe ori versurile
din „Zâmbete“ (Children’s Songbook, p. 267). Facefli acest lucru, acordându-le
mai multor copii suficient timp ca, la momentul potrivit, sæ întoarcæ figurina pe o
parte øi pe cealaltæ, de la zâmbet la încruntare øi invers.

De-ntâlnifli o faflæ-ncruntatæ.
N-o læsafli aøa.
Imediat, voi sæ zâmbifli
Încruntarea sæ disparæ toatæ.

Nimænui nu-i place o faflæ încruntatæ.
Ci un zâmbet larg.
Lumea este mai plæcutæ
Øi inima e încântatæ.

Sentimentele noastre se reflectæ pe chipurile øi în faptele noastre

• Cum væ simflifli atunci când avefli un zâmbet pe feflele voastre?

• Cum væ simflifli atunci când avefli o faflæ încruntatæ?

Explicafli cæ, deseori, oamenii pot øti cum ne simflim, uitându-se la feflele noastre.
Rugafli-i pe copii sæ væ arate cum zâmbesc.
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Activitate Desenafli pe tablæ patru cercuri mari. Desenafli în interiorul lor linii simple care sæ
reprezinte fefle ce exprimæ diferite emoflii: bucurie, tristefle, mânie øi fricæ (vedefli
ilustrafliile de mai jos). În timp ce este desenatæ fiecare faflæ, rugafli copiii sæ des-
crie sentimentele pe care ea le exprimæ øi, apoi, rugafli-i ca ei, la rândul lor, sæ
exprime prin feflele lor acele sentimente de bucurie, tristefle, mânie øi fricæ.

• Ce væ face pe voi bucuroøi?

• Ce væ face pe voi triøti?

• Ce væ face pe voi mânioøi?

• Ce væ sperie pe voi?

Împærtæøifli-le copiilor o experienflæ care v-a întristat, mâniat sau înspæimântat øi o
experienflæ care v-a adus bucurie.

Putem învæfla sæ ne controlæm sentimentele

Explicafli cæ este bine sæ ne exprimæm toate sentimentele pe care le avem, dar
trebuie sæ facem aceasta în mod corespunzætor, mai ales când suntem mânioøi.

Arætafli ilustraflia 1–47, Copii care se ceartæ.

• Cum credefli cæ se simt aceøti copii?

• Ce credefli cæ îøi spun unul altuia?

• Ce ar trebui sæ facefli când suntefli mânioøi?

Explicafli cæ, atunci când suntem mânioøi, deøi simflim nevoia de a lovi, de a flipa
sau de a ræni pe cineva, putem învæfla sæ ne exprimæm sentimentele într-un mod
politicos øi blând. Când lovim sau flipæm, asta ne face doar sæ fim øi mai mâni-
oøi, dar dacæ suntem blânzi ne vom simfli mai bine.

Activitate Dafli-le voie copiilor sæ interpreteze, pe rând, rolurile copiilor din ilustraflie. Ajutafli-i
sæ se gândeascæ la lucruri pe care aceøtia le-ar putea spune, în loc sæ flipe sau
sæ loveascæ, cum ar fi: „Se poate sæ mæ joc eu acum?“, „Hai sæ ne jucæm pe
rând“, „Mæ întristezi când îmi vorbeøti aøa urât“ sau „Nu îmi place când faci asta“.

Arætafli ilustraflia 1–48, Copii care se joacæ cu cuburi. Scoatefli în evidenflæ faptul
cæ aceøti copii se joacæ frumos împreunæ øi au fefle vesele pentru cæ îøi împart
jucæriile øi îøi vorbesc frumos unul altuia.

• Cine væ poate ajuta sæ væ simflifli mai bine atunci când suntefli trist, mânios sau
când væ este fricæ?
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Explicafli cæ, atunci când vorbim cu mama noastræ, cu tatæl nostru sau cu alflii
care ne iubesc, ei ne pot ajuta sæ înflelegem de ce simflim ceea ce simflim. Dacæ
ne rugæm Tatælui Ceresc, Duhul Sfânt ne poate ajuta sæ ne simflim mai bine.
Duhul Sfânt ne va ajuta sæ øtim ce sæ facem pentru a fi din nou veseli.

Activitate Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ facæ, de mai multe ori, miøcærile urmætoarei poezii:

Sentimentele mele

Uneori, când eu sunt trist (prefacefli-væ cæ suntefli trist),
Mama mæ ia-n brafle. Øi devin vesel, optimist (ducefli braflele la piept ca øi cum 
v-afli îmbræfliøa øi zâmbifli).

Uneori, când sunt mânios (prefacefli-væ cæ suntefli mânios),
Vorbesc cu tata øi devin voios (mergefli pe loc øi dafli din cap, ca øi cum afli vorbi).

Când mæ sperie ceva (prefacefli-væ cæ suntefli speriat),
O rugæciune îmi alinæ inima (ducefli braflele la piept).

Iar când mæ duc afaræ sæ mæ joc,
Nu mai sunt trist deloc (zâmbifli).

Suntem fericifli atunci când îi ajutæm pe alflii

Arætafli ilustraflia 1–46, Copii care dæruiesc flori mamei.

• Cum credefli cæ se simt oamenii din aceastæ ilustraflie?

• De ce credefli cæ se simt aøa?

• Cum væ simflifli atunci când oferifli cuiva ceva?

Arætafli ilustraflia 1–45, Spælarea vaselor.

• Ce face aceastæ fatæ?

• Cum credefli cæ se simte fata din ilustraflie? De ce?

• Cum væ simflifli atunci când ajutafli pe cineva?

Activitate Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

Sunt fericit când pot s-ajut

Îmi place s-o ajut pe mama (prefacefli-væ cæ væ punefli un øorfl la brâu)
Are multe de fæcut.
La øters vasele-o ajut (prefacefli-væ cæ øtergefli vasele)
Øi bebeluøul îl hrænesc (prefacefli-væ cæ hrænifli bebeluøul).

Îmi place sæ-l ajut pe tata (prefacefli-væ cæ væ punefli mænuøile);
Are multe de fæcut (imitafli cæ tundefli gardul sau smulgefli buruieni).
În grædinæ îl ajut (imitafli cæ udafli plantele)
Pânæ când totul e gata.

Sunt fericit când pot s-ajut (arætafli cætre figurina ‹zâmbitor›).
Mæ simt atât de bine (punefli mâinile pe umerii opuøi ca øi cum v-afli îmbræfliøa).
Øi când pe alflii îi ajut (deschide-fli larg braflele),
Sunt mulflumit de mine (dafli din cap øi ducefli braflele la piept)!

Lecflia 21
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Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ fim fericifli

Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ fim fericifli. Ei øtiu cæ noi putem fi
fericifli atunci când facem ceea ce spun Ei.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–49, Fiul risipitor øi spunefli povestea din Luca 15:11-32. Scoatefli
în evidenflæ diferitele sentimente exprimate de tatæ øi de fiii sæi. Afli putea ruga un
copil ca, în timp ce fiecare sentiment este scos în evidenflæ, sæ arate cætre fafla
corespunzætoare de pe tablæ. De exemplu, afli putea spune: Un bæiat a vrut sæ
plece de-acasæ øi sæ se ducæ într-o flaræ îndepærtatæ. Atunci când a plecat, tatæl
sæu a fost trist. Dupæ un timp, prietenii bæiatului l-au pæræsit. El s-a întristat. La
puflin timp dupæ aceea, el a ræmas færæ bani. A început sæ-i fie fricæ, deoarece îi
era foame øi nu-i dædea nimeni de mâncare… øi aøa mai departe.

• Cum credefli cæ s-a simflit fiul atunci când a venit acasæ?

• De ce era tatæl fericit atunci când fiul sæu s-a întors? (Vedefli Luca 15:24.)

• De ce s-a mâniat fratele mai în vârstæ când fratele sæu mai tânær s-a întors?
(Vedefli Luca 15:28–30.) Ce ar putea face el pentru a fi din nou fericit?

Mærturie Asigurafli-i pe copii cæ toatæ lumea este, uneori, fericitæ, tristæ, mânioasæ sau spe-
riatæ. Noi ar trebui sæ învæflæm sæ ne exprimæm aceste sentimente în mod cores-
punzætor. Reamintifli-le cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ fim fericifli. Spunefli-le
cæ dumneavoastræ suntefli fericit când facefli ceea ce Tatæl Ceresc øi Isus vor ca
noi sæ facem.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Rugafli copiii sæ stea în picioare øi sæ formeze un cerc. Rugafli-i sæ nu
zâmbeascæ. Apoi zâmbifli øi spunefli urmætoarele cuvinte cætre copilul de lângæ
dumneavoastræ: „Îi voi zâmbi lui (numele copilului)“. Copilul al cærui nume l-afli
rostit, ar trebui zâmbeascæ øi sæ repete propoziflia, folosind numele copilului de
lângæ el. Continuafli pânæ când tofli copiii din cerc zâmbesc.

Amintifli-le cæ, atunci când zâmbim altor oameni, adesea, ei vor zâmbi înapoi.
Este greu sæ fim triøti, mânioøi sau speriafli atunci când zâmbim.

2. Rugafli copiii sæ se gândeascæ la un lucru pe care-l pot face pentru a fi fericifli.
Aruncafli un obiect moale cætre un copil øi spunefli: „(Numele copilului) este
fericit atunci când “. Rugafli-l sæ completeze propoziflia cu ceva care-l
face fericit øi, apoi, sæ væ dea obiectul înapoi. Continuafli pânæ când îi vine
rândul fiecærui copil.

3. Spunefli o poveste despre un copil care face ceva frumos pentru mama lui,
cum ar fi sæ o ajute la treburile din gospodærie. Mama nu øtie cine a ajutat-o,
aøa cæ îøi întreabæ fiecare copil. Când ajunge la copilul care a fæcut fapta
frumoasæ, ea øtie cæ el este acela, datoritæ zâmbetului sæu larg. Copilul este
fericit pentru cæ a fæcut ceva frumos.
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile corespunzætoare, în timp ce dumneavoastræ

spunefli urmætoarea poezie. Dacæ ei doresc, repetafli poezia.

Zile fericite

Doi ochi am, sæ væd ce lucruri bune trebuie sæ fac (arætafli cætre ochi)
Øi douæ buze, ca sæ zâmbesc (zâmbifli larg), dar sæ øi øtiu sæ tac.
Douæ urechi am, s-aud ce alflii spun (facefli mâinile cæuø øi ducefli-le la urechi)
Øi douæ mâini, ca jucæriile la loc sæ pun (prefacefli-væ cæ adunafli jucærii de pe
jos øi le punefli la locul lor).

O limbæ am, vorbe frumoase sæ rostesc (arætafli cætre guræ)
Øi-o blândæ inimæ, ca sæ muncesc, ca sæ mæ joc øi sæ împærtæøesc (flinefli
mâinile în dreptul inimii).
Douæ picioare am, ca sæ pot alerga (arætafli cætre picioare)
Øi sæ fac fericitæ toatæ lumea.

2. Spunefli cuvintele din „Dacæ eøti fericit“ (Children’s Songbook, p. 266) øi facefli
miøcærile indicate de cuvinte. Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 39.
Repetafli cu propoziflii suplimentare, cum ar fi cele sugerate în paragraful de
dinaintea versurilor din lecflia 39.

3. Rugafli copiii sæ exprime pe chipurile lor veselie, tristefle, mânie øi obosealæ.
Explicafli cæ, în loc sæ plângæ sau sæ se agite, ei pot exprima în cuvinte ceea ce
simt. Deseori, când vorbim despre sentimentele noastre, ne simflim mai bine.

Lecflia 21
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Pot face multe lucruri

89

Lecflia

22
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ øtie cæ, fiind copii ai Tatælui Ceresc, fiecare dintre

noi putem face multe lucruri.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, 1 Samuel 17.

2. Vorbifli cu pærinflii fiecærui copil din clasæ pentru a afla un lucru pe care acesta îl
face bine sau un lucru pe care învaflæ sæ-l facæ.

3. Pregætifli bucæfli de hârtie pe care sæ fie scrise instrucfliuni simple, cum ar fi sæ
batæ din palme, sæ numere pânæ la trei, sæ meargæ în jurul camerei, sæ saræ,
sæ deseneze (pe tablæ sau pe o bucatæ de hârtie) un cerc, sæ stea într-un
picior, sæ ducæ braflele la piept sau sæ arate cætre un lucru de culoare albastræ.
Pregætifli un numær de bucæfli de hârtie cel puflin egal cu numærul copiilor din
clasæ. Acordafli atenflie copiilor din clasa dumneavoastræ care au dizabilitæfli
øi asigurafli-væ cæ includefli lucruri pe care ei le pot face.

4. Scriefli numele fiecærui copil pe o foaie de hârtie separatæ.

5. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o undiflæ micæ (opflional; vedefli lecflia 11);
c. un recipient în care sæ pæstrafli numele (opflional);
d. ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc (62307); ilustraflia 1–10, Rugæciunea în

familie (62275); ilustraflia 1–38, Copii care se joacæ cu mingea; ilustraflia
1–50, Mæ pot îmbræca; ilustraflia 1–51, Familia care munceøte împreunæ
(62313); ilustraflia 1–52, David îl ucide pe Goliat (Setul cu ilustraflii inspirate
din Evanghelie 112; 62073).

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Notæ cætre învæflætor: fifli sensibil faflæ de sentimentele copiilor din clasa dumnea-
voastræ care au dizabilitæfli. Concentrafli-væ asupra lucrurilor pe care ei le pot
face, nu asupra dizabilitæflilor.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei Îndoifli foile de hârtie ce conflin numele copiilor øi punefli-le într-un recipient sau

pe podea. Rugafli un copil sæ foloseascæ undifla sau mâna pentru a alege una
dintre ele. Rugafli copilul al cærui nume a fost tras sæ stea lângæ dumneavoastræ.
Spunefli celor din clasæ un lucru pe care acest copil îl face bine sau un lucru pe
care învaflæ sæ-l facæ. Continuafli pânæ când îi vine rândul fiecærui copil sæ aleagæ
un nume øi pânæ când afli spus un lucru despre fiecare dintre ei. Felicitafli-i pen-
tru ceea ce pot face øi pentru ceea ce învaflæ sæ facæ.
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Trupurile noastre pot face multe lucruri

Cântec Cântafli împreunæ cu copiii „Copil al Domnului“ (Cartea de cântece pentru copii,
p. 58).

Copil al Domnului,
El m-a trimis aici,
Mi-a dat o casæ pe Pæmânt
Cu dragi øi scumpi pærinfli.

Vino, sæ fii lângæ mine,
Drumul sæ-mi aræfli.
Cum sæ fac cu El sæ fiu,
Te rog sæ mæ învefli.

• Cine este Tatæl spiritelor voastre?

• Cine v-a trimis aici, pe Pæmânt, pentru a primi un trup fizic?

Revedefli cu copiii faptul cæ, în planul Sæu, Tatæl Ceresc a stabilit ca noi sæ venim
pe Pæmânt pentru a primi trupuri fizice. Explicafli cæ El vrea ca noi sæ învæflæm sæ
facem multe lucruri cu trupurile noastre øi vrea ca noi sæ le folosim în mod cores-
punzætor pentru a putea deveni asemænætori Lui.

• Ce putefli face cu mâinile voastre? Cu picioarele voastre? Cu gura voastræ?
Cu ochii voøtri?

Arætafli ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc.

• Ce credefli cæ poate face acest bebeluø?

Punefli urmætoarele întrebæri sau unele asemænætoare pentru a scoate în evidenflæ
cât de multe lucruri au învæflat copiii sæ facæ de când erau bebeluøi.

• Poate un bebeluø sæ meargæ?

• Poate un bebeluø sæ vorbeascæ?

• Poate un bebeluø sæ îøi dea singur de mâncare?

• Poate un bebeluø sæ se îmbrace singur?

• Poate un bebeluø sæ se dea peste cap?

• Poate un bebeluø sæ cânte?

• Poate un bebeluø sæ se plimbe cu tricicleta?

Explicafli cæ, în timp ce copiii cresc, ei vor învæfla sæ facæ mult mai multe lucruri.
Arætafli, pe rând, ilustrafliile 1–10, 1–38, 1–50 øi 1–51. Dafli-i voie unui copil sæ flinæ
o ilustraflie, în timp ce ceilalfli explicæ ce reprezintæ ea. Dupæ ce ræspund, læudafli-i
pentru cæ au recunoscut lucrurile pe care trupurile noastre le pot face.

Activitate Dafli-i voie fiecærui copil sæ aleagæ o bucatæ de hârtie pe care este scrisæ o instr-
ucfliune. Citifli instrucfliunea cu glas tare øi rugafli copilul sæ facæ ceea ce spune.
Dafli-i voie fiecæruia sæ aleagæ o datæ.
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• Ce învæflafli sæ facefli acum?

• Ce vrefli sæ învæflafli sæ facefli când vefli creøte mai mari?

Spunefli-le copiilor cæ suntefli recunoscætor Tatælui Ceresc pentru trupurile noastre
care pot face atât de multe lucruri.

Tatæl Ceresc ne poate ajuta sæ facem multe lucruri

Spunefli-le copiilor cæ, uneori, ni se cere sæ facem lucruri care sunt dificile.

• Ce lucru afli încercat sæ facefli, care a fost greu?

• Cine ne poate ajuta sæ învæflæm sæ facem aceste lucruri? (Pærinflii, fraflii, surorile,
învæflætorii.)

• Cui ne putem ruga øi putem cere ajutor atunci când avem de fæcut ceva care
este greu? (Tatælui Ceresc.)

Explicafli cæ Isus Hristos ne poate ajuta, de asemenea, atunci când lucrurile sunt
greu de fæcut.

Poveste Afiøafli ilustraflia 1–52, David îl ucide pe Goliat øi spunefli povestea lui David øi a
lui Goliat, aøa cum se gæseøte în 1 Samuel 17.

• Cine înspæimântase armata israelitæ? (Vedefli 1 Samuel 17:4-8.)

• Pe cine s-a bizuit David pentru a fi ajutat? (Vedefli 1 Samuel 17:37.)

Mærturie Spunefli cât de recunoscætor suntefli Tatælui Ceresc pentru trupul dumneavoastræ
øi pentru multele lucruri pe care le poate face. Încurajafli-i pe copii sæ-L roage pe
Tatæl Ceresc sæ-i ajute sæ-øi foloseascæ trupurile pentru a face lucruri bune.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Cântafli sau spunefli împreunæ cu copiii cuvintele din „Ce fac eu, sæ facæ tofli“
(Children’s Songbook, p. 276) sau din „E distractiv“ (Children’s Songbook,
p. 253) øi facefli miøcærile corespunzætoare. Versurile acestor cântece se
gæsesc în lecfliile 36 respectiv 9. Dafli-le voie copiilor sæ sugereze miøcæri
pentru versuri suplimentare.

2. Dafli-le copiilor hârtie øi creioane colorate øi læsafli-i pe tofli sæ deseneze unul
sau mai multe lucruri pe care le pot face. Scriefli pe hârtia fiecærui copil Pot face
multe lucruri.

3. Ajutafli copiii sæ se decidæ asupra unui lucru pe care-l pot face acasæ pentru a ajuta
pe cineva, cum ar fi sæ punæ masa, sæ mæture podeaua sau sæ hræneascæ un câine
sau o pisicæ. Amintifli-le ca, dupæ Societatea Primaræ, sæ le spunæ pærinflilor despre
acel lucru, ca aceøtia sæ le aducæ aminte sæ-l facæ.

4. Repetafli câteva dintre activitæflile corespunzætoare din lecfliile 16 pânæ la 20.

Lecflia 22
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ spunæ urmætoarele cuvinte. Pentru prima strofæ,

facefli miøcæri ca øi cum v-afli ghemui, iar pentru cea de-a doua strofæ miøcafli-
væ ca øi cum v-afli întinde din ce în ce mai mult.

Am fost cândva un prunc, prunc, prunc,
Am fost cândva un prunc, mic, mic.

Øi-acum cresc mare, mare, mare,
Øi înalt, øi mare, øi voinic!

Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre lucrurile pe care au învæflat sæ le facæ
de când erau bebeluøi.

2. Arætafli copiilor cum særifli peste un obiect, batefli din palme sau særifli înainte øi
rugafli-i sæ numeascæ acfliunea pe care o facefli. Apoi rugafli-i sæ facæ aceleaøi
miøcæri. Læsafli fiecare copil în parte sæ arate un lucru pe care îl poate face.
Rugafli-i pe ceilalfli sæ numeascæ acfliunea øi, apoi, s-o imite.
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Lecflia

23
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ, în planul Sæu, Tatæl Ceresc a fæcut ca

fiecare dintre noi sæ aparflinem unei familii care are nevoie de noi øi ne iubeøte.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 1:26–35.

2. Facefli cunoøtinflæ cu familiile copiilor din clasa dumneavoastræ øi fifli pregætit sæ
menflionafli un lucru bun care are loc în fiecare dintre ele, cum ar fi naøterea
unui copil, un frate sau o soræ în misiune sau o ieøire cu familia.

3. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. cretæ øi burete de øters;
c. ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc (62307); ilustraflia 1–7, O familie iubitoare;

ilustraflia 1–16, Naøterea (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 201;
62495); ilustraflia 1–23, Cuibul cu puii de pasære; ilustraflia 1–51, Familia care
munceøte împreunæ (62313); ilustraflia 1–53, Distracflia în familie (62384).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Notæ cætre învæflætor: fifli sensibil faflæ de situafliile familiale ale copiilor din clasa
dumneavoastræ. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, într-o familie, lucrul important
nu este numærul de persoane, ci faptul cæ membrii ei se iubesc øi au grijæ unul
de altul.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei Arætafli ilustraflia 1–23, Cuibul cu puii de pasære. Dafli-le voie copiilor sæ vor-

beascæ despre ilustraflie øi rugafli-i sæ descopere pæsærile din cuib.

• Cine a construit cuibul pentru puii de pasære?

• De ce au puii nevoie de o mamæ øi un tatæ pentru a avea grijæ de ei? (Ca sæ-i
hræneascæ, sæ le flinæ de cald øi sæ îi protejeze de pericol.)

• Cine îi va învæfla pe puii de pasære sæ zboare atunci când vor creøte puflin mai
mari øi vor fi mai puternici?

Explicafli cæ puii de pasære aparflin unei familii care le va purta de grijæ.

Aparflin unei familii

• Voi avefli o familie?

• De ce avefli nevoie de o familie care sæ væ poarte de grijæ?
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Arætafli ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc. Revedefli cum, în planul Sæu, Tatæl
Ceresc a stabilit ca fiecare dintre noi sæ vinæ pe Pæmânt øi sæ facæ parte dintr-o
familie. Explicafli cæ, atunci când un copil se naøte, acesta nu poate sæ-øi poarte
singur de grijæ. Un bebeluø nu se poate hræni sau îmbræca singur. Are nevoie de
o familie care sæ aibæ grijæ de el.

• Cine a avut grijæ de voi atunci când v-afli næscut?

• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care familia voastræ le-a fæcut pentru voi
atunci când erafli bebeluøi?

• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care familia voastræ le face pentru voi
acum?

• Cine a fæcut posibil ca voi sæ aparflinefli unei familii?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cât de fericite au fost familiile lor atunci când ei s-au
næscut. Accentuafli cât de mult îi iubesc pærinflii øi ceilalfli membri ai familiei øi cât
de mult vor ca ei sæ fie fericifli.

Cântec Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ versurile din „Copil al Domnului“ (Cartea de
cântece pentru copii, p. 58).

Copil al Domnului,
El m-a trimis aici,
Mi-a dat o casæ pe Pæmânt
Cu dragi øi scumpi pærinfli.

Vino, sæ fii lângæ mine,
Drumul sæ-mi aræfli.
Cum sæ fac cu El sæ fiu,
Te rog sæ mæ învefli.

Arætafli ilustraflia 1–16, Naøterea øi explicafli cæ, atunci când a venit pe Pæmânt,
Isus S-a næscut într-o familie.

• Cine sunt oamenii din aceastæ ilustraflie?

• Care este mama lui Isus?

• Care este tatæl lui Isus? (Amintifli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc este Tatæl lui Isus;
Iosif a fost un om bun ales de Tatæl Ceresc sæ aibæ grijæ de Maria øi Isus.)

• Ce sentimente credefli cæ au avut Maria øi Iosif faflæ de Isus?

• Ce credefli cæ au fæcut Maria øi Iosif pentru a-øi aræta grija faflæ de pruncul Isus?

• Cine a fæcut ca Isus sæ aibæ o familie care sæ-L iubeascæ øi sæ-I poarte de
grijæ?

Tatæl Ceresc øi Isus iubesc fiecare familie

Arætafli ilustraflia 1–7, O familie iubitoare. Explicafli cæ unele familii au o mamæ øi
un tatæ, iar altele au doar un singur pærinte. Unele familii au un bunic, o bunicæ
sau o altæ persoanæ care le ajutæ sæ poarte de grijæ copiilor. Unele familii au mai
mulfli copii, în timp ce altele au doar un copil sau niciunul. Ajutafli copiii sæ înflele-
agæ cæ fiecare familie este diferitæ, iar Tatæl Ceresc øi Isus le iubesc pe fiecare
dintre ele.
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Activitate Invitafli-l pe fiecare copil sæ povesteascæ despre familia lui. Ajutafli, pe rând, copiii
sæ deseneze pe tablæ figuri ce reprezintæ membrii familiei lor. Rugafli-i sæ rosteascæ
cu glas tare numele membrilor familiilor lor øi, apoi, sæ numere câfli sunt. Atunci
când un copil terminæ, împærtæøifli cu cei din clasæ un lucru pe care l-afli învæflat
despre familia sa.

Tatæl Ceresc øi Isus vor ca membrii unei familii sæ-øi exprime dragostea
unul pentru altul

Cântec Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ versurile din „O familie fericitæ“ (Children’s
Songbook, p. 198).

Pe mama o iubesc.
Øi pe tata tot la fel;
Ei ne iubesc øi astfel
Fericifli cu tofli suntem.
(Din Merrily We Sing, © 1948, 1975 de Pioneer Music Press, Inc. [o divizie din
Jackman Music]. Folosit cu aprobare.)

• Cum putefli øti cæ familiile voastre væ iubesc?

• Ce facefli voi pentru a aræta membrilor familiei voastre cæ îi iubifli?

Arætafli ilustraflia 1–53, Distracflia în familie.

• Este aceasta o familie fericitæ? De unde øtifli?

• Ce væ place sæ facefli împreunæ cu familia voastræ?

• Cum væ simflifli atunci când tofli se poartæ bine unul cu altul?

Arætafli ilustraflia 1–51, Familia care munceøte împreunæ.

• Ce face aceastæ familie?

• Ce facefli voi pentru a væ ajuta familia voastræ?

• Cum væ simflifli atunci când ajutafli membrii familiei voastre?

Activitate Rugafli copiii sæ se gândeascæ la diferite modalitæfli prin care ei îøi pot ajuta familia
acasæ, cum ar fi sæ-øi punæ jucæriile la loc, sæ se joace cu fratele mai mic sau cu
sora mai micæ sau sæ spele vasele. Dafli-le voie sæ-øi exprime ideile. Încurajafli-i
sæ-øi ajute familiile în timpul sæptæmânii.

Mærturie Împærtæøifli-væ sentimentele de recunoøtinflæ faflæ de Tatæl Ceresc pentru binecuv-
ântarea de a face parte dintr-o familie.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Cântafli din nou „O familie fericitæ“. Alegefli patru copii care sæ reprezinte familia în
acest cântec. Rugafli-i sæ flinæ în mâini semne pentru a indica pe care membru al
familiei îl reprezintæ fiecare. Stafli în spatele celor patru copii øi, în timp ce rostifli
numele membrului de familie, arætafli cætre copilul care-l reprezintæ. Repetafli
cântecul, permiflând altor copii sæ reprezinte øi ei membri ai familiei. Continuafli
pânæ când îi vine rândul fiecærui copil.

Lecflia 23
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2. Spunefli-le copiilor despre instrucfliunile pe care le-a dat regele Beniamin
familiilor, aøa cum se gæsesc în Mosia 4:14–15. Citifli a doua jumætate a
versetului 15 cu glas tare. Rugafli-i sæ sugereze modalitæfli prin care membrii
unei familii îøi pot aræta dragostea unul pentru altul øi se pot sluji.

3. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætorului joc cu mâinile:

Familia mea

Iat-o pe scumpa mea mæmicæ (arætafli cætre degetul arætætor);
Øi cel înalt e al meu tatæ (arætafli cætre degetul mijlociu).
Iar ea e sora mea cea mare (arætafli cætre degetul inelar),
Dar asta nu-i familia toatæ.
Iatæ-l pe fræfliorul meu cel mic (arætafli cætre degetul mic),
E chiar micufl, e mititel.
Øi, oare, cine e acesta (arætafli cætre degetul mare)?
Acesta-s eu, nu este el.
Unu, doi, trei, patru, cinci, iatæ (atingefli degetele în timp ce numærafli)
Împreunæ, tofli, suntem o familie minunatæ!

Ajutafli-l pe fiecare copil sæ ridice un numær de degete egal cu cel al membrilor
familiei sale (dacæ în familia unui copil sunt mai mult de zece oameni, rugafli alt
copil sæ ajute). Øi ajutafli-i, pe fiecare în parte, sæ repete ultimele douæ versuri
ale poeziei, spunând numærul exact al membrilor familiei, înainte de a zice:
„Împreunæ, tofli, suntem o familie minunatæ!“

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Arætafli ilustraflia 1–23, Cuibul cu puii de pasære. Ajutafli-i pe copii sæ facæ

miøcærile din „Pæsæri în copac“ (Children’s Songbook, p. 241), în timp ce
dumneavoastræ cântafli sau spunefli cuvintele:

Am gæsit un cuibuøor (facefli mâinile cæuø)
În ramurile unui pom (flinefli braflele deasupra capului în formæ de cerc).
Are doar un ouøor?
Nu. Sunt unu, douæ, trei (ridicafli câte un deget).
Pasærea mamæ stæ în cuib (facefli mâna stângæ cæuø; aøezafli în ea mâna
dreaptæ)
Ouæle sæ le cloceascæ (flinefli cele trei degete sus).
Pasærea tatæ dæ ocol (miøcafli braflele ca øi cum afli zbura)
De rele sæ le fereascæ.

2. Cântafli „Iatæ-ne împreunæ“ (Children’s Songbook, p. 261), folosind tatæ, 
mamæ, soræ øi frate acolo unde cântecul indicæ faptul cæ numele trebuie 
sæ fie introduse. Dafli-le voie copiilor sæ batæ din palme sau sæ danseze, 
în timp ce dumneavoastræ cântafli.

Iatæ-ne împreunæ;
Cu toflii în familia noastræ.
Cu tatæl, cu mama, cu sora øi fratele acasæ;
Oh, iatæ-ne aici, zi de zi, lunæ de lunæ.
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3. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ
spunefli cuvintele:

Familia mea

La fel ca pæsærile din copac (dafli din mâini ca øi cum afli avea aripi),
Am o familie pe care o plac (arætafli cætre dumneavoastræ).
Ea îmi dæ de mâncare (prefacefli-væ cæ mâncafli)
Mæ învaflæ sæ mæ joc frumos (særifli în sus),
Ca eu sæ pot fi fericit øi sænætos (zâmbifli larg).

4. Spunefli urmætoarele cuvinte sau cântafli-le pe orice melodie pe care s-ar potrivi:

Mami te iubeøte, da, ea te iubeøte.
La fel de mult øi tati te iubeøte.
Cei din familia ta
Te iubesc cu toflii, øi tatæl øi mama.

Lecflia 23
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ arate dragoste faflæ de fraflii øi surorile sale.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Exodul 1:22–2:10.

2. Cu aprobarea preøedintei Societæflii Primare, invitafli o mamæ sæ îøi aducæ noul-
næscut la oræ. Rugafli-o sæ vorbeascæ despre felul în care îi poartæ de grijæ,
incluzând lucrurile pe care ea øi familia ei le fac pentru a proteja bebeluøul.
Încurajafli-o sæ vorbeascæ despre dragostea pe care o simte pentru bebeluøul ei.
Dacæ nu putefli gæsi o mamæ care are un nou-næscut, afli putea invita o mamæ sæ
vinæ cu poze ale copilului ei de pe vremea când acesta era un bebeluø.

3. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o pæpuøæ micæ;
c. ilustraflia 1–2, Moise ascuns printre trestii (Setul cu ilustraflii inspirate din

Evanghelie 106; 62063); ilustraflia 1–13, Joseph Smith (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 400; 62449).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Notæ cætre învæflætor: în timp ce predafli aceastæ lecflie, fifli sensibil faflæ de senti-
mentele copiilor din clasa dumneavoastræ care nu au nici un frate sau nici o soræ.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei Prezentafli clasei mama øi rugafli-o sæ le spunæ copiilor despre noul ei næscut.

Dafli-le voie copiilor sæ punæ întrebæri mamei despre copilul ei. Rugafli mama sæ
explice cât de entuziasmatæ a fost familia sæ aibæ un nou-næscut în casa ei.

Ne putem iubi fraflii øi surorile 

• Are careva dintre voi un frate mai mic sau o soræ mai micæ?

Dafli-le voie copiilor care au un frate mai mic sau o soræ mai micæ sæ vorbeascæ
despre el sau despre ea øi sæ spunæ cum s-au pregætit familiile lor pentru a întâ-
mpina un nou-næscut.

• Are careva dintre voi frafli sau surori mai mari?

Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ, timp de câteva momente, despre fraflii øi suro-
rile lor. Amintifli-le cæ în lecflia precedentæ afli vorbit despre cât de diferite sunt
toate familiile. Unii oameni au mulfli frafli øi multe surori, iar alflii au doar câfliva sau
deloc. Indiferent de cât de mulfli frafli sau cât de multe surori avem, noi trebuie sæ
îi sau sæ le iubim øi sæ fim buni cu ei sau ele.

Lecflia
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Poveste Arætafli ilustraflia 1–13, Joseph Smith øi explicafli cæ profetul Joseph Smith, primul
preøedinte al Bisericii, a avut un frate care s-a numit Hyrum øi pe care el l-a iubit
foarte mult. Hyrum øi Joseph au fost prieteni buni øi s-au ajutat unul pe altul cât
timp au træit. Spunefli, în cuvintele dumneavoastræ, urmætoarea poveste despre
cum Hyrum l-a ajutat pe Joseph.

Când Joseph Smith era copil, s-a îmbolnævit foarte ræu. La piciorul sæu a apærut o
infecflie care îi provoca foarte multæ durere. Tot cærându-l zi øi noapte, mama lui s-a
îmbolnævit øi, de aceea, avea nevoie de odihnæ. Hyrum, fratele mai în vârstæ al lui
Joseph, a întrebat dacæ ar putea sæ ia locul mamei sale. Pærinflii lui Hyrum øtiau cæ
pot avea încredere în el ca sæ aibæ grijæ de Joseph, aøa cæ au fost de acord. Timp
de mai multe zile Hyrum a stat aproape în permanenflæ lângæ fratele sæu aflat în suf-
erinflæ. El a flinut piciorul lui Joseph între mâinile sale, aceasta fiind singura modali-
tate prin care putea sæ-i uøureze durerea teribilæ (vedefli Lucy Mack Smith, History of
Joseph Smith, ed. Preston Nibley [Salt Lake City: Bookcraft, 1954], p. 55).

• De unde øtim cæ Hyrum l-a iubit pe Joseph, fratele lui?

Explicafli cæ, ajutându-i, ne putem aræta dragostea pentru fraflii øi pentru surorile
noastre.

Îi putem ajuta pe fraflii øi pe surorile noastre

• Cum îi putefli ajuta pe fraflii øi pe surorile voastre?

• Cum væ ajutæ fraflii øi surorile voastre?

Activitate Descriefli unele activitæfli care aratæ cum ar putea interacfliona copiii cu fraflii øi
surorile lor. Rugafli copiii sæ ridice degetul mare dacæ activitatea este o modali-
tate prin care ei îøi pot ajuta un frate sau o soræ øi sæ coboare degetul dacæ acti-
vitatea nu este de ajutor pentru un frate sau o soræ. Afli putea folosi câteva dintre
ideile urmætoare:

• Îi dai voie surorii tale sæ se joace cu noua ta jucærie.

• Împrumufli mingea fratelui tæu færæ sæ-i ceri permisiunea.

• Îfli ajufli sora sæ-øi adune jucæriile øi sæ le punæ la loc.

• Ceri permisiunea fratelui tæu sæ te joci cu mingea lui.

• Refuzi sæ te joci cu sora ta.

• Atunci când fratele tæu este trist te porfli bine cu el.

• Atunci când sora ta se simte singuræ te joci cu ea.

Noi ne putem ajuta fraflii øi surorile mai mici

Explicafli cæ îi este greu unei familii atunci când se naøte un copil, deoarece
acesta solicitæ mult din timpul øi atenflia pærinflilor. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ,
deøi pærinflii lor ar putea fi ocupafli cu noul-næscut, ei îøi iubesc tofli ceilalfli copii.
Reamintifli-le copiilor cæ un bebeluø are nevoie de ajutor aproape tot timpul,
în timp ce ceilalfli copii (ca cei din clasa dumneavoastræ) pot face multe lucruri
pentru ei øi pentru un frate mai mic sau o soræ mai micæ.

• Cum v-afli putea ajuta pærinflii, având grijæ de fratele mai mic sau de sora mai micæ?
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Activitate Arætafli-le copiilor cum sæ flinæ în brafle cu grijæ pæpuøa. În timp ce flin, pe rând,
pæpuøa în brafle, învæflafli-i un cântec de leagæn simplu sau cântafli „Copil al
Domnului“ (Cartea de cântece pentru copii, p. 58).

Copil al Domnului,
El m-a trimis aici,
Mi-a dat o casæ pe Pæmânt
Cu dragi øi scumpi pærinfli.

Vino, sæ fii lângæ mine,
Drumul sæ-mi aræfli.
Cum sæ fac cu El sæ fiu,
Te rog sæ mæ învefli.

Poveste Explicafli cæ Moise a avut o soræ mai mare care l-a iubit øi l-a ajutat atunci când
el era bebeluø. Folosind ilustraflia 1–2, Moise ascuns printre trestii, revedefli
povestea bebeluøului Moise, aøa cum se gæseøte în Exodul 1:22–2:10.
Accentuafli faptul cæ Maria a purtat de grijæ fratelui ei mai mic.

• Cum l-a ajutat Maria pe Moise, fratele ei mai mic?

Mærturie Împærtæøifli-væ sentimentele despre importanfla dragostei øi a ajutorului reciproc
dintre frafli øi surori. Dacæ este posibil, împærtæøifli o experienflæ personalæ din
copilærie, când dumneavoastræ øi fratele sau sora dumneavoastræ v-afli ajutat
reciproc. Reamintifli-le copiilor cæ, atunci când ne ajutæm fraflii øi surorile, ne aræ-
tæm dragostea pentru ei. Spunefli cât de recunoscætor suntefli faflæ de Tatæl
Ceresc pentru cæ a fæcut ca noi sæ ne naøtem într-o familie.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Dafli-le copiilor hârtie øi creioane obiønuite sau creioane colorate øi rugafli-i 
sæ-øi deseneze fraflii øi surorile. Dafli-le voie sæ-øi arate, pe rând, desenele øi
sæ vorbeascæ despre fraflii øi surorile lor. Încurajafli-i sæ spunæ ce lucruri le place
sæ facæ împreunæ cu fraflii øi surorile lor.

2. Facefli rost de o fotografie a fiecærui copil de când era bebeluø øi rugafli-i sæ
ghiceascæ cine este în ele. (Asigurafli-væ cæ le dafli înapoi pærinflilor pozele în
condiflii bune.) Reamintifli-le copiilor care au frafli øi surori mai mari cæ aceøtia
au vut grijæ de ei când erau bebeluøi.

3. Cântafli sau spunefli cuvintele din „E distractiv“ (Children’s Songbook, p. 253),
folosind propoziflii ca „Sæ legæn copilul e distractiv“ sau „Sæ-mi ajut sora e
distractiv“. Improvizafli miøcærile sugerate de cuvinte.

4. Cântafli sau spunefli cuvintele strofei a doua din „O familie fericitæ“ (Children’s
Songbook, p. 198). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 25.

5. Aducefli o fotografie a familiei øi vorbifli-le copiilor despre fraflii øi surorile
dumneavoastræ. Le-afli putea împærtæøi câteva întâmplæri plæcute pe care le-afli
træit împreunæ.

6. Folosind recuzitæ, cum ar fi o pæpuøæ, un coø mic sau o cutie, o pæturæ øi o
eøarfæ, ajutafli copiii sæ ilustreze povestea Mariei øi a bebeluøului Moise ascuns
printre trestii.
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Punefli într-o pungæ sau într-o øosetæ mare un obiect mic pe care copiii îl

folosesc øi pe care îl pot recunoaøte uøor. Rugafli-i sæ bage mâna înæuntru færæ
sæ se uite, sæ atingæ obiectul øi sæ încerce sæ ghiceascæ ce este.

2. Cântafli sau spunefli ambele strofe din „O familie fericitæ“ (Children’s Songbook,
p. 198). În timp ce cântafli, flinefli-væ de mâini øi învârtifli-væ într-un cerc sau facefli
miøcæri simple care sæ se potriveascæ cu cântecul.

3. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætorului joc, în timp ce dumneavoastræ
spunefli cuvintele:

Iatæ ce face un prunc:
Bate din palme, bate din palme (batefli din palme)!
Iatæ ce face un prunc:
Bau, te væd, nu te væd (acoperifli-væ øi descoperifli-væ fafla)!
Iatæ ce face un prunc:
Se târæøte, se târæøte (miøcafli degetele în aer).
Iatæ ce face un prunc:
Uøor adoarme, uøor adoarme (punefli obrazul pe mâinile aduse împreunæ).

4. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ
spunefli cuvintele:

Micuflul Moise

Micuflul Moise, în loc de pat, într-o bærcuflæ dormea (facefli o mânæ cæuø øi
punefli în ea degetul arætætor de la cealaltæ mânæ).

Ascunzându-se, sora lui îl veghea øi printre firele de iarbæ îl privea (deschidefli
degetele mâinilor în dreptul ochilor øi uitafli-væ printre ele).

Într-o zi l-a gæsit o prinflesæ (aplecafli-væ înainte, privind în jos) øi în brafle l-a luat
(imitafli cæ afli ridica un prunc).

Ea a zis: „Voi lua pruncul acesta øi-am sæ-l feresc de orice ræu“ (imitafli cæ afli
legæna un prunc în brafle). Øi de-atunci în colo de grijæ i-a purtat.

(Din Fascinating Finger Fun de Eleanor Doan. © 1951. Folositæ cu aprobare.)

Lecflia 24
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ dragoste pentru tofli membrii familiei.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 1:36–44, 56.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 1–7, O familie iubitoare; ilustraflia 1–18, Ioan Botezætorul,

botezându-L pe Isus (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 208; 62133);
ilustraflia 1–54, Templul Salt Lake (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie
502; 62433) sau o fotografie a unui templu local.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei Cântafli împreunæ cu copiii „O familie fericitæ“ (Children’s Songbook, p. 198).

Pe mama o iubesc.
Øi pe tata tot la fel;
Ei ne iubesc øi astfel
Fericifli cu tofli suntem.

Pe sora mea o iubesc.
Fratele noi îl iubim
Ei mæ iubesc øi astfel
Fericifli cu tofli suntem.
(Din Merrily We Sing, © 1948, 1975 de Pioneer Music Press, Inc. [o divizie din
Jackman Music]. Folosit cu aprobare.)

Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre ceea ce au fæcut împreunæ cu familiile
lor în sæptæmâna ce a trecut. Rugafli-i pe fiecare în parte sæ numeascæ pe cineva
din familia sa, cum ar fi tatæl, mama, fratele sau sora.

• Cine altcineva mai face parte din familia voastræ?

Bunicii, mætuøile, unchii, veriøorii øi veriøoarele sunt o parte importantæ a
familiilor noastre

Arætafli ilustraflia 1–7, O familie iubitoare.

• În ce fel se aseamænæ aceastæ familie cu familia voastræ?

• În ce fel diferæ aceastæ familie de familia voastræ?

• Cine este bunica øi cine este bunicul în aceastæ ilustraflie?

Explicafli cæ bunicii sunt pærinflii mamelor noastre øi ai taflilor noøtri. Tofli avem bunici,
deøi, uneori, nu-i cunoaøtem foarte bine deoarece au murit sau locuiesc departe.

Lecflia
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• Câfli dintre voi væ cunoaøtefli bunicii?

• Bunicii voøtri locuiesc aproape sau departe de voi?

• Ce væ place sæ facefli împreunæ cu ei?

Cântec Cântafli sau spunefli cuvintele primelor douæ strofe din „Bunica“ (Children’s
Songbook, p. 200), folosind miøcærile urmætoare. Dacæ dorifli, repetafli, folosind la
sfârøitul fiecærei strofe bunic în loc de bunicæ.

Îmi dai un særut (punefli degetele pe guræ; apoi luafli-le la o parte).
Øi o îmbræfliøare (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa).
Când mæ vezi mereu zâmbeøti (zâmbifli).
Sæ aibæ tofli copiii, bine-ar fi (deschidefli larg braflele)
O bunicæ cum tu eøti (arætafli cu degetul).

O carte-mi citeøti (prefacefli-væ cæ flinefli în mâini o carte).
Øi îmi cânfli un cântec (deschidefli larg gura ca øi cum afli cânta).
Îmi øopteøti cæ mæ iubeøti (facefli mâinile cæuø în dreptul gurii).
Sæ aibæ tofli copiii, bine-ar fi (deschidefli larg braflele)
O bunicæ cum tu eøti (arætafli cu degetul).

• Cine altcineva mai face parte din familia voastræ? (Mætuøile, unchii, veriøorii øi
veriøoarele.)

Explicafli pe scurt cum se înrudesc mætuøile, unchii, veriøorii øi veriøoarele (de
exemplu, unchiul tæu este fratele mamei tale sau al tatælui tæu). Dafli-le voie copii-
lor sæ vorbeascæ despre mætuøile, unchii, veriøorii øi veriøoarele lor.

Poveste Arætafli Biblia øi reamintifli-le copiilor cæ, în aceastæ carte, putem citi despre viafla
lui Isus. Deschidefli la Luca 1:36–44, 56 øi explicafli cæ, înainte ca Isus sæ se fi
næscut, Maria s-a dus la Elisabeta, veriøoara ei, care, de asemenea, aøtepta un
copil. Copilul Elizabetei a fost numit Ioan, iar el a fost værul øi prietenul lui Isus.
Atunci când ei au crescut, Ioan l-a botezat pe Isus. Arætafli ilustraflia 1–18, Ioan
Botezætorul, botezându-L pe Isus øi rugafli-i pe copii sæ arate care este Isus øi
care este Ioan.

Membrii familiei sunt prietenii noøtri buni

Explicafli cæ tofli membrii familiei pot fi prietenii noøtri buni. Dacæ avefli o rudæ de
care suntefli apropiat, spunefli-le copiilor ce simflifli pentru aceastæ persoanæ.

• De ce væ place sæ fifli cu familia voastræ?

Cântec Cântafli din nou cu copiii „O familie fericitæ“. De data aceasta includefli în versuri
mætuøa, unchiul, veriøorul, veriøoara øi bunicii.

• Ce facefli împreunæ cu mætuøile, unchii, veriøorii, veriøoarele øi bunicii?

Vorbifli-le copiilor despre o reuniune de familie sau despre o altæ ocazie specialæ
când familia dumneavoastræ a fost împreunæ. Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ
despre petrecerile de familie sau vizitele pe care øi le amintesc.

Explicafli cæ, în planul Lor, Tatæl Ceresc øi Isus Hristos au fæcut posibil ca noi
sæ fim împreunæ cu familiile noastre pentru totdeauna. Arætafli ilustraflia 1–54,
Templul Salt Lake sau o fotografie a unui templu local. Explicafli pe scurt cæ,
dacæ ne cæsætorim în templu øi træim în dreptate, putem fi cu familiile noastre
pentru totdeauna.
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Mærturie Spunefli-le copiilor despre dragostea pe care o avefli pentru membrii familiei
dumneavoastræ. Accentuafli faptul cæ familiile noastre sunt o binecuvântare pen-
tru noi. Încurajafli copiii sæ fie plini de dragoste øi buni cu membrii familiilor lor.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Cu aprobarea preøedintei Societæflii Primare, rugafli bunicul sau bunica unuia
dintre copii ori pe cineva din episcopie sau ramuræ care este bunic sau bunicæ,
sæ viziteze clasa. Rugafli oaspetele sæ le spunæ copiilor despre dragostea sa
pentru nepofli. (Sau afli putea invita mætuøa, unchiul, veriøorul sau veriøoara
unuia dintre copii sæ vorbeascæ despre dragostea pentru tofli membrii familiei.)

2. Aducefli una sau mai multe fotografii de familie, în special pe acelea în care
sunt prezenfli bunici, mætuøi, unchi, veriøori sau veriøoare. Rugafli-i pe copii sæ
væ gæseascæ în fotografie atât pe dumneavoastræ cât øi pe oricine altcineva
cunoscut lor (cum ar fi copiii, soflul sau soflia). Spunefli-le despre celelalte
persoane din poze.

3. Dafli-i fiecærui copil o etichetæ pe care sæ fie scris un membru al familiei, cum
ar fi „mamæ“, „tatæ“, „frate“, „soræ“, „bunicæ“, „bunic“, „unchi“, „mætuøæ“,
„veriøor“, „veriøoaræ“. (Folosifli numai câteva dintre aceste nume dacæ avefli
doar câfliva copii în clasæ; dacæ avefli mulfli copii în clasæ, un nume poate fi
purtat de mai mult decât un copil.) Dupæ ce rostifli numele de pe eticheta lor,
rugafli copiii sæ vinæ, pe rând, în fafla clasei. Explicafli cæ familiile sunt importante
øi sunt menite sæ fie împreunæ. Apoi rugafli-i sæ formeze un cerc øi sæ se flinæ de
mâini. În timp ce cântafli „O familie fericitæ“ øi væ flinefli de mâini, rugafli-i sæ facæ
câteva miøcæri, cum ar fi sæ dea din mâini øi sæ meargæ în cerc.

4. Rugafli-l pe fiecare copil sæ-øi deseneze bunicii sau alte rude. Numifli desenul
Bunicii mei sau altfel, dupæ cum este potrivit.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Pregætifli o cutie sau o pungæ pe care sæ desenafli o inimæ ce reprezintæ

dragostea. Decupafli fotografii sau desene simple ce reprezintæ rude apropiate
øi îndepærtate ale familiei. Întrebafli-i pe copii: „Cine væ iubeøte pe voi?“. În timp
ce ei ræspund, punefli, pe rând, în cutie sau în pungæ fotografia potrivitæ. Atunci
când toate pozele øi desenele sunt în cutie sau în plasæ, ridicafli-o øi spunefli-le
copiilor: „Tofli aceøti oameni væ iubesc foarte mult“.

2. Aøezafli pe masæ sau pe podea planøe ce reprezintæ membri ai familiei (vedefli
activitatea 1 de mai sus). Rugafli copiii sæ se întoarcæ cu spatele sau sæ-øi
închidæ ochii, în timp ce luafli de acolo o planøæ. Dafli-le voie sæ ghiceascæ cine
lipseøte. Repetafli de câte ori dorifli. Punefli planøele la loc øi spunefli-le copiilor
cæ Tatæl Ceresc vrea ca familiile sæ fie din nou împreunæ cu El øi ca nimeni sæ
nu lipseascæ.

3. Rugafli copiii sæ numeascæ rude depærtate ale familiei, cum ar fi mætuøa, unchiul,
veriøorul, veriøoara, bunica øi bunicul. Dafli-le voie sæ arate lucruri pe care le-ar
putea face pentru a-i ajuta pe aceøti membri ai familiei.
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Lecflia

26
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ templele sunt locuri sacre unde

familiile pot fi pecetluite împreunæ pentru totdeauna øi de a-l încuraja pe fiecare
sæ se pregæteascæ sæ intre în templu.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 97:15–17 øi 124:37–41. Vedefli, de
asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolul 36 øi cuvântul Templu,
Casa Domnului din Ghidul pentru scripturi.

2. Materiale necesare:
a. Doctrina øi legæmintele;
b. ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc (62307); ilustraflia 1–7, O familie iubitoare;

ilustraflia 1–54, Templul Salt Lake (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie
502; 62433); dacæ se gæsesc, ilustraflii ale altor temple (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 505; 62434–62448, 62566–62569, 62583–62601,
62613–62619); pagina cu desene de la sfârøitul lecfliei.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei Arætafli ilustraflia 1–54, Templul Salt Lake øi, dacæ se gæsesc, ilustraflii ale altor

temple, inclusiv templul din districtul dumneavoastræ. Dafli-le voie copiilor sæ
spunæ ce øtiu ei despre temple.

• Afli væzut vreodatæ un templu?

• La ce væ gândifli atunci când vedefli un templu?

Discutafli despre frumuseflea templelor, scoflând în evidenflæ turla, ferestrele øi
uøile. Explicafli cæ pe o parte a zidului din afara templului sunt scrise cuvintele
Casa Domnului. Membrii Bisericii se duc la templu pentru a învæfla despre Tatæl
Ceresc øi Isus øi despre dragostea Lor pentru noi.

Activitate Rugafli copiii sæ ducæ mâinile deasupra capului pentru a imita turla templului.
Rugafli-i sæ stea drepfli øi sæ îøi imagineze cæ sunt un templu frumos. Apoi rugafli-i
sæ se aøeze uøor færæ sæ facæ zgomot.

Templul este un loc sacru

Explicafli cæ templul este un loc sacru (vedefli D&L 97:15–17). Rugafli copiii sæ
repete cuvântul sacru. Aceasta înseamnæ cæ templul este un loc foarte special
unde totul ne aminteøte de Tatæl Ceresc øi de Isus.

Spunefli-le copiilor cæ, dacæ ei flin poruncile Tatælui Ceresc, atunci când sunt mai
în vârstæ se pot duce la templu. Explicafli cæ în templu facem Tatælui Ceresc pro-
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misiuni speciale cæ vom fline poruncile Lui. În templu putem, de asemenea, sæ ne
cæsætorim øi sæ fim botezafli pentru oamenii care nu au fost botezafli atunci când
au træit pe Pæmânt.

Rugafli copiii sæ ridice trei degete øi sæ repete trei lucruri pe care le pot face în
templu atunci când sunt mai în vârstæ:

„În templu pot face promisiuni Tatælui Ceresc“.

„În templu mæ pot cæsætori“.

„În templu mæ pot boteza pentru alflii“.

Cântec Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele primei pærfli din „Îmi
place sæ væd templul“ (Children’s Songbook, p. 95), folosind urmætoarele miøcæri:

Îmi place sæ væd templul (încruciøafli degetele øi ridicafli degetul arætætor al fiecærei
mâini pentru a imita o turlæ).
Voi merge într-o zi (mergefli pe loc)
Sæ simt Spiritul Sfânt (ducefli mâna la inimæ),
S-ascult øi sæ mæ rog (ducefli mâna la ureche, apoi ducefli braflele la piept).
(© 1980 de Janice Kapp Perry. Folosit cu aprobare.)

Explicafli cæ, deoarece templul este un loc sacru, atunci când suntem înæuntru,
purtæm haine albe. Îmbræcæmintea ne aminteøte cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca
noi sæ fim curafli, puri øi sæ alegem totdeauna ce este drept.

• Ce culoare are îmbræcæmintea pe care o purtafli astæzi?

• Ce culoare va avea îmbræcæmintea pe care o vefli purta înæuntrul templului?

Explicafli cæ, deoarece templul este un loc sacru, atunci când suntem înæuntru
trebuie sæ ne comportæm cuvios. Vorbim în øoaptæ. Rugafli copiii sæ spunæ în
øoaptæ: „Îi iubesc pe Tatæl Ceresc øi pe Isus“. Explicafli cæ, deoarece ne simflim
aproape de Tatæl Ceresc øi de Isus, putem simfli fericire øi pace.

Poveste Spunefli, în cuvintele dumneavoastræ, urmætoarea poveste despre preøedintele
Lorenzo Snow:

Lorenzo Snow øtia cæ urma sæ fie profetul Bisericii. S-a dus la templu, s-a îmbræ-
cat în alb øi a îngenuncheat într-o cameræ specialæ pentru a se ruga. Vroia ca
Tatæl Ceresc sæ-i spunæ ce trebuie sæ facæ pentru a conduce Biserica. S-a tot
rugat dar nu a primit nici un ræspuns. În timp ce preøedintele Snow se pregætea
sæ iasæ din camera unde se ruga, i-a apærut Isus. Purta o mantie albæ, frumoasæ
øi era atât de strælucitor încât preøedintele Snow abia se putea uita la El. Isus
pærea cæ stæ în picioare pe un suport din aur. I-a spus preøedintelui Snow lucru-
rile pe care acesta vroia sæ le øtie øi pentru care se rugase (vedefli LeRoi C.
Snow, „An Experience of My Father’s“, Improvement Era, sept. 1933, p. 677).

• De ce credefli cæ preøedintele Snow s-a rugat în templu øi nu în alt loc?
(Deoarece în templu se putea simfli mai aproape de Tatæl Ceresc øi de Isus.)

Templele ajutæ familiile sæ fie împreunæ pentru totdeauna

Arætafli ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc øi ilustraflia 1–7, O familie iubitoare.
Explicafli cæ templele pot ajuta familiile sæ fie împreunæ pentru totdeauna. Când
un bærbat øi o femeie se cæsætoresc în templu øi pæstreazæ poruncile, Tatæl
Ceresc le promite cæ ei pot fi unul cu altul øi cu copiii lor pentru totdeauna.
Acest lucru se numeøte a fi pecetluit ca familie.
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• Cine sunt oamenii din familia voastræ?

• Cum væ simflifli atunci când suntefli cu familia voastræ?

• Cum poate o familie sæ fie împreunæ pentru totdeauna?

Asigurafli-i pe copii cæ Tatæl Ceresc øi Isus iubesc fiecare familie øi vor ca fiecare
dintre ele sæ fie pecetluitæ pentru totdeauna. Explicafli cæ familiile care nu au fost
pecetluite în templu se pot pregæti, supunându-se poruncilor Tatælui Ceresc. Apoi
ele se pot duce la templu pentru a fi pecetluite.

Cântec Cântafli sau spunefli de mai multe ori, împreunæ cu copiii, cuvintele refrenului din
„Familiile pot fi pe vecie“ (Children’s Songbook, p. 188).

Familiile pot fi pe vecie
Prin planul Tatælui.
Vreau sæ fiu împreunæ cu familia mea,
Øi Domnul mi-a arætat calea.
Domnul mi-a arætat calea.

Mæ pot pregæti sæ mæ duc la templu

Reamintifli-le copiilor cæ tofli cei care flin poruncile Tatælui Ceresc se pot duce la
templu. Arætafli pagina cu desene de la sfârøitul lecfliei øi dafli-le voie sæ discute
despre poruncile ilustrate. Explicafli cæ flinerea acestor porunci îi va ajuta sæ fie
demni de a se duce la templu când vor fi mai în vârstæ.

• Rugafli-væ.

• Ascultafli de pærinfli.

• Iubifli-væ unii pe alflii.

• Ducefli-væ la Bisericæ.

• Plætifli zeciuiala.

• Mâncafli alimente hrænitoare (pæstrafli Cuvântul de înflelepciune).

• Fifli cinstifli.

Mærturie Împærtæøifli-væ sentimentele despre cât de important este ca familiile sæ fie împre-
unæ pe vecie øi despre binecuvântærile templului. Reamintifli-le copiilor cæ, dacæ
ascultæ de pærinfli øi se supun poruncilor Tatælui Ceresc, ei se pot pregæti sæ
meargæ la templu.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ termenul ‘pe veci’ sau ‘întotdeauna’ reprezintæ o
perioadæ lungæ de timp. Le-afli putea spune cæ reprezintæ mai mult decât timpul
care a mai ræmas pânæ la ziua lor de naøtere sau pânæ la urmætoarea vacanflæ;
mai mult decât timpul træit de cea mai în vârstæ persoanæ pe care ei o cunosc;
mai mult decât timpul care a trecut de când Adam øi Eva erau în viaflæ. Explicafli
cæ pe veci sau totdeauna e ceva care nu se va termina niciodatæ.

În timp ce dumneavoastræ spunefli cuvintele, ajutafli copiii sæ facæ miøcærile
urmætoarei poezii:

Lecflia 26
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Ce înseamnæ totdeauna?

Ce înseamnæ totdeauna (ducefli degetul la cap, ca øi cum v-afli gândi)?
E mai mult decât un an sau doi (ducefli mâna sub bærbie øi rezemafli-væ cotul în
palma celeilalte mâini).
Sau dureazæ pânæ când (facefli la fel, schimbând mâinile)
Moø Cræciun vine la noi.
Ce înseamnæ totdeauna (ducefli degetul la cap ca øi cum v-afli gândi)?
Nu-i prea mult ca sæ-l petreci (miøcafli degetul înainte øi înapoi)
Cu familia ce-o iubeøti (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa),
Cæci nu se va sfârøi deloc, nu se va sfârøi în veci!

2. Cu aprobarea preøedintei Societæflii Primare, invitafli pærinflii unui copil din clasa
dumneavoastræ sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele despre importanfla de a fi
pecetluit în templu.

3. Facefli o copie a paginii cu desene de la sfârøitul lecfliei pentru fiecare copil.
Dafli-le voie sæ le coloreze.

4. Cu aprobarea preøedintei Societæflii Primare, invitafli o familie din episcopia sau
din ramura dumneavoastræ, care a fost recent la templu pentru a se pecetlui,
sæ le vorbeascæ celor din clasæ despre acea experienflæ.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. În timp ce dumneavoastræ spunefli cuvintele, ajutafli copiii sæ facæ miøcærile

urmætoarei poezii:

Sunt de ajutor

Acum cæ sunt mare øi pot (stafli pe degetele picioarelor øi întindefli braflele sus),
Bun ajutor voi fi.
Pentru tatæl meu (ridicafli un deget),
Care-i bun mereu;
Iar pentru mama mea (ridicafli cel de-al doilea deget)
Voi face tot ce voi putea.
Øi pentru sora mea (ridicafli cel de-al treilea deget),
Øi-al meu fræflior (ridicafli cel de-al patrulea deget);
Pentru prietenii mei voi fi un ajutor (ridicafli degetul cel mare).
Pentru Domnul ajutor voi fi
Iubind pe alflii ca øi El (ducefli braflele la piept).
Vreau sæ-i ajut pe tofli la tot (deschidefli larg braflele),
Acum cæ sunt mare øi pot (stafli pe degetele picioarelor øi întindefli braflele sus).

2. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ
spunefli cuvintele: Repetafli de câte ori dorifli.

Facefli cu toflii un cerc, stând în picioare øi flinându-væ de mâini. Pe tot parcursul
activitæflii flinefli-væ de mâini.

Tofli am træit cu Tatæl Ceresc (apropiafli-væ unul de altul, aducându-væ mâinile în
centrul cercului).
Ne-a trimis pe Pæmânt ca sæ træim (lærgifli cercul).
Ne-a dat familii ca sæ ne învefle øi ca sæ le iubim (apropiafli-væ iaræøi unul de altul).
Familia mea mæ ajutæ ca din nou cu El sæ træiesc (lærgifli iaræøi cercul).

3. Aducefli-le copiilor un desen simplu ce reprezintæ templul, pentru a-l colora.
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Ne putem ruga 
împreunæ ca o familie
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ rugæciunea în familie flinutæ în mod
regulat ajutæ membrii unei familii sæ ræmânæ aproape de Tatæl Ceresc øi aproape
unii de alflii.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Alma 34:19–27 øi 3 Nefi 18:17–21. Vedefli, de asemenea,
Principiile Evangheliei (31110), capitolul 8.

2. Materiale necesare:
a. Cartea lui Mormon;
b. planøa 1–26, Tatæl; planøa 1–27, Mama; planøa 1–28, Tânæra fatæ; planøa

1–29, Bæiatul de 19 ani (planøe asemænætoare pot fi, de asemenea, gæsite
în Planøele ilustrative ale Societæflii Primare, setul 1);

c. ilustraflia 1–10, Rugæciunea în familie (62275); ilustraflia 1–15, Binecuvântarea
mâncærii; ilustraflia 1–44, Isus propovæduieøte în emisfera vesticæ (Setul cu
ilustraflii inspirate din Evanghelie 316; 62380).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei Rugafli copiii sæ spunæ un lucru pe care îl fac împreunæ cu familiile lor. Dafli-i fie-

cæruia ocazia de a ræspunde. Apoi arætafli ilustraflia 1–10, Rugæciunea în familie.

• Ce face aceastæ familie?

Explicafli cæ, atunci când ne rugæm împreunæ ca o familie, facem un lucru pe
care Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ-l facem. Acest lucru se numeøte rugæciu-
nea în familie.

Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ ne rugæm împreunæ cu familiile noastre

Poveste Arætafli ilustraflia 1–44, Isus propovæduieøte în emisfera vesticæ. Vorbifli despre
cum Isus i-a vizitat pe nefifli øi le-a poruncit sæ se roage, aøa cum se gæseøte
în 3 Nefi 18:17–21. Arætafli-le copiilor Cartea lui Mormon øi citifli cu glas tare
3 Nefi 18:21. Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ Isus vrea ca noi sæ ne rugæm împreunæ
cu familiile noastre. La fel cum copiii nefifli au fost binecuvântafli prin rugæciunea
în familie øi noi putem fi binecuvântafli prin rugæciunea în familie.

Putem spune rugæciuni în familie în fiecare zi

Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ ne rugæm împreunæ cu familiile
noastre în fiecare dimineaflæ øi searæ. De obicei, tatæl sau persoana care are grijæ
de familie cere cuiva sæ spunæ rugæciunea. Oricine din familie poate spune o
rugæciune.

Lecflia

27
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• Când ar trebui sæ ne rugæm împreunæ cu familiile noastre?

• Cine poate spune o rugæciune în familie?

Cântec Cântafli sau spunefli cuvintele din „Rugæciune în familie“ (Cartea de cântece
pentru copii, p. 67).

Într-un cerc tofli sæ ne strângem
Øi sæ îngenunchem
Pentru tot ce noi primim
Domnului sæ-I mulflumim.

• Ce spunem în rugæciunile de familie?

Explicafli cæ în rugæciunile de familie rostim acelaøi fel de lucruri pe care le spu-
nem în rugæciunile personale de dimineaflæ øi de searæ. Dar în rugæciunea de
familie vorbim despre lucruri care privesc întreaga familie, nu doar pe noi.

Cântec Revedefli lucrurile pe care le rostim când ne rugæm, spunând cuvintele strofei a
doua din „Mæ rog cu credinflæ“ (Children’s Songbook, p. 14).

Încep, spunând: „Dragæ Tatæ Ceresc“;
Apoi pentru binecuvântæri Îi mulflumesc;
Øi-apoi cu umilinflæ cer lucruri bune ca sæ Îl slujim,
În numele lui Isus Hristos, amin.
(© 1987 de Janice Kapp Perry. Folosit cu aprobare.)

• Ce spunem la începutul unei rugæciuni?

• Ce spunem la sfârøitul unei rugæciuni?

• Ce ar trebui sæ facæ tofli ceilalfli, în timp ce se rosteøte rugæciunea?

Explicafli cæ, atunci când spunem „amin“ la sfârøitul rugæciunii, înseamnæ cæ sun-
tem de acord cu ceea ce s-a spus în rugæciune.

Arætafli ilustraflia 1–15, Binecuvântarea mâncærii. Explicafli cæ, atunci când ne bin-
ecuvântæm mâncarea, ne rugæm, de asemenea, împreunæ ca o familie.

• Ce spunem atunci când binecuvântæm mâncarea? (Mulflumim Tatælui Ceresc
pentru mâncare øi Îl rugæm sæ o binecuvânteze.)

• Cine poate spune o rugæciune pentru a-L ruga pe Tatæl Ceresc sæ
binecuvânteze mâncarea?

Cântec Cântafli din nou strofa a doua din „Mæ rog cu credinflæ“.

Rugându-ne împreunæ ca o familie, primim multe binecuvântæri

Poveste Spunefli o poveste despre cum o familie se roagæ împreunæ pentru un membru
al ei care slujeøte într-o misiune, folosind planøele de la 1–26 pânæ la 1–29. Afli
putea folosi urmætoarele idei:

Ecaterina era o tânæræ fatæ. Îi iubea pe cei din familie øi øtia cæ øi ei o iubeau.
Uneori, Paul, fratele ei mai mare, îi spunea poveøti din Biblie øi din Cartea lui
Mormon. Paul studia aceste cærfli deoarece vroia sæ se ducæ într-o misiune øi
sæ le spunæ altor oameni despre ele.
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Într-o zi Paul a primit o scrisoare. Când a deschis scrisoarea era foarte entuzias-
mat. A spus: „Plec într-o misiune!“ Câteva sæptæmâni mai târziu, Paul era gata
de plecare. Înainte de a pleca, familia a îngenuncheat pentru a se ruga. Tatæl
Ecaterinei I-a mulflumit Tatælui Ceresc pentru multele binecuvântæri pe care fami-
lia sa le avea øi pentru oportunitatea lui Paul de a pleca într-o misiune. L-a rugat
pe Tatæl Ceresc sæ-l binecuvânteze pe Paul, sæ-l fereascæ de ræu øi sæ-l ajute sæ
fie un misionar bun. Rugæciunea a adus bucurie în inima Ecaterinei. A øtiut cæ
Tatæl Ceresc îl va ajuta pe Paul în timpul misiunii sale. În timp ce el era în
misiune, Ecaterina øi familia ei s-au rugat în fiecare zi pentru Paul.

Explicafli cæ familiile se pot ruga împreunæ pentru cineva care este bolnav, pentru
a cere ajutor într-o problemæ de familie, pentru un misionar care are nevoie de
ajutorul Tatælui Ceresc øi pentru multe alte motive. Explicafli cæ ne putem ruga
pentru orice este important pentru noi. Folosifli Alma 34:19–27 pentru a-i ajuta pe
copii sæ înfleleagæ când sæ se roage.

Citifli, din nou, cu glas tare 3 Nefi 18:21. Amintifli-le copiilor cæ Isus a promis cæ
vom fi binecuvântafli dacæ spunem rugæciuni în familie.

Mærturie Împærtæøifli-væ mærturia despre rugæciunea în familie. Afli putea vorbi despre o sit-
uaflie în care rugæciunea în familie v-a întærit propria familie.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Facefli miøcærile urmætoarei poezii împreunæ cu copiii:

Aceasta e mama, se joacæ cu mine (ridicafli un deget);
Acesta e tata; seara, acasæ, de la lucru el vine (ridicafli al doilea deget).
Acesta e fratele meu, înalt øi puternic (ridicafli al treilea deget);
Aceasta-i sora mea; ea face sport aproape zilnic (ridicafli al patrulea deget).
Øi acesta-s eu, o spun cu veselie (ridicafli degetul mare)
Cæ noi cu toflii-ngenunchem în rugæciune de familie (facefli mâna pumn).

2. Pe rând, aruncafli spre copii sau dafli-le din mânæ în mânæ un sæculefl cu fasole
sau o minge. Dupæ ce prind obiectul, rugafli-i sæ numeascæ un lucru pentru
care ar putea mulflumi Tatælui Ceresc când spun rugæciunea de familie. Dupæ
ce i-a venit rândul fiecærui copil, repetafli activitatea, rugându-i sæ numeascæ
lucruri pe care le-ar putea cere Tatælui Ceresc când spun rugæciunea în familie.

3. Dafli-i fiecærui copil o foaie de hârtie øi creioane obiønuite sau creioane
colorate. Dafli-le voie sæ-øi deseneze familiile în timp ce se roagæ. Scriefli pe
fiecare desen Sunt fericit când familia mea se roagæ împreunæ.

4. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Un cântec de mulflumire“ (Children’s
Songbook, p. 20) sau „Cântecul e o rugæciune“ (Children’s Songbook, p. 22).
Versurile acestor cântece se gæsesc în lecflia 4.
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Ajutafli copiii sæ repete, vers dupæ vers, aceastæ strofæ:

Pe Tatæl Ceresc Îl iubim;
Când ne rugæm, Îi mulflumim.
Øi El ne iubeøte; de aceea
Aude rugæciunile ce le rostim.

2. Spunefli o poveste a unei familii care s-a rugat împreunæ øi a primit ajutorul de
care avea nevoie. Spre exemplu, familia era rætæcitæ øi apoi øi-a gæsit drumul;
pierduse un lucru øi apoi l-a gæsit; sau cineva din familie se îmbolnævise øi,
apoi, s-a însænætoøit. Sugerafli cæ, pe lângæ faptul cæ se roagæ pentru a cere
ceva, familia trebuie sæ-øi aminteascæ sæ spunæ o rugæciune de mulflumire
dupæ ce primeøte ajutorul de care are nevoie. Amintifli-le copiilor cæ Tatæl
Ceresc se bucuræ când Îi mulflumim pentru binecuvântærile pe care ni le dæ.

3. Cântafli sau spunefli cuvintele primelor trei versuri din „Mulflumiri Tatælui Ceresc“
(Children’s Songbook, p. 20). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 18.

Lecflia 27
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Scop De a întæri dorinfla fiecærui copil de a se supune Tatælui Ceresc øi lui Isus øi de a
asculta de pærinflii sæi.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Daniel 3; Ioan 14:15 øi Efeseni 6:1. Vedefli, de asemenea,
Principiile Evangheliei (31110), capitolul 35.

2. Materiale necesare:
a. un set de scripturi;
b. ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc (62307); ilustraflia 1–8, Împærflirea

împærtæøaniei (62021); ilustraflia 1–9, Rugæciunea de dimineaflæ (62310);
ilustraflia 1–46, Copii care dæruiesc flori mamei lor; ilustraflia 1–55,
Cuvântarea de pe munte (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 212;
62166); ilustraflia 1–56, Trei bærbafli în cuptorul aprins (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 116; 62093).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei Rugafli frumos copiii sæ facæ mai multe lucruri, cum ar fi sæ se ridice, sæ se

roteascæ, sæ îøi întindæ braflele sus, sæ îøi atingæ degetele de la picioare øi sæ
stea jos. Mulflumifli-le pentru cæ au fæcut ce le-afli cerut. Explicafli cæ ei au fost
ascultætori. Au ascultat de instrucfliunile dumneavoastræ.

Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ ascultæm de pærinflii noøtri

Arætafli ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc.

• Ce se vede în aceastæ ilustraflie?

Arætafli cætre bebeluøul din ilustraflie øi vorbifli despre faptul cæ fiecare dintre noi,
când am venit pe Pæmânt, am fost bebeluøi. Reamintifli-le cæ, deoarece bebeluøii
sunt aøa de micufli øi neajutorafli, ei au nevoie de cineva mai în vârstæ pentru a
avea grijæ de ei.

• Cine a avut grijæ de voi când erafli bebeluøi?

• Cine are grijæ de voi acum?

Explicafli-le copiilor cæ oamenii care au grijæ de ei, cum sunt pærinflii lor øi alflii
membri ai familiei, îi iubesc øi vor ca ei sæ træiascæ în siguranflæ øi sæ fie fericifli.

• Ce væ învaflæ pærinflii voøtri sæ nu facefli?

Vorbifli despre lucruri pe care copiii le-ar putea face øi care i-ar putea ræni sau i-ar
putea face nefericifli, cum ar fi sæ se joace în stradæ, sæ atingæ un cuptor încins,

Lecflia

28



115

sæ ia de jos un cuflit ascuflit, sæ alerge în jos pe un deal abrupt sau sæ se batæ cu
fraflii øi surorile lor.

• De ce nu vor pærinflii voøtri sæ facefli aceste lucruri?

Vorbifli despre lucruri pe care copiii le pot face în siguranflæ øi de care se pot
bucura, cum ar fi sæ se joace cu jucæriile lor, sæ viziteze anumite locuri cu pærinflii
øi sæ fie buni cu fraflii øi surorile lor.

• De ce væ dau voie pærinflii voøtri sæ facefli aceste lucruri?

• De ce ar trebui sæ væ ascultafli pærinflii?

Explicafli cæ pærinflii noøtri ne iubesc øi vor ca noi sæ facem lucruri care nu sunt
primejdioase øi care ne fac fericifli.

Activitate Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

Îmi place sæ alerg (alergafli pe loc færæ a face zgomot),
Øi-mi place sæ mæ joc (miøcafli braflele),
Dar când pærinflii zic: „Vino aici“ (facefli cu mâna ca øi cum afli chema pe cineva),
Îi ascult pe loc.

• Cum væ simflifli când ascultafli de pærinflii voøtri øi væ ducefli la ei când væ cheamæ?

• Cum væ simflifli când facefli alte lucruri pe care pærinflii væ roagæ sæ le facefli?

Explicafli cæ, atunci când ascultæm de pærinfli, ne putem simfli fericifli. Pærinflii noøtri
sunt, de asemenea, fericifli atunci când suntem ascultætori.

Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ ascultæm de pærinflii
noøtri. Citifli øi explicafli-le Efeseni 6:1.

Cântec Cântafli sau spunefli cuvintele celor trei strofe din „Ascult repede“ (Children’s
Songbook, p. 197).

Când mama mæ cheamæ
Ascult repede.
Sæ fac tot ce e bine vreau
Sæ fac asta mereu.

Când tata mæ cheamæ,
Ascult repede.
Sæ fac tot ce e bine vreau
Sæ fac asta mereu.

Tatæl Ceresc mæ iubeøte,
Øi mæ-ntæreøte.
Sæ fac tot ce e bine vreau
Sæ fac asta mereu.

Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ ne supunem poruncilor

Arætafli ilustraflia 1–55, Cuvântarea de pe munte.

• Cine este în aceastæ ilustraflie?

Explicafli cæ, atunci când Isus a fost pe Pæmânt, El i-a învæflat pe oameni ce vroia
Tatæl Ceresc ca ei sæ facæ. Aceste învæflæturi se numesc porunci. Luafli scripturile
în mânæ. Spunefli-le copiilor cæ poruncile sunt scrise în scripturi.
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Activitate Deschidefli Biblia øi citifli Ioan 14:15. Spunefli-le cæ Isus a spus aceste cuvinte.
Explicafli cæ a pæzi înseamnæ a se supune. Rugafli copiii sæ repete scriptura de
câteva ori împreunæ cu dumneavoastræ.

• Care sunt câteva dintre poruncile cærora Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ ne
supunem?

Folosind urmætoarele ilustraflii, vorbifli despre câteva dintre poruncile cærora copiii
se pot supune:

Ilustraflia 1–5, Familia cu un prunc – sæ ne iubim familiile
Ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei – sæ fim prezenfli la adunærile de la Bisericæ
Ilustraflia 1–9, Rugæciunea de dimineaflæ – sæ ne rugæm Tatælui Ceresc
Ilustraflia 1–46, Copii care dæruiesc flori mamei lor – sæ fim buni cu alflii

• Ce face Tatæl Ceresc când ne supunem poruncilor Lui?

Atunci când ne supunem, Tatæl Ceresc ne binecuvânteazæ

Poveste Relatafli, pe scurt, povestea lui Øadrac, Meøac øi Abed-Nego, aøa cum se gæ-
seøte în Daniel 3. La timpul potrivit, afiøafli ilustraflia 1–56, Trei bærbafli în cuptorul
aprins. Explicafli cæ una dintre poruncile Tatælui Ceresc este de a ne ruga doar
Lui. Nu ne rugæm la alfli oameni sau imagini asemænætoare unor statui. Explicafli
cæ Øadrac, Meøac øi Abed-Nego cunoøteau poruncile Tatælui Ceresc øi vroiau
sæ li se supunæ. Tatæl Ceresc i-a protejat pe aceøti trei bærbafli de foc pentru cæ
I s-au supus. Focul nu i-a ars.

• De ce nu au fost Øadrac, Meøac øi Abed-Nego rænifli din pricina focului?

• Cum credefli cæ s-au simflit Øadrac, Meøac øi Abed-Nego când Tatæl Ceresc i-a
protejat de foc?

Mærturie Exprimafli-væ sentimentele despre importanfla de a-i asculta de pærinflii noøtri øi de
a ne supune Tatælui Ceresc øi lui Isus. Spunefli-le copiilor cum supunerea faflæ de
porunci væ ajutæ sæ fifli fericifli.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Læsafli câte un copil sæ dea, pe rând, câteva instrucfliuni celor din clasæ, cum
ar fi: „Ridicafli-væ“ sau „Aøezafli-væ mâinile pe cap“. Rugafli-i pe ceilalfli copii sæ
asculte instrucfliunile.

2. Folosifli undifla din lecflia 11 øi pregætifli niøte peøti de hârtie pe care sunt scrise
instrucfliuni simple, cum ar fi: „Ducefli mâinile la piept“, „Repetafli ‘Dacæ Mæ
iubifli, vefli pæzi poruncile Mele’“, „Mergefli în jurul clasei færæ sæ facefli zgomot“,
„Zâmbifli celorlalfli copii“ øi „Ajutafli clasa sæ cânte ‘Copil al Domnului’“. Dafli-i
voie fiecærui copil sæ prindæ un peøte de hârtie øi sæ se conformeze
instrucfliunilor de pe el.

3. Revedefli povestea lui Noe, accentuând faptul cæ Noe øi familia lui au fost
salvafli de la potop deoarece ei s-au supus poruncilor.

4. Dafli-i fiecærui copil o foaie de hârtie pe care afli desenat o figurinæ care
zâmbeøte øi afli scris cuvintele Sunt fericit când mæ supun. Dafli-le voie sæ
coloreze figurinele.
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

Pline de energie sunt degetele mele (ridicafli mâna fæcutæ pumn),
Care mæ va ajuta sæ mæ supun?
„Eu“. „Eu“. „Eu“. „Eu“. „Eu“ (ridicafli câte un deget de fiecare datæ când spunefli
„Eu“, pânæ când toate degetele sunt întinse),
Degetele-mi spun.

2. Aducefli câteva lucruri care oferæ protecflie, cum ar fi pantofi, cæciuli, øepci øi
mænuøi. Întrebafli copiii ce fel de protecflie oferæ fiecare (de exmplu, pantofii
ne protejeazæ picioarele, cæciulile ne protejeazæ capul de frig, iar øepcile ne
protejeazæ ochii de soare). Spunefli-le copiilor cæ, atunci când ascultæm de
pærinfli suntem, de asemenea, protejafli. Vorbifli despre niøte reguli øi despre
cum ele ne protejeazæ.

3. Ridicafli-væ mâna øi arætafli-le copiilor cum væ putefli miøca degetele. Rugafli-i 
sæ-øi ridice mâinile, sæ-øi miøte degetele, sæ-øi facæ mâna pumn øi sæ îøi
desfacæ pumnul. Explicafli cæ ne putem miøca propriile noastre mâini øi degete,
dar nu øi pe ale altcuiva. Explicafli cæ ne putem face mâinile sæ ne asculte
atunci când cineva ne roagæ sæ facem ceva. Simflim fericire când facem acest
lucru.

4. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ
spunefli cuvintele:

Îmi plac mâinile mele

Îmi plac mâinile mele; îmi sunt de ajutor (flinefli mâinile în dreptul feflei øi uitafli-væ
la ele).
Prin ele, sunt folositor (mimafli cæ afli lucra ceva, folosindu-væ mâinile).
Spun o rugæciune (împreunafli mâinile), din palme pot sæ bat (batefli din palme)!
Când fac ce-i drept, sunt încântat!
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ, atunci când facem ceva greøit,
ar trebui sæ ne cerem iertare øi sæ încercæm sæ corectæm ceea ce am greøit.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Mosia 27:8-37.

2. Materiale necesare:
a. Cartea lui Mormon;
b. o jucærie micæ ce poate încæpea în buzunar.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei În timp ce copiii întræ în clasæ sau se adunæ pentru oræ, facefli în mod deliberat

niøte greøeli în aranjarea clasei sau pregætirea lecfliei. Afli putea:

• scæpa un lucru din mâini;

• aøeza invers un scaun;

• afiøa invers o ilustraflie;

• începe sæ scriefli ceva pe tablæ sau pe o foaie de hârtie øi, apoi, sæ øtergefli sau
sæ tæiafli ceea ce afli scris.

Spunefli dupæ fiecare greøealæ: „Îmi cer iertare; am fæcut o greøealæ“. Apoi
corectafli-o.

Întrebafli-i pe copii dacæ au observat toate greøelile pe care le-afli fæcut. Scoatefli
în evidenflæ faptul cæ toatæ lumea face greøeli.

Uneori facem lucruri care sunt greøite

Explicafli cæ, în timp ce creøtem øi învæflæm sæ alegem ce-i drept, facem, uneori,
alegeri greøite. Acestea nu sunt ca aøezatul invers al unei fotografii; acestea sunt
momente în care facem un lucru care este greøit, un lucru pe care Tatæl Ceresc,
Isus øi pærinflii noøtri nu vor ca noi sæ-l facem. Fæcând alegeri greøite, noi ne
putem face pe noi înøine øi pe alfli oameni nefericifli.

Poveste Spunefli, în cuvintele dumneavoastræ, urmætoarea poveste, folosind o jucærie
micæ pentru a o ilustra.

Cætælin øi Mircea se distrau, jucându-se acasæ la Mircea. Lui Cætælin îi plæceau
jucæriile lui Mircea øi øi-ar fi dorit sæ fie ale lui. El s-a decis sæ împrumute de la
Mircea câteva din jucærii øi le-a bægat în buzunar færæ sæ-l întrebe pe acesta.
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Apoi, când Cætælin s-a jucat acasæ cu jucæriile, nu a fost prea distractiv. Mama 
lui l-a întrebat de ce era nefericit. El i-a spus mamei sale cæ a împrumutat de la
Mircea jucæriile acestuia færæ sæ-i spunæ, iar acum era trist pentru cæ fæcuse
aceasta.

Mama lui i-a spus cæ este greøit sæ luæm un lucru ce aparfline altcuiva. L-a într-
ebat pe Cætælin ce trebuie ca el sæ facæ pentru a-øi corecta alegerea greøitæ.
Cætælin a vrut sæ ducæ jucæriile înapoi, dar se temea cæ Mircea ar fi supærat pe el.
Mama lui i-a spus cæ, deøi Mircea ar putea fi supærat, lucrul drept pe care trebuie
sæ-l facæ era sæ înapoieze jucæriile. I-a spus, de asemenea cæ, dacæ îøi va cere
iertare de la Mircea, sentimentele neplæcute pe care le avea pentru cæ fæcuse
ceva greøit, ar dispærea.

Cætælin i-a dus jucæriile înapoi lui Mircea. I-a spus cæ îøi cere iertare pentru cæ a
luat jucæriile færæ sæ întrebe øi a promis sæ nu mai facæ aceasta niciodatæ. Mircea
a fost fericit deoarece Cætælin i-a adus înapoi jucæriile. Cætælin a fost bucuros
pentru cæ a spus adeværul øi a îndreptat lucrurile (adaptatæ dupæ Pat Graham,
„Travis Repents“, Friend, mart. 1987, pp. 40–41).

• Ce a fæcut greøit Cætælin?

• Cum s-a simflit Cætælin când a luat jucæriile lui Mircea?

Explicafli cæ, atunci când facem ceva greøit, suntem triøti. Aceasta este o modali-
tate prin care Tatæl Ceresc ne ajutæ sæ øtim cæ am fæcut ceva greøit.

• Ce a fæcut Cætælin pentru a înlætura sentimentele neplæcute?

• Cum s-a simflit Cætælin când a înapoiat jucæriile lui Mircea øi øi-a cerut iertare?

Trebuie sæ ne cerem iertare

• Cum væ simflifli atunci când facefli ceva greøit?

• Ce putefli face pentru a înlætura sentimentele neplæcute?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, atunci când øtim cæ am fæcut ceva greøit, trebuie
sæ recunoaøtem. Apoi trebuie sæ ne cerem iertare, spunând „îmi pare ræu“.
Trebuie, de asemenea, sæ încercæm sæ corectæm ce am fæcut greøit øi sæ promi-
tem cæ nu vom mai face.

Activitate Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii împreunæ cu
dumneavoastræ:

Când fac ceva greøit (miøcafli degetul arætætor dintr-o parte în alta),
Iertare am sæ cer.
Mæ simt atât de trist (tragefli în jos cu degetele colflurile buzelor, fæcând o faflæ tristæ)
Dar ce-am fæcut, am sæ repar, cæci am sæ fiu sincer.

Am sæ fiu mai bun (punefli mâinile în øolduri øi dafli din cap în sus øi-n jos);
Mai mult am sæ încerc.
Cæci voi fi fericit (zâmbifli)
Dacæ fac ce-i drept (ducefli braflele la piept øi dafli din cap).

Ar trebui sæ facem tot ce ne stæ în putinflæ pentru a corecta ce-am fæcut greøit

Poveste Arætafli-le copiilor Cartea lui Mormon. Spunefli-le cæ în Cartea lui Mormon se vorb-
eøte despre un om care a fæcut ceva greøit.
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Deschidefli Cartea lui Mormon øi spunefli povestea lui Alma, aøa cum se gæseøte
în Mosia 27:8–37. Explicafli cæ Alma nu vroia sæ asculte de tatæl lui. Nu era supus
Tatælui Ceresc øi lui Isus. A fæcut multe lucruri care erau greøite. Le-a spus oame-
nilor lucruri false despre Bisericæ. Mulfli oameni l-au crezut øi nu mai vroiau sæ
asculte de conducætorii Bisericii.

Explicafli cæ Alma a încetat sæ facæ lucruri greøite øi a început sæ facæ lucruri
drepte. A încercat sæ corecteze lucrurile pe care le-a fæcut greøit, propovæduind
oamenilor adeværul.

• Cum credefli cæ s-a simflit Alma când øi-a dat seama cæ lucrurile pe care le
fæcea erau greøite? (Vedefli Mosia 27:29.)

• Cum a încercat Alma sæ corecteze lucrurile greøite pe care le fæcuse? (Vedefli
Mosia 27:32, 35–36.)

• Cum credefli cæ s-a simflit Alma când a început sæ propovæduiascæ oamenilor
adeværul?

• De ce trebuie sæ corectafli fapta, dacæ afli fæcut ceva greøit?

Împærtæøifli o simplæ experienflæ personalæ în care v-afli cerut iertare. Spunefli-le
copiilor cum v-afli simflit øi cum afli încercat sæ corectafli lucrul ræu pe care-l fæcus-
eræfli.

Revedefli lucrurile pe care trebuie sæ le facem când øtim cæ am fæcut ceva greøit.

1. Recunoaøtem cæ am fæcut ceva greøit.

2. Ne cerem iertare, spunând „îmi pare ræu“.

3. Promitem cæ nu mai facem.

4. Facem tot ce ne stæ în putinflæ pentru a corecta ce-am fæcut greøit.

Explicafli cæ tofli aceøti paøi la un loc se numesc pocæinflæ. Tatæl Ceresc øi Isus
sunt fericifli când ne pocæim de lucrurile rele pe care le facem.

Rugafli copiii sæ discute despre cum pot face aceøti paøi ai pocæinflei în situafliile
urmætoare:

• Ce trebuie sæ facefli dacæ afli luat ceva ce nu væ aparfline?

• Ce trebuie sæ facefli dacæ afli spus ceva urât cuiva?

• Ce trebuie sæ facefli dacæ n-afli spus pærinflilor voøtri adeværul?

• Ce trebuie sæ facefli dacæ afli împins pe cineva øi a cæzut?

Mærturie Împærtæøifli-væ mærturia cæ Tatæl Ceresc øi Isus ne iubesc chiar øi când facem
lucruri greøite. Spunefli-le copiilor cæ øtifli cæ vor fi fericifli când îøi cer iertare pen-
tru lucrurile greøite pe care le fac øi când încearcæ sæ nu le mai facæ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele din „Pocæinfla“ (Children’s
Songbook, p. 98). Vedefli secfliunea pentru copii a revistei Liahona, octombrie
2004. Explicafli cæ, sæ te pocæieøti, înseamnæ sæ ceri iertare, sæ promifli cæ nu
vei mai face lucrul greøit øi sæ încerci sæ-l corectezi.
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2. Aducefli pentru fiecare copil o bucatæ de plastilinæ sau de aluat. Arætafli-le cum
sæ frece plastilina sau aluatul în palme pânæ se rotunjeøte øi apoi cum sæ le
turteascæ. Ajutafli-i sæ încrusteze o faflæ zâmbitoare în plastilinæ sau în aluat
pentru a le aminti cæ, atunci când îøi cer iertare, se vor simfli mai bine. (O refletæ
a aluatului poate fi gæsitæ la pagina xix a acestui manual.)

3. Dafli-i fiecærui copil o foaie de hârtie øi un creion colorat sau un creion obiønuit.
Rugafli-i sæ deseneze o faflæ zâmbitoare. Numifli desenul Pot fi fericit când spun
cæ îmi pare ræu.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Scæpafli din mâini, „din greøealæ“, o cutie cu creioane colorate sau alte obiecte

mici. Spunefli-le copiilor cæ væ pare ræu pentru cæ afli scæpat creioanele din
mânæ øi întrebafli-i ce ar trebui sæ facefli pentru a îndrepta situaflia. În timp ce
strângefli obiectele de pe jos, spunefli-le cæ væ simflifli mai bine când podeaua
este din nou îngrijitæ øi curatæ. Invitafli copiii sæ væ ajute sæ strângefli obiectele
de pe jos.

Explicafli cæ, uneori, facem lucruri care ne întristeazæ sau îi întristeazæ pe alflii.
Când aceasta se întâmplæ, trebuie sæ ne cerem iertare, spunând „îmi pare
ræu “ øi sæ îndreptæm situaflia. Mulflumifli-le copiilor pentru cæ v-au ajutat sæ
strângefli obiectele de pe jos øi amintifli-le cæ, atunci când îi ajutæ pe alflii, se
simt fericifli.

2. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus“ (Children’s
Songbook, p. 61). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecfliile 34, 36, 41 øi 45.

3. Rugafli copiii sæ spunæ un cuvânt lung, cum ar fi hipopotam. Spunefli-le cæ,
uneori, este greu sæ spunem unele cuvinte. Explicafli cæ ar putea fi greu sæ
spunem „îmi pare ræu“ când am fæcut ceva greøit. Explicafli cæ, deøi e greu sæ
spunem cuvintele „îmi pare ræu“, ele pot ajuta la schimbarea sentimentelor
negative în unele mai bune.

4. Spunefli o poveste scurtæ despre doi copii care se joacæ împreunæ. Când unul
dintre copii se ciocneøte de celælalt, primul spune: „Îmi pare ræu“ øi încearcæ sæ-l
ajute pe cel lovit sæ se simtæ mai bine. Includefli ideea de a schimba un sentiment
de tristefle cu unul de bucurie. Afli putea folosi figurina ‹zâmbitor / încruntat› din
lecflia 21. Dafli-i voie unui copil sæ flinæ în mâini figurina øi acordafli-i suficient timp
sæ o întoarcæ în mod corespunzætor pentru a aræta sentimentele copiilor din
poveste.
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ fie iertætor.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 37:12–28; 41:38–43; 42:1–8; 45:1–15; Matei
18:21–22 øi Luca 23:33–34.

2. Pregætifli bucæfli mici de hârtie øi scriefli pe fiecare dintre ele propoziflii de genul:

• Cineva te-a lovit øi te-a trântit la pæmânt.
• Cineva nu vrea sæ te lase sæ te joci.
• Cineva a stricat sau a spart ceva ce este al tæu.
• Cineva fli s-a adresat urât.
• Cineva fli-a luat jucæria cu care te jucai øi nu vrea sæ se joace cu tine.

Pregætifli o bucatæ de hârtie pentru fiecare copil din clasæ (dacæ e necesar,
creafli mai multe situaflii). Punefli toate bucæflile de hârtie într-o cutie micæ pe
care s-o numifli „Cutia iertærii“.

3. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 1–47, Copii care se ceartæ; ilustraflia 1–57, Iosif este vândut de

cætre fraflii lui (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 109; 62525);
ilustraflia 1–58, Iosif se face cunoscut fraflilor lui; ilustraflia 1–59, Ræstignirea
(Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 230; 62505).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei Afiøafli ilustraflia 1–47, Copii care se ceartæ.

• Ce fac aceøti copii?

• De ce credefli cæ se ceartæ?

• Cum credefli cæ se simt?

• Ce øi-ar putea spune aceøti copii unul altuia pentru a înceta cearta øi pentru a
se putea simfli mai bine?

Revedefli din lecflia precedentæ de ce este important sæ ne cerem iertare.
Explicafli cæ, dupæ ce copiii îøi cer iertare, ei ar trebui sæ se ierte unul pe altul.
Asta înseamnæ cæ ei nu ar trebui sæ mai fie supærafli unul pe altul øi cæ ar trebui 
sæ fie prieteni. Amintifli-le copiilor de povestea lui Mircea øi Cætælin din lecflia
precedentæ. Mircea l-a iertat pe Cætælin pentru cæ i-a luat jucæriile. Ei au ræmas
prieteni.

Lecflia
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Iosif øi-a iertat fraflii

Poveste Afiøafli ilustraflia 1–57, Iosif este vândut de cætre fraflii lui. Spunefli povestea lui
Iosif, cum a fost el vândut în Egipt, aøa cum se gæseøte în Genesa 37:12–28.

• Cum credefli cæ s-a simflit Iosif când fraflii lui l-au vândut pentru a fi sclav în Egipt?

Explicafli cæ Iosif a devenit un om important în Egipt (vedefli Genesa 41:38–43).
Dupæ mulfli ani, fraflii lui au venit în Egipt pentru a face rost de mâncare, deoa-
rece nu aveau suficientæ în propria lor flaræ. Au aflat cæ Iosif era încæ în viaflæ øi
cæ era un om important în Egipt (vedefli Genesa 42:1–8; 45:1–15).

Afiøafli ilustraflia 1–58, Iosif se face cunoscut fraflilor lui.

• Cum credefli cæ s-a simflit Iosif când i-a întâlnit din nou pe fraflii lui? (Vedefli
Genesa 45:14–15.)

• A fost Iosif mânios pe fraflii sæi? (Vedefli Genesa 45:5.)

• Ce credefli cæ au simflit fraflii lui Iosif faflæ de el?

• Cum a arætat Iosif faptul cæ îøi iertase fraflii? (Vedefli Genesa 45:5–15.)

Activitate Rugafli ca un copil sæ-l interpreteze pe Iosif øi ceilalfli copii sæ fie fraflii lui. Ajutafli-i
sæ interpreteze povestea reuniunii lui Iosif cu fraflii sæi øi a iertærii lor.

Isus ne-a spus sæ fim iertætori

fiinefli în mânæ un exemplar al Bibliei. Explicafli cæ în Biblie, Isus ne-a spus sæ fim
iertætori. Unul dintre apostolii lui Isus L-a întrebat despre acest lucru (vedefli Matei
18:21–22). Explicafli cæ Biblia ne spune, de asemenea, cæ Isus era iertætor.

Afiøafli ilustraflia 1–59, Ræstignirea. Explicafli cæ soldaflii au fost foarte nemiloøi cu
Isus. L-au bætut øi L-au scuipat. Soldaflii au bætut piroane în mâinile øi picioarele
lui Isus øi L-au pus pe cruce pentru a muri. Explicafli cæ Isus a iertat soldaflii. Nu
era mânios pe ei pentru ceea ce-I fæcuseræ. (Avefli grijæ sæ nu fifli prea dramatic în
timp ce povestifli aceastæ întâmplare. Unii copii pot fi foarte sensibili la idea cæ
oamenii L-au rænit pe Isus.)

Deschidefli la Luca 23:34 øi spunefli-le copiilor ce a spus Isus când S-a rugat
Tatælui Ceresc chiar înainte de a muri: „Tatæ, iartæ-i“. Rugafli-i sæ repete de câteva
ori cu glas tare aceastæ propoziflie.

• Ce a fæcut Isus, deøi soldaflii L-au rænit?

• Ce vrea Isus ca noi sæ facem dacæ cineva ne face sæ ne simflim mânioøi sau triøti?

Activitate Rugafli copiii sæ facæ tot ceea ce facefli dumneavoastræ. Rugafli-i sæ væ urmeze în
timp ce stafli în picioare, væ întindefli, zâmbifli, stafli jos øi ducefli braflele la piept.
Explicafli cæ, deoarece au fæcut tot ceea ce afli fæcut dumneavoastræ, ei v-au
urmat. Dacæ urmafli pe cineva, facefli acelaøi lucru pe care acea persoanæ îl face.
Atunci când iertæm pe cineva, Îl urmæm pe Isus. Facem ceea ce El a fæcut. Isus
vrea ca noi sæ-i iertæm pe aceia care ne întristeazæ sau ne supæræ.
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Îi putem ierta pe alflii

Activitate Arætafli „Cutia iertærii“ øi invitafli, pe rând, câte un copil sæ tragæ o bucatæ de hârtie.

Citifli fiecare situaflie øi adresafli întrebæri de genul:

• fii s-a întâmplat aceasta vreodatæ?

• Cum te-ai simfli dacæ fli s-ar întâmpla?

• Ce ar trebui sæ-fli spunæ persoana care te-a întristat sau te-a supærat?

• Ce ar trebui sæ-i spui sau sæ-i faci persoanei care s-a purtat ræu cu tine, te-a
întristat sau te-a supærat?

Vorbifli despre o situaflie în care afli iertat pe cineva øi despre cum v-afli simflit.
Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ fim iertætori.

Cântec Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele din „Ajutæ-mæ, Tatæ“ (Children’s
Songbook, p. 99).

Ajutæ-mæ, Tatæ, sæ-i pot ierta
Pe cei ce par ræi cu mine.
Ajutæ-mæ, Tatæ, te rog;
Sæ fiu mai aproape de Tine.

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ fim iertætori. Încurajafli
copiii sæ se roage øi sæ-I cearæ Tatælui Ceresc sæ-i ajute sæ îi ierte pe alflii.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Revedefli povestea fiului risipitor, aøa cum se gæseøte în Luca 15:11–32. Folosifli
ilustraflia 1–49, Fiul risipitor. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ tatæl øi-a iubit fiul øi l-a
iertat.

2. Facefli miøcærile urmætorului joc. Invitafli copiii sæ facæ miøcærile împreunæ cu
dumneavoastræ.

Doi mici prieteni, unu-i mâna stângæ, altul e cea dreaptæ (flinefli sus mâinile
fæcute pumn),
Au început sæ se certe, au început sæ se batæ (miøcafli pumnii unul cætre altul).
Øi nu mai erau veseli de ceva timp încoace.
Deøi li se spusese cum trebuie sæ se joace.
Când unul dintre ei capul øi-a plecat (coborâfli de la încheieturæ pumnul drept øi
întoarcefli-l);
La fel øi cel de-al doilea a fæcut, cæci era ruøinat (coborâfli pumnul stâng øi
întoarcefli-l øi pe acesta).
Primul a spus: „Øtiu ce sæ fac, ca sæ fie bine (batefli din palme).
Øi sæ ne-mpæcæm, am sæ-mi cer iertare de la tine“.
„Øi eu îmi cer iertare“, celælalt a spus,
„Hai, sæ ne-mpæcæm øi sæ ne jucæm pânæ la apus“ (ducefli braflele la piept øi
stafli jos).

3. Facefli pentru fiecare copil un ecuson simplu pentru a-l purta acasæ. Scriefli pe
fiecare dintre ele Pot fi iertætor.
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Revedefli povestea din lecflia 29 despre cei doi copii care se joacæ (vedefli

Activitæfli suplimentare pentru copiii mai mici, activitatea 4). Vorbifli despre cum
copilul cæruia i s-au furat jucæriile, l-a iertat pe celælalt.

2. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus“ (Children’s
Songbook, p. 61). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecfliile 34, 36, 41 øi 45.

3. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Dacæ eøti fericit“ (Children’s Songbook,
p. 266). Vedefli cuvintele din lecflia 39. Explicafli-le copiilor cæ avem un
sentiment de fericire atunci când îi iertæm pe aceia care se poartæ ræu cu noi.

Lecflia 30
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ simtæ recunoøtinflæ pentru casa lui øi sæ aibæ
grijæ de ea.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, 1 Nefi 2:2–6; 17:7–8 øi 18:6, 23.

2. Materiale necesare:
a. Cartea lui Mormon;
b. un recipient cu apæ, unul cu pæmânt øi o ramuræ micæ. Aducefli, dacæ vrefli,

ilustraflii ce înfæfliøeazæ un lac, o bucatæ de pæmânt øi un copac;
c. hârtie øi creioane obiønuite sau creioane colorate;
d. ilustraflia 1–60, Lehi øi poporul sæu sosesc pe pæmântul fægæduinflei (Setul

cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 304; 62045); ilustraflia 1–61, Exodul din
Nauvoo (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 410; 62493).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli recipientul cu apæ sau ilustraflia ce o reprezintæ øi întrebafli ce animale
sau insecte îøi fac casa în apæ. Ajutafli copiii sæ se gândeascæ la cât mai multe.
Arætafli pæmântul øi, apoi, ramura øi ajutafli copiii sæ se gândeascæ la animale øi
insecte care îøi fac casele în pæmânt øi în copaci.

• Cum credefli cæ ar fi fost dacæ locuinfla voastræ s-ar fi aflat în apæ?

• Ce s-ar putea întâmpla dacæ locuinfla voastræ ar fi într-un copac?

Sunt multe feluri de case

Explicafli cæ animalele øi insectele træiesc în multe feluri de case. De asemenea,
oamenii træiesc în feluri diferite de case.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–60, Lehi øi poporul sæu sosesc pe pæmântul fægæduinflei øi, în
timp ce povestifli despre Lehi øi familia lui øi despre felurile de case în care ei au
træit, arætafli Cartea lui Mormon (vedefli 1 Nefi 2:2–6; 17:7–8 øi 18:6, 23). Familia lui
Lehi avea o casæ în Ierusalim în care træiau confortabil dar, când Domnul le-a spus
sæ pæræseascæ oraøul, ei au cælætorit în pustiu øi au locuit în corturi. Dupæ mulfli ani,
Domnul i-a poruncit lui Nefi, fiul lui Lehi, sæ construiascæ o corabie. Lehi øi familia
sa au locuit pe corabie în timp ce cælætoreau cætre pæmântul fægæduinflei, un loc
pe care Tatæl Ceresc øi Isus îl pregætiseræ pentru ei sæ træiascæ acolo. Dupæ ce au
sosit pe pæmântul fægæduinflei, Lehi øi familia lui au locuit iaræøi în corturi pânæ
când øi-au putut construi case în care sæ locuiascæ permanent.

• În ce feluri de case au locuit Lehi øi familia lui?

Lecflia
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Poveste Arætafli ilustraflia 1–61, Exodul din Nauvoo. Vorbifli despre primii membri ai Bisericii
care au ridicat un oraø numit Nauvoo. Au muncit din greu pentru a-øi construi
casele øi un frumos templu. Dar unor oameni din preajma oraøului Nauvoo nu le-au
plæcut de membrii Bisericii øi i-au forflat sæ plece. Membrii Bisericii au cælætorit
numai cu lucrurile care puteau încæpea în cæruflele lor acoperite. Deoarece cæruflele
acoperite erau foarte mici, mulfli copii au trebuit sæ-øi lase jucæriile în urmæ. Unii
oameni au locuit pentru multæ vreme în cæruflele lor acoperite øi în corturi.

• De ce ar fi greu de locuit într-o cæruflæ acoperitæ sau într-un cort?

Activitate Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

Copiii pionieri au mers øi-au vorbit (mergefli pe loc);
Apoi s-au jucat, au dansat øi-au særit (dansafli sau særifli pe loc).
Când noaptea venea øi stelele stræluceau (închidefli øi deschidefli degetele de
la mâini);
În vagoane, copiii dormeau øi visau (închidefli ochii øi rezemafli-væ capul de mâini).

Casa este un loc în care suntem iubifli

Explicafli cæ nu este important felul de casæ în care træim. Poate cæ træim într-o
casæ mare, într-una micæ, într-un apartament, într-un cort sau într-o corabie.
Lucrul important este cæ locuinflele noastre sunt locuri în care membrii familiei
se iubesc unii pe alflii. Vorbifli despre propria dumneavoastræ casæ øi despre
ceea ce facefli pentru ca ea sæ fie un loc al dragostei.

• De ce væ place sæ fifli acasæ?

• De unde øtifli cæ familia voastræ væ iubeøte?

• Afli petrecut vreodatæ o noapte departe de casæ?

• Unde afli dormit?

• Cum v-afli simflit când afli venit înapoi la voi acasæ?

Amintifli-le copiilor cât de bine a fost sæ vinæ înapoi acasæ øi în paturile lor.

Activitate Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ asculte, în timp ce dumneavoastræ spunefli cuvin-
tele din „Acasæ“ (Children’s Songbook, p. 192). Spunefli-le sæ se îmbræfliøeze ori
de câte ori aud cuvântul casæ. Dacæ dorifli, repetafli strofa øi rugafli-i sæ spunæ
cuvintele împreunæ cu dumneavoastræ.

Unde fli-e inima, îfli e øi casa
Øi casa-fli e, unde-i iubire.
Casa îfli e, unde e bine
Øi unde-i siguranflæ øi omenie.
(© 1975 de Sonos Music, Orem, Utah. Toate drepturile rezervate. Folosit cu
aprobare.)

Ne putem ajuta familiile sæ aibæ grijæ de casele noastre

Explicafli cæ trebuie sæ avem grijæ de casele noastre pentru a fi locuri bune
de træit. Fiecare membru al familiei trebuie sæ pæstreze curæflenia în casæ.
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Activitate Rugafli copiii sæ arate, prin gesturi, unele lucruri pe care le pot face pentru a
pæstra curæflenia în casæ, cum ar fi sæ punæ jucæriile la loc, sæ mæture podeaua,
sæ împætureascæ hainele øi sæ le punæ la loc.

Invitafli-i sæ vinæ øi sæ stea, unul câte unul, lângæ dumneavoastræ. Descriefli fiecæ-
ruia dintre ei o situaflie în care ar putea fi un ajutor bun în casæ. Întrebafli copilul
ce ar face ca sæ ajute în acea situaflie. Folosifli exemplele urmætoare sau gândifli-
væ la altele care sunt potrivite copiilor din clasa dumneavoastræ:

• Din greøealæ, ai scæpat din mâini un pahar cu apæ care s-a værsat pe podea.
Ce ar trebui sæ faci?

• Te-ai jucat toatæ dupæ-masa cu cuburile. Acum e timpul sæ mænânci. Ce ar
trebui sæ faci cu acele cuburi?

• Mama ta se græbeøte sæ pregæteascæ cina. Are nevoie de cineva sæ
pregæteascæ masa, înainte ca familia sæ poatæ mânca. Ce ai putea face?

• Hainele tale sunt spælate øi împæturite bine. Ce ar trebui sæ faci acum cu ele?

• Te-ai jucat afaræ øi pantofii tæi sunt plini de noroi. Ce ar trebui sæ faci, înainte
de a intra în casæ?

• Dimineafla când te dai jos din pat, el e nearanjat. Ce ar trebui sæ faci?

Încurajafli-i pe copii sæ vorbeascæ despre lucrurile pe care le fac pentru a pæstra
curæflenia în casæ. Spunefli-le ce facefli dumneavoastræ pentru a pæstra curæflenia
în casæ.

Activitate Dafli-le copiilor hârtie øi creioane obiønuite sau creioane colorate øi rugafli-i pe
fiecare sæ deseneze un lucru pe care-l vor face în timpul sæptæmânii pentru a
ajuta în casæ. Numifli fiecare desen Sunt recunoscætor pentru casa mea.

Mærturie Împærtæøifli-væ sentimentele despre casa dumneavoastræ øi exprimafli-væ recuno-
øtinfla cætre Tatæl Ceresc øi Isus Hristos pentru cæ v-au binecuvântat cu o casæ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Aducefli într-o pungæ niøte obiecte casnice obiønuite (cel puflin unul pentru
fiecare copil). Dafli-i voie fiecærui copil sæ alegæ un obiect øi explicafli-i cum sæ-l
foloseascæ în timp ce ajutæ prin casæ. De exemplu, o cârpæ poate fi folositæ la
øtersul prafului sau la uscatul vaselor, o linguræ poate fi folositæ când se stæ la
masæ pentru a mânca øi o jucærie poate fi pusæ la locul ei când se face curat în
cameræ.

2. Cântafli sau spunefli cuvintele din „E distractiv“ (Children’s Songbook, p. 253),
folosind propoziflii de genul: „Sæ îmi fac patul e distractiv“ sau „Sæ pregætesc
masa e distractiv“ în timp ce mimafli acfliunea.

3. Desenafli pe o coalæ de hârtie conturul mâinilor fiecærui copil pentru a o lua
acasæ. Numifli fiecare foaie Mâinile mele oferæ ajutor. Vorbifli despre ce pot face
mâinile lor pentru a oferi ajutor.



129

4. Rugafli copiii sæ îøi imagineze cæ scaunele lor sunt cærufle acoperite. Rugafli-i sæ
øi le aøeze într-un cerc, la fel cum au fæcut pionierii noaptea pentru a se apæra
de oameni ræi øi animale sælbatice. Rugafli-i sæ arate cum fac un foc de tabæræ
øi pregætesc cina, cântæ øi danseazæ dupæ cinæ øi cum se urcæ în cæruflele lor
(scaune) pentru a se culca.

5. Aducefli ilustraflii care înfæfliøeazæ diferite feluri de locuinfle sau desenafli-le pe
tablæ sau pe o foaie de hârtie. Discutafli cu copiii despre materialul din care
sunt fæcute øi cum ar fi sæ træiascæ în ele. Afli putea include un cort, un igluu,
un castel, o cabinæ sau o casæ pe suporfli.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætorului joc:

Pline de energie sunt degetele mele (ridicafli mâna fæcutæ pumn),
Care mæ va ajuta sæ mæ supun?
„Eu“. „Eu“. „Eu“. „Eu“. „Eu“ (ridicafli câte un deget de fiecare datæ când spunefli
„Eu“, pânæ când le ridicafli pe toate),
Degetele-mi spun.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ øi sæ exprime recunoøtinflæ pentru mâncare
øi îmbræcæminte.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 1:11–12 øi 1 Împærafli 17:8–16.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. un fruct sau o legumæ ce confline seminfle;
c. un sæculefl cu de fasole sau un obiect moale;
d. planøa 1–5, Peøti; planøa 1–7, Porcul; planøa 1–8, Oaia; planøa 1–9, Vaca;

planøa 1–22, Gæinile (planøe asemænætoare pot fi, de asemenea, gæsite în
Planøele ilustrative ale Societæflii Primare, setul 4); sau gæsifli ilustraflii ce
reprezintæ animale care asiguræ mâncare øi îmbræcæminte în zona
dumneavoastræ;

e. ilustraflia 1–15, Binecuvântarea mâncærii; ilustraflia 1–50, Mæ pot îmbræca.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Dafli instrucfliunile urmætoare, completând spafliile libere cu produse obiønuite pe
care le mâncafli la micul dejun:

Dacæ væ place sæ mâncafli la micul dejun, ridicafli o mânæ.

Dacæ væ place sæ mâncafli la micul dejun, ridicafli cealaltæ mânæ.

Dacæ væ place sæ mâncafli la micul dejun, ridicafli-væ în picioare.

Continuafli, fæcând alte miøcæri, pânæ când menflionafli cel puflin un produs pe care
îl mænâncæ fiecare copil în parte. Apoi spunefli: „Dacæ suntefli recunoscætori Tatælui
Ceresc pentru mâncarea pe care o mâncafli, luafli loc øi ducefli braflele la piept“.

Pentru a procura mâncare avem nevoie de plante øi animale

• Ce altceva væ place sæ mâncafli?

• De unde ne procuræm mâncarea?

• Cine a creat plantele øi animalele de la care ne obflinem mâncarea?

Vorbifli despre câteva dintre produsele pe care le mâncafli øi despre provenienfla
lor. Explicafli cæ multe produse le obflinem din plante.

Lecflia
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Spargefli sau tæiafli fructul sau leguma pe care afli adus-o øi scoatefli în evidenflæ
seminflele.

• Ce sunt acestea?

• De ce au plantele seminfle?

Explicafli cæ Tatæl Ceresc a fæcut ca plantele sæ aibæ seminfle pentru ca acestea
sæ creascæ øi din ele sæ aparæ mai multe plante pentru a ne asigura mâncarea
(vedefli Genesa 1:11–12). Atunci când o plantæ (precum un fruct sau o legumæ)
creøte, în interior se formeazæ mai multe seminfle.

Activitate Facefli miøcærile urmætoarei poezii împreunæ cu copiii:

Seminflele sunt semænate adânc

Seminflele sunt semænate adânc (aplecafli-væ înainte øi atingefli podeaua cu mâinile).
Øi dorm, acolo, jos în pæmânt (aducefli palmele împreunæ, una peste cealaltæ).
Soarele-i pe cer cald øi strælucitor (ducefli braflele deasupra capului pentru a
forma un cerc).
Picæturi de ploaie cad uøor (miøcafli degetele în timp ce le coborâfli).
Vântul blând suflæ (legænafli mâinile deasupra capului).
Seminflele încep sæ creascæ (miøcafli degetele de jos în sus).

• Afli ajutat vreodatæ la plantarea seminflelor?

• Ce afli plantat?

• Ce produse obflinem din plante?

Ajutafli copiii sæ se gândeascæ la mai multe fructe, legume øi grâne. Explicafli cæ
pâinea øi cerealele sunt fæcute din grâne. Spunefli-le copiilor cât de recunoscætor
suntefli Tatælui Ceresc pentru seminflele care cresc în fructe, legume øi grâne.

Arætafli din nou seminflele.

• De ce au nevoie aceste seminfle pentru a putea creøte?

Poveste Spunefli povestea lui Ilie øi a væduvei din Sarepta, aøa cum se gæseøte în
1 Împærafli 17:8–16. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, deoarece nu ploua, nu era
mâncare suficientæ. Færæ ploaia care sæ aducæ apæ, plantele nu pot creøte.

• Cum v-afli simfli dacæ nu afli avea nici un fel de mâncare?

• Cum a fost væduva binecuvântatæ pentru cæ a împærflit cu Ilie din puflinul pe
care-l avea? (Vedefli 1 Împærafli 17:15–16.)

Explicafli cæ nu toatæ mâncarea provine din plante.

• De unde provine laptele?

• De unde provin ouæle?

• De unde provine carnea?

Vorbifli despre cum unele mâncæruri sunt produse de animale. Folosind planøele
sau ilustrafliile corespunzætoare, discutafli despre animalele din zona dumnea-
voastræ care produc alimente.
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Avem nevoie de plante øi animale pentru a obfline îmbræcæminte

Scoatefli în evidenflæ faptul cæ mâncarea nu este singurul lucru pe care îl obflinem
de la plante øi animale. Arætafli ilustraflia 1–50, Mæ pot îmbræca.

• Ce face acest bæiat?

• Ce haine punefli pe voi când væ îmbræcafli?

Activitate Rugafli copiii sæ mimeze cæ pun pe ei diferite articole de îmbræcæminte, cum ar fi
o cæmaøæ, o rochie, o pereche de pantofi, o hainæ øi o pælærie.

• De ce avem nevoie de îmbræcæminte? (Pentru a ne acoperi corpul, pentru a ni-l
proteja øi pentru a ne fline de cald atunci când este frig.)

• Din ce este fæcutæ îmbræcæmintea?

Dacæ ei pot sæ numeascæ unele din materialele folosite pentru a confecfliona
îmbræcæminte, întrebafli-i dacæ øtiu de unde provin aceste materiale. Explicafli cæ
materialele din care se confecflioneazæ îmbræcæmintea øi pantofii le obflinem de
la plante øi animale. Spunefli-le copiilor ce plante sau animale asiguræ materialele
folosite de obicei în zona dumneavoastræ pentru confecflionarea hainelor. De
exemplu, bumbacul øi pânza de in provin din plante, iar mætasea provine de la
viermii de mætase. Lâna provine de la oi øi majoritatea tipurilor de piele provine
de la vaci.

Putem fi recunoscætori pentru mâncare øi îmbræcæminte

Activitate Rugafli copiii sæ se gândeascæ la feluri de mâncare pentru care sunt recunoscæ-
tori. Pe rând, aruncafli spre copii sau dafli-le din mânæ în mânæ un sæculefl cu
fasole sau un obiect moale. Rugafli-l pe fiecare sæ numeascæ un fel de mâncare
pentru care este recunoscætor øi, apoi, sæ arunce sau sæ væ dea înapoi sæculeflul.
Discutafli despre provenienfla felului de mâncare menflionat, aruncând sæculeflul
la urmætorul copil. Reamintifli-le copiilor cæ fiecare plantæ øi fiecare animal au fost
create de Isus Hristos, sub îndrumarea Tatælui Ceresc.

Repetafli activitatea, rugându-l pe fiecare copil sæ numeascæ un articol de îmbræ-
cæminte în loc de mâncare.

Arætafli ilustraflia 1–15, Binecuvântarea mâncærii.

• Cui ar trebui sæ mulflumim pentru mâncarea noastræ?

• Cui ar trebui sæ mulflumim pentru îmbræcæmintea noastræ?

• Cum Îi putem mulflumi Tatælui Ceresc pentru aceste lucruri? (O modalitate prin
care putem mulflumi este sæ le menflionæm în rugæciunile noastre zilnice.)

Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru cæ Tatæl Ceresc øi Isus au fæcut posibil ca noi
sæ avem îmbræcæminte pentru a o purta øi mâncare pentru a ne hræni.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Dafli-i fiecærui copil o foaie de hârtie cu o linie trasæ pe mijloc øi cuvintele Sunt
recunoscætor pentru: scrise în partea de sus a ei. Dafli-i voie fiecæruia sæ
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deseneze un fel de mâncare pe una din jumætæflile paginii øi un articol de
îmbræcæminte pe cealaltæ.

2. Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele primelor douæ strofe din
„Mulflumiri Tatælui Ceresc“ (Children’s Songbook, p. 20). Versurile acestui
cântec se gæsesc în lecflia 18.

3. Rugafli copiii sæ-øi imagineze cæ sunt seminfle. Rugafli-i sæ se ghemuiascæ la
pæmânt, ca øi cum ar fi plantafli în pæmânt øi, apoi, sæ se ridice încet, în timp
ce soarele stræluceøte øi picæturile de ploaie cad uøor pe ei. Le putefli da voie
sæ fie, pe rând, soarele øi ploaia.

4. Aducefli un fruct sau o legumæ øi dafli-le copiilor sæ guste puflin. Descriefli felul
de sæmânflæ øi plantæ din care a provenit fructul sau leguma. (Verificafli dinainte
cu pærinflii copiilor, pentru a væ asigura cæ nici un copil nu este alergic la
mâncarea pe care o aducefli.)

5. Descriefli-le copiilor un produs cunoscut øi rugafli-i sæ ghiceascæ felul de
mâncare pe care îl descriefli. De exemplu, afli putea spune: „Acest fel de
mâncare este alb sau maro pe dinafaræ. Are coajæ. Se gæseøte în cuib.
Ce este?“ (Un ou.) Repetafli de câte ori dorifli. Afli putea aduce o porflie micæ
din felul de mâncare pe care îl descriefli.

6. Aducefli articole de îmbræcæminte, cum ar fi pulovere, jachete, pælærii, øepci øi
dafli-le voie copiilor sæ le probeze în timp ce dumneavoastræ vorbifli despre
îmbræcæmintea pentru care ei sunt recunoscætori.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele din „Un cântec de mulflumire“

(Children’s Songbook, p. 20). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 4.

2. Rugafli copiii sæ mimeze felul în care se îmbracæ, în timp ce dumneavoastræ
spunefli versurile urmætoarei poezii:

Bæiefli, îmbræcafli-væ în pantaloni, pantaloni, pantaloni.
Bæiefli, îmbræcafli-væ în pantaloni, unu, doi trei.

Fetiflelor, îmbræcafli-væ în fustæ, fustæ, fustæ.
Fetiflelor, îmbræcafli-væ în fustæ, unu, doi, trei.

Copii, punefli-væ cæmaøa, cæmaøa, cæmaøa.
Copii, punefli-væ cæmaøa, unu, doi, trei.

Copii, punefli-væ øosetele, øosetele, øosetele.
Copii, punefli-væ øosetele unu, doi, trei.

Copii, punefli-væ pantofii, pantofii, pantofii.
Copii, punefli-væ pantofii, unu, doi, trei.

Acum copiii s-au îmbræcat, s-au îmbræcat, s-au îmbræcat (batefli din palme).
Acum copiii s-au îmbræcat øi la joacæ au plecat!

Lecflia 32
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ doreascæ sæ fie un bun prieten.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 6:1–13 øi 11:1–7, 17–44.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. Ilustraflia 1–3, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli cætre dumneavoastræ øi întrebafli: „Cine sunt eu?“. Copiii ar putea sæ væ
ræspundæ cu numele dumneavoastræ sau folosind cuvântul învæflætor. Explicafli cæ
suntefli, de asemenea, prietenul lor øi ei sunt prietenii dumneavoastræ. Explicafli
cæ oamenii care se plac unii pe alflii sunt prieteni.

Adunafli-væ cu copiii într-un cerc. Numindu-i, pe rând, pe tofli copiii øi privindu-i,
spunefli: „(Numele copilului) este prietenul / prietena mea“. Dafli-i voie fiecæruia
sæ facæ, pe rând, aceasta, asigurându-væ cæ, de fiecare datæ, se menflioneazæ
numele fiecæruia.

Avem mulfli prieteni

• Cine sunt prietenii voøtri?

Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre prietenii lor. Scoatefli în evidenflæ cæ
prietenii pot avea orice vârstæ. Membrii familiei pot fi unii dintre cei mai buni prie-
teni ai noøtri. Accentuafli faptul cæ fiecare persoanæ din clasæ este un prieten.

Arætafli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul. Explicafli cæ persoana din fotografie este un
prieten bun al fiecæruia dintre copiii din clasæ.

• Cine este prietenul nostru din aceastæ ilustraflie?

• De unde øtifli cæ Isus este prietenul vostru?

Cântec Cântafli sau spunefli cuvintele din „Isus este prietenul nostru iubit“ (Children’s
Songbook, p. 58).

Isus este prietenul nostru iubit.
Tot timpul ne priveøte.
Ne îndrumæ în rugæciune;
Pe toflii copiii îi iubeøte.

Lecflia

33
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Poveste Spunefli povestea ridicærii din morfli a lui Lazær de cætre Isus, aøa cum se gæseøte
în Ioan 11:1–7, 17–44. Accentuafli faptul cæ Lazær øi surorile lui erau prietenii lui
Isus. Când Isus era în Betania, El a stat în casa lor øi a luat cina împreunæ cu ei.

• Ce a simflit Isus faflæ de Lazær? (Vedefli Ioan 11:3, 35–36.)

• Ce a fæcut Isus pentru Lazær? (Vedefli Ioan 11:43–44.)

• Ce credefli cæ au simflit Lazær, Maria øi Marta faflæ de Isus?

Putem fi prieteni buni

• Cum ar trebui sæ ne purtæm cu prietenii noøtri?

Explicafli cæ, atunci când suntem prieteni buni, îi ajutæm pe alflii sæ facæ lucruri
bune. Ne pasæ de prietenii noøtri øi vrem ca ei sæ fie fericifli. Discutafli despre
importanfla de a ne purta cu alflii la fel cum vrem ca ei sæ se poarte cu noi.
Întrebafli-i cum ar putea fi buni prieteni în situaflii ca acestea:

• Væ jucafli împreunæ cu un prieten, iar un alt copil vine øi vrea sæ se joace
împreunæ cu voi.

• Un nou copil timid sau cæruia îi este fricæ vine pentru prima datæ în clasæ.

• Un copil care a fost necæjit, este acum supærat.

Cântec Cântafli sau spunefli cuvintele din „Bunætatea începe cu mine“ (Cartea de cântece
pentru copii, p. 63).

Vreau sæ fiu bun cu oriøicine,
Cæci aøa e bine.
Deci eu îmi spun mie:
„Bunætatea începe cu mine“.

• Cum væ simflifli atunci când prietenii voøtri sunt buni cu voi?

• Cum credefli cæ se simt atunci când voi suntefli buni cu ei?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, dacæ vor sæ aibæ prieteni, trebuie ca ei înøiøi sæ fie
prieteni buni.

Prietenii împart ceea ce au unii cu alflii

• Ce ar trebui sæ facefli dacæ væ jucafli cu (numifli o jucærie sau ceva mai specific)
øi un prieten vine sæ se joace cu voi?

Explicafli cæ, atunci când îi dæm voie unei alte persoane sæ se joace cu noi sau
îi dæm altcuiva ceva din ceea ce avem, noi împærflim. Uneori nu putem împærfli
ceea ce avem, aøa cæ folosim acel lucru pe rând. Øi acest lucru înseamnæ cæ
împærflim.

• Ce ar trebui sæ facefli dacæ unuia din prietenii voøtri îi este foame øi voi avefli
mâncare?

Poveste Arætafli Biblia øi spunefli povestea hrænirii celor cinci mii de oameni de cætre Isus,
aøa cum se gæseøte în Ioan 6:1–13. Accentuafli faptul cæ, deoarece un bæiat a
împærflit mâncarea pe care o avea, Isus Øi-a putut folosi puterea ca sæ obflinæ
suficientæ mâncare pentru a-i hræni pe tofli oamenii.
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Reamintifli-le povestea lui Ilie øi a væduvei din Sarepta (spusæ în lecflia 32).
Væduva a fost binecuvântatæ deoarece a împærflit mâncarea ei, deøi nu avea
foarte multæ.

• Ce putem împærfli cu prietenii noøtri?

• Ce putem împærfli cu familiile noastre?

Cântec Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ cânte „E distractiv“ (Children’s Songbook, p. 253),
folosind propoziflia „Sæ-mi împart (jucæriile, cartea sau orice altceva sugereazæ
copilul) e distractiv“ Rugafli-i sæ facæ miøcæri care se potrivesc cuvintelor.

Sæ-mi împart jucæriile e distractiv,
E distractiv, e distractiv!
Sæ-mi împart jucæriile e distractiv,
E distractiv, e distractiv!
(© 1963 de D. C. Heath and Company. Retipærit cu aprobare.)

Amintifli-le copiilor cæ prietenii se ajutæ unii pe alflii øi încurajafli-i sæ ajute la curæflarea
clasei, atunci când este nevoie.

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre importanfla de a fi un prieten bun. Afli putea
împærtæøi o experienflæ personalæ despre un prieten de-al dumneavoastræ.
Reamintifli-le cæ Tatæl Ceresc øi Isus sunt prietenii noøtri øi ne iubesc. Încurajafli-i
sæ fie buni cu prietenii lor în sæptæmâna ce urmeazæ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Sæ îi iubim pe tofli, Isus a apus“ (Children’s
Songbook, p. 61). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecfliile 34, 36, 41 øi 45.

2. Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ facæ miøcærile corespunzætoare poeziei „Prieten
drag“:

Am cel mai drag prieten mic (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa);
Îl væd în fiecare zi.
Îl iubesc pe-al meu amic.
Ne jucæm ca doi copii.
Cu pæpuøi ne jucæm (prefacefli-væ cæ afli legæna o pæpuøæ);
Mingea noi o aruncæm (prefacefli-væ cæ afli arunca o minge);
Ca soldaflii pæøim (pæøifli uøor pe loc).
În leagæn ne dæm (prefacefli-væ cæ v-afli da în leagæn);
Dansæm øi cântæm;
Prieteni buni noi suntem, cum trebuie sæ fim (ducefli braflele la piept øi dafli din cap).

3. Aducefli o micæ gustare pentru cei din clasæ (verificafli dinainte cu pærinflii
copiilor pentru a væ asigura cæ nici un copil nu este alergic la mâncarea pe
care o aducefli). Punefli gustarea undeva unde copiii o pot vedea. Menflionafli
cât de bine aratæ øi întrebafli-i dacæ ar vrea sæ o împærflifli cu ei. Întrebafli-i cum
s-ar simfli dacæ afli fi împærflit gustarea doar cu unii dintre ei. Discutafli despre
cum se simt alflii atunci când nu sunt incluøi. Împærflifli gustarea cu copiii.
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4. Rugafli-l pe fiecare copil sæ se deseneze pe el în timp ce împarte ceva cu un
prieten. Numifli fiecare desen Pot împærfli cu prietenul meu ceea ce am.

5. Spunefli, în cuvintele dumneavoastræ, urmætoarea poveste adeværatæ:

Pantofii cu degete din cupru

Când pionierii au venit sæ locuiascæ în Utah, majoritatea dintre ei erau særaci.
Cheltuiseræ tofli banii ca sæ cumpere lucruri necesare pentru lunga cælætorie øi
ca sæ cumpere uneltele necesare pentru a construi case øi pentru a sædi grædini.
Deoarece oamenii nu au avut prea mulfli bani, mulfli copii aveau doar o pereche
de pantofi pe care o purtau duminica. În celelalte zile ale sæptæmânii ei umblau,
deseori, desculfli.

O pionieræ numitæ Melinda avea o pereche de pantofi grei øi urâfli, cu degete din
cupru, pe care o purtase în timpul iernii. În timpul verii familia sa i-a cumpærat o
pereche nouæ de pantofi de duminicæ, drægufli øi confortabili, pe care urma sæ-i
poarte în timpul unei parade.

Cea mai bunæ prietenæ a Melindei, Amanda, nu avea nici o pereche de pantofi.
Melindei i-a pærut ræu pentru Amanda øi a primit permisiunea mamei sale de a
împrumuta Amandei una din perechile sale de pantofi pentru a-i purta la paradæ.
Când Melinda øi-a ridicat pantofii cei vechi øi grei, cu degete din cupru pentru a-i
duce prietenei ei, mama ei i-a spus: „Dacæ ai de gând sæ împarfli, ar trebui sæ dai
ceva ce øi tu ai vrea sæ primeøti“.

Melinda s-a gândit câteva minute. S-a gândit la ceea ce ar fi fæcut Isus. S-a
gândit pe care dintre perechile de pantofi ar fi mai bine sæ-i poarte øi, apoi, s-a
decis. I-a dus prietenei sale noii sæi pantofi de duminicæ pentru ca aceasta sæ-i
poarte øi ea s-a dus la paradæ, purtând pantofii ei cei vechi øi urâfli, cu degete
din cupru. Dar Melinda a fost foarte fericitæ! Øtia cæ a împærflit întocmai cum
Isus ar fi voit ca ea sæ împartæ.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Punefli la dispoziflia copiilor mai multe jucærii cu care sæ se joace. Discutafli

despre importanfla de a spune „væ rog“ øi „mulflumesc“. Încurajafli-i ca, în timp
ce se joacæ, sæ împartæ jucæriile øi sæ ajute la strângerea lor când au terminat.

2. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile corespunzætoare, în timp ce dumneavoastræ
spunefli urmætoarea poezie. Repetafli, dacæ ei doresc.

Zile fericite

Doi ochi am, sæ væd ce lucruri bune trebuie sæ fac (arætafli cætre ochi)
Øi douæ buze, ca sæ zâmbesc (zâmbifli larg), dar sæ øi øtiu sæ tac.
Douæ urechi am, s-aud ce alflii spun (facefli mâinile cæuø øi ducefli-le la urechi)
Øi douæ mâini, ca jucæriile la loc sæ pun (prefacefli-væ cæ adunafli jucæriile de pe
jos øi le punefli la locul lor).

O limbæ am, vorbe frumoase sæ rostesc (arætafli cætre guræ)
Øi-o blândæ inimæ, ca sæ muncesc, ca sæ mæ joc øi sæ împærtæøesc
(flinefli mâinile în dreptul inimii).
Douæ picioare am, ca sæ pot alerga (arætafli cætre picioare)
Øi sæ fac fericitæ toatæ lumea.

Lecflia 33



Îi pot iubi pe alflii
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ-øi exprime dragostea pentru alflii prin cuvinte øi
fapte bune.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 7:12; Marcu 10:13–16; Luca 10:30–37 øi Ioan 13:34.

2. Revedefli povestea din lecflia 19 despre vindecarea orbului de cætre Isus (vedefli
Ioan 9:1–7).

3. Confecflionafli o inimæ din hârtie pentru fiecare copil din clasæ. Pe fiecare dintre
ele scriefli Te iubesc.

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 1–3, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572); ilustraflia 1–43, Isus vindecæ orbul (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 213; 62145); ilustraflia 1–48, Copii care se joacæ cu cuburi;
ilustraflia 1–62, Bunul samaritean (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie
218; 62156).

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli ilustraflia 1–48, Copii care se joacæ cu cuburi.

• Ce fac aceøti copii?

• Credefli cæ aceøti copii sunt prieteni?

• Cum se comportæ prietenii între ei?

Reamintifli-le cæ prietenii se trateazæ unii pe alflii cu bunætate. Atunci când suntem
buni cu alflii, le arætæm dragoste.

Cântec Cântafli sau spunefli împreunæ cu copiii „Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus“
(Children’s Songbook, p. 61), folosind miøcærile indicate mai jos:

Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus (deschidefli larg braflele);
Øi sæ fim buni cu ei (dafli din cap în sus øi-n jos).
Când pe alflii îi iubeøti (ducefli mâna la inimæ),
Te vor iubi øi ei (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa).

Isus a arætat altora iubire fiind bun cu ei 

Arætafli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul øi spunefli-le copiilor cæ Isus ne-a spus sæ ne
purtæm cu alflii aøa cum am vrea ca ei sæ se poarte cu noi. Arætafli Biblia øi citifli
Matei 7:12 pânæ la facefli-le øi voi la fel. Explicafli cæ aceastæ scripturæ înseamnæ cæ,
dacæ vrem ca alflii sæ fie buni cu noi, trebuie sæ fim buni cu ei.
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Poveste Afiøafli ilustraflia 1–43, Isus vindecæ orbul. Dafli-le voie copiilor sæ væ ajute sæ
spunefli povestea înfæfliøatæ în ilustraflie (vedefli Ioan 9:1–7).

• Cum Øi-a arætat Isus bunætatea faflæ de orb?

Poveste Spunefli povestea binecuvântærii copilaøilor de cætre Isus, aøa cum se gæseøte în
Marcu 10:13–16.

• Cum Øi-a arætat Isus bunætatea faflæ de copii?

Accentuafli faptul cæ Isus Øi-a petrecut viafla ajutând alfli oameni. Fiind bun cu
alflii, Isus Øi-a arætat dragostea faflæ de ei. Explicafli cæ Isus ne-a poruncit sæ ne
iubim unii pe alflii. Citifli-le copiilor Ioan 13:34. Rugafli-i sæ repete de câteva ori:
„Precum v-am iubit, voi sæ væ iubifli“.

Cântec Cântafli sau spunefli împreunæ cu copiii „Precum v-am iubit“ (Cartea de cântece
pentru copii, p. 96).

Precum v-am iubit,
Voi sæ væ iubifli.
Noua poruncæ
E sæ væ iubifli.
Astfel cu tofli vor øti
Cæ-n Mine afli crezut,
De væ iubifli
Unul pe altul.
(© 1961, 1989 de Luacine C. Fox. Folosit cu aprobare.)

Putem aræta altora iubire fiind buni cu ei

Poveste Arætafli ilustraflia 1–62, Bunul samaritean øi spunefli povestea bunului samaritean,
aøa cum se gæseøte în Luca 10:30–37.

• Cine din poveste a arætat bunætate?

• Ce a fæcut samariteanul pentru a-l ajuta pe omul care era rænit?

Ajutafli copii sæ se gândeascæ la modalitæfli prin care pot fi buni cu alflii. Rugafli-i
sæ-øi împærtæøeascæ ideile cu ceilalfli membri ai clasei.

Explicafli cæ, uneori, este greu sæ fim buni cu cineva pentru cæ acea persoanæ
poate pærea neprietenoasæ sau diferitæ de noi. Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ fiecare
persoanæ are nevoie ca alflii sæ se poarte bine cu ea. Chiar dacæ oamenii par
neprietenoøi sau aratæ diferit decât noi (de exemplu au culoarea pielii diferitæ sau
au dizabilitæfli), ar trebui sæ ne purtæm bine cu ei.

Vorbifli despre importanfla de a aræta iubire øi bunætate în familiile noastre.

• Cum putefli aræta iubire tatælui vostru? Mamei voastre? Fraflilor øi surorilor voastre?

Accentuafli faptul cæ, atunci când suntem buni cu familiile noastre, nu sunt numai
ele fericite, dar øi Tatæl Ceresc øi Isus sunt fericifli.

Explicafli cæ, uneori, copiii mai mici sau bebeluøii iau, sparg sau stricæ lucruri
care ne aparflin. Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ bebeluøii nu înfleleg de fiecare datæ ceea
ce fac. Trebuie sæ fim buni cu ei øi sæ nu fim mânioøi. Dacæ avem lucruri care se
pot sparge sau se pot strica, ar trebui sæ le flinem departe de copiii mici.

• Cum putem aræta iubire faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus?
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Accentuafli faptul cæ, pæstrând poruncile, purtându-ne cuvios la Bisericæ, fiind
buni cu cei din jurul nostru øi fiindu-le de ajutor, putem aræta iubire Tatælui Ceresc
øi lui Isus.

Putem aræta iubire vorbind frumos

Activitate Rugafli copiii sæ urmeze instrucfliunile de mai jos. Dupæ ce ei îndeplinesc fiecare
acfliune, mulflumifli-le pentru cæ au urmat instrucfliunile.

1. Væ rog, ridicafli-væ.

2. Luafli loc, væ rog.

3. Væ rog, ridicafli-væ øi învârtifli-væ. Væ rog, luafli loc. Ridicafli-væ din nou, væ rog.

4. Întindefli-væ mâinile sus, deasupra capului, væ rog.

5. Væ rog, luafli loc færæ sæ facefli zgomot.

• Ce cuvinte politicoase sau frumoase am spus eu?

• Cum væ simflifli când cineva vi se adreseazæ cu „te rog“ sau „mulflumesc“?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, dacæ vrem ca alflii sæ ne vorbeascæ frumos, noi ar
trebui sæ vorbim frumos cu ei.

Amintifli-le copiilor de alte expresii politicoase, cum ar fi „îmi pare ræu“ øi „scuzafli,
væ rog“ øi de situafliile în care aceste expresii ar trebui folosite. Adresafli întrebær-
ile urmætoare sau altele potrivite culturii dumneavoastræ:

• Cum afli cere ceva de bæut, folosind cuvinte politicoase?

• Ce ar trebui sæ spunefli dacæ cineva væ aduce un cadou?

• Ce afli putea spune dacæ supærafli pe cineva?

• Ce cuvinte politicoase afli folosi pentru ca cineva sæ væ acorde atenflia?

Explicafli cæ, deøi unii oameni ne vorbesc uneori urât, noi ar trebui sæ le vorbim,
în schimb, frumos.

Cântec Cântafli din nou împreunæ cu copiii „Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus“.

Mærturie Læudafli copiii pentru diferite ocazii în care i-afli væzut cæ au fost buni. Explicafli cæ,
deoarece Tatæl Ceresc øi Isus îi iubesc pe fiecare, Ei se bucuræ când væd cæ sun-
tem buni unii cu alflii. Depunefli-væ mærturia cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ
fim buni. Dafli-i fiecærui copil o inimæ din hârtie. Spunefli-le ce înseamnæ cuvintele
de pe inimæ øi exprimafli-væ dragostea dumneavoastræ pentru ei.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Citifli exemplele urmætoare (sau gândifli-væ dumneavoastræ la altele) øi rugafli
copiii sæ ridice inimile din hârtie dacæ fapta descrisæ exprimæ dragoste. Rugafli-i
sæ le flinæ în poalæ dacæ fapta nu este bunæ øi nu exprimæ dragoste.

• Væ jucafli, pe rând, un joc.

• Suntefli mânioøi.

• Ajutafli un copil care s-a lovit.
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• Lovifli pe cineva care væ supæræ.

• Mergefli prin casa de adunæri færæ a face zgomot.

• Spunefli „væ rog“ øi „mulflumesc“.

• fiinefli uøa deschisæ pentru cineva care vrea sæ intre.

• Suntefli gælægioøi la Bisericæ.

• Ajutafli sæ se facæ curat.

Amintifli-le copiilor cæ, atunci când suntem buni cu alflii, noi le arætæm dragoste,
iar Tatæl Ceresc øi Isus se bucuræ pentru noi.

2. Gândifli-væ la câteva situaflii familiare în care copiii au ocazia sæ fie buni cu alflii
øi sæ-øi arate iubirea faflæ de ei. Scriefli aceste situaflii pe bucæfli de hârtie øi
rugafli-l pe fiecare copil sæ aleagæ una dintre ele. Citifli ce scrie pe fiecare hârtie
øi rugafli copilul care a ales-o sæ spunæ cum s-ar comporta în acea situaflie.
Afli putea folosi urmætoarele exemple:

• Tu øi cu un prieten væ jucafli împreunæ, când în cameræ intræ un alt copil. Ce
ar trebui sæ faci?

• Sora ta øi cu tine vrefli sæ væ jucafli cu aceeaøi jucærie. Ce ar trebui sæ faci?

• Fratele tæu mai mic a luat ceva ce-fli aparfline. Ce ar trebui sæ faci?

3. Folosind exemple familiare, potrivite zonei dumneavoastræ, discutafli despre
cum sæ arætafli bunætate øi dragoste acelora care au dizabilitæfli. Ajutafli copiii
sæ se gândeascæ la modalitæfli specifice prin care pot ajuta o persoanæ cu
dizabilitæfli.

• Cum putem aræta dragoste unei persoane care nu poate vedea?

• Cum putem aræta dragoste unei persoane care nu poate auzi?

• Cum putem aræta dragoste unei persoane care foloseøte cæruciorul cu rotile
sau cârjele?

4. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, deøi unii oamenii vorbesc o limbæ diferitæ sau au
culoarea pielii diferitæ de a lor, noi tofli suntem copii ai Tatælui Ceresc. Noi tofli ar
trebui sæ fim buni unii cu alflii. Ar trebui sæ ne purtæm cu fiecare persoanæ aøa cum
am vrea sæ se poarte cu noi. Explicafli cæ, într-un fel, fiecare persoanæ este unicæ.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Bunætatea începe cu mine“ (Cartea de

cântece pentru copii, p. 63).

2. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

Zâmbetul e molipsitor (zâmbifli),
Aøa cæ, de sunt trist øi sæ plâng îmi vine (coborâfli colflurile buzelor, ca øi cum
afli fi trist),
Încerc sæ zâmbesc uøor (zâmbifli),
Øi mæ simt mai bine (ducefli mâinile la inimæ)!
(Adaptatæ dupæ Pat Graham, “Feeling Glad,“ Friend, martie 1990, p. 21).
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ importanfla de a fi blând cu animalele.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 2:19–20; 6–8.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 1–28, Creaflia – Viefluitoarele (Setul cu ilustraflii inspirate din

Evanghelie 100; 62483); ilustraflia 1–30, Arca lui Noe (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 103; 62305).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Imitafli un animal care le este cunoscut copiilor. Rugafli copiii sæ ghiceascæ ce
animal imitafli. Dafli-i voie fiecæruia sæ imite, pe rând, câte un animal, în timp ce
ceilalfli ghicesc ce animal imitæ.

Adam a dat fiecærui animal un nume

Reamintifli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc a plænuit øi Isus a creat toate animalele,
tofli peøtii, toate pæsærile øi insectele de pe Pæmânt. Arætafli Biblia øi explicafli cæ
scripturile ne spun cæ Adam a numit toate animalele (vedefli Genesa 2:19–20).
Arætafli ilustraflia 1–28, Creaflia – Viefluitoarele.

• Cum se numesc animalele din aceastæ ilustraflie? (Dafli-le voie copiilor sæ arate,
pe rând, câte un animal din ilustraflie øi sæ spunæ cum se numeøte.)

Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ fim blânzi cu animalele

Poveste Arætafli ilustraflia 1–30, Arca lui Noe øi revedefli povestea arcei lui Noe, aøa cum
se gæseøte în Genesa 6–8. Accentuafli faptul cæ cel puflin câte o pereche din
fiecare fel de animale a fost salvatæ. Tatæl Ceresc øi Isus iubesc animalele øi vor
ca ele sæ fie pe Pæmânt.

• De ce a adus Noe animalele pe arcæ?

• Pentru care dintre animalele aduse de Noe pe arcæ suntefli recunoscætori?

• Cum credefli cæ Isus øi Tatæl Ceresc vor ca noi sæ ne purtæm cu animalele?

Poveste Spunefli, în cuvintele dumneavoastræ, urmætoarea poveste despre Spencer W.
Kimball, al doisprezecelea preøedinte al Bisericii.

Când preøedintele Spencer W. Kimball era tânær, treaba lui era aceea de a mâna
vacile la o pæøune, aflatæ cam la un kilometru øi jumætate de casa lui. Într-o zi 
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øi-a fæcut o praøtie, o jucærie pe care o putea folosi sæ arunce pietre în stâlpii
gardurilor øi în trunchiuri de copaci. A devenit foarte priceput øi putea lovi de
la o distanflæ mare un copac sau stâlpul unui gard.

Copacii creøteau de-a lungul drumului pe care mâna vacile. Spencer a observat cæ
în acei copaci erau multe pæsæri. Când le-a væzut, a fost tentat sæ le loveascæ cu
piatra ca sæ arate ce bun flintaø era. Dar øi-a amintit un cântec pe care l-a cântat
în Societatea Primaræ. Versurile lui spuneau: „Nu ucide pæsærile… Pæmântul e al
Domnului, iar El dæ de mâncare øi animalelor øi omului“. Spencer s-a gândit la
acele cuvinte pe care le-a cântat. Øi-a dat seama cæ pæsærile erau importante pen-
tru Tatæl Ceresc øi nu era bine sæ le ucidæ. Aøa cæ el era totdeauna atent sæ arunce
cu praøtia acolo unde nu ar fi lovit nici o pasære (vedefli Conference Report, apr.
1978, p. 71; sau Ensign, mai 1978, p. 47).

• Cum øi-a arætat Spencer W. Kimball bunætatea faflæ de pæsæri?

Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ fim blânzi cu toate animalele.

Cântec Cântafli sau spunefli cuvintele din „Bunætatea începe cu mine“ (Cartea de cântece
pentru copii, p. 63).

Vreau sæ fiu bun cu oriøicine,
Cæci aøa e bine.
Deci eu îmi spun mie:
„Bunætatea începe cu mine“.

• Avefli animale de casæ?

Activitate Invitafli copiii sæ vorbeascæ despre animalele lor de casæ øi despre cum au grijæ
de ele. Citifli urmætoarele situaflii øi rugafli-i sæ ridice degetul mare dacæ acfliunea
este o modalitate bunæ de a se purta cu animalele de casæ. Rugafli-i sæ coboare
degetul dacæ aceasta este o modalitate rea de a se purta cu animalele de casæ.

• Le dafli mâncare bunæ în fiecare zi.

• Uitafli sæ le dafli de mâncare.

• Uitafli sæ le dafli apæ.

• Le pregætifli apæ proaspætæ de bæut.

• Le asigurafli un loc sigur øi confortabil pentru a putea dormi.

• Le flinefli toatæ ziua închise într-un loc.

• Le oferifli dragoste øi atenflie.

Mærturie Reamintifli-le copiilor cæ animalele au fost create de Isus øi fac parte din planul Tatælui
Ceresc. Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ fim blânzi cu animalele. Împærtæøifli-væ sen-
timentele despre un animal de casæ sau despre animale, în general.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Facefli pentru fiecare copil o copie a iepurelui desenat la sfârøitul lecfliei øi dafli-le
voie sæ-i coloreze. Lipifli de coada fiecærui iepure o minge confecflionatæ din
bumbac pentru a o face pufoasæ.
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2. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Tatæl Ceresc mæ iubeøte“ (Children’s
Songbook, p. 228). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 6.

3. Folosind undifla din lecflia 11, planøele care însoflesc manualule øi care
reprezintæ animale, dafli-le voie copiilor sæ pescuiascæ, pe rând, câte un animal.
Atunci când fiecare a prins un animal, dafli-le voie ca, pe rând, sæ-l arate øi sæ
spunæ ce øtiu despre el.

4. Facefli pentru fiecare copil un ecuson pe care sæ fie scris Voi fi blând cu
animalele, pentru a-l purta acasæ.

5. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætorului joc:

Pisicufla mea

Pisicufla mea în pom s-a cæflærat („urcafli-væ“ degetele pe braflul drept)
Øi de sus, de pe creangæ, la mine s-a uitat (punefli mâna dreaptæ pe umærul
stâng).
Am spus: „Vino, pisicuflo“ øi-n jos a alergat („coborâfli-væ“ degetele de pe brafl)
Øi din farfurie totul a mâncat (facefli mâna stângæ cæuø; imitafli cæ mâna dreaptæ
ar fi pisica ce mænâncæ).

6. Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ facæ miøcærile împreunæ cu dumneavoastræ,
în timp ce recitafli urmætoarele versuri:

Noe

O arcæ mare Noe a construit (deschidefli larg braflele);
Øtia exact ce-i de fæcut (ducefli degetul arætætor la tâmplæ).
A tæiat, a mæsurat øi cu ciocanul a bætut (facefli miøcærile indicate)
Precum i s-a poruncit (dafli din cap).

Noe øi-a chemat familia sa mare (miøcafli braflul, ca øi cum afli chema)
Spre arcæ sæ se-ndrepte (pæøifli uøor pe loc)
Øi animalele-n pereche (flinefli douæ degete ridicate)
Au venit la bord pe arca plutitoare (deschidefli braflele lateral øi balansafli-væ ca
øi cum afli pluti).

Nori grei øi cenuøii s-au adunat (ducefli mâinile deasupra capului),
Ploaia sæ cadæ, a-nceput (miøcafli degetele, imitând stropii de ploaie ce cad)
Øi peste tot s-a aøternut (miøcafli braflul øi mâna de la stânga la dreapta);
Nu mai era nici un uscat (întoarcefli capul dintr-o parte în alta).

Arca plutea pe apæ-uøor (deschidefli braflele lateral øi balansafli-væ ca øi cum afli pluti)
Zile øi nopfli de-a rândul (împreunafli mâinile øi acoperifli cu ele o jumætate a feflei),
Pânæ când soarele iar s-a ivit (ducefli braflele deasupra capului øi facefli un cerc)
Cald øi strælucitor.

Øi apa a scæzut încet (încruciøafli braflele în dreptul pieptului);
Uscatul s-a ivit (deschidefli braflele øi întindefli mâinile).
Øi Domnului I-au mulflumit (plecafli capul øi ducefli braflele la piept)
Cæci El era mereu alæturi.
(Adaptate dupæ versurile lui Beverly Spencer.)
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre animalele de casæ pe care le au sau

ar vrea sæ le aibæ. Discutafli cu ei despre cum ar trebui sæ ne purtæm cu
animalele de casæ øi sæ ne îngrijim de ele.

2. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Planeta-i aøa mare“ (Children’s Songbook,
p. 235). Facefli miøcærile indicate mai jos:

O planetæ mare øi rotundæ Dumnezeu a creat (facefli un cerc larg cu braflele),
Øi pe ea creafliile le-a aøezat;
Munflii (împreunafli degetele mâinilor deasupra capului)
Øi cu væile (flinefli palmele întoarse în dreptul brâului)
Øi pomi atât de-nalfli (întindefli braflele sus),
Animale mari (ridicafli-væ pe vârfuri øi întindefli braflele sus)
Øi animale mici, toate animalele (læsafli-væ-n jos øi ghemuifli-væ).
Planeta-i aøa mare øi rotundæ (facefli un cerc larg cu braflele).
Tatæl ne iubeøte pe tofli; binecuvântærile-abundæ (ducefli braflele la piept ca øi
cum v-afli îmbræfliøa).

3. Arætafli, pe rând, câteva dintre planøele ce înfæfliøeazæ animale øi dafli-le voie
copiilor sæ væ spunæ ce øtiu despre fiecare dintre ele, cum ar fi unde træiesc,
ce sunete scot øi ce le place lor la aceste animale.
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Pot fi un exemplu bun
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Lecflia

36
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ fie un exemplu bun pentru alflii, urmând exemplul

lui Isus.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 4:19; Luca 19:1–10; Ioan 13:15 øi 3 Nefi 17:11–24.

2. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. mai multe urme de paøi fæcute din hârtie;
c. ilustraflia 1–3, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572); ilustraflia 1–63, Zacheu într-un copac; ilustraflia 1–64, Isus se roagæ
cu nefiflii (62542).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire spiritualæ
pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Spunefli împreunæ cu copiii cuvintele din „Ce fac eu, sæ facæ tofli“ (Children’s
Songbook, p. 276). Rugafli-i sæ facæ aceleaøi miøcæri sau acfliuni pe care le facefli
dumneavoastræ, cum ar fi sæ væ rotifli braflele, sæ batefli din palme sau sæ væ pref-
acefli cæ zburafli.

Ce fac eu, sæ facæ tofli;
Urmafli-mæ, urmafli-mæ!
Ce fac eu, sæ facæ tofli;
Urmafli-mæ, urmafli-mæ!
De e lucru mic sau mare,
De-i încet sau de e tare,
Ce fac eu, sæ facæ tofli;
Urmafli-mæ, urmafli-mæ!
Ce fac eu, sæ facæ tofli;
Urmafli-mæ, urmafli-mæ!
(© 1963 de D. C. Heath and Company. Retipærit cu aprobare.)

Explicafli copiilor cæ, atunci când au fæcut aceleaøi lucruri pe care le-afli fæcut
dumneavoastræ, ei v-au urmat exemplul. Când urmæm exemplul cuiva, noi facem
ceea ce fac ei. Spunefli-le cæ Isus a spus: „Venifli dupæ Mine“ (vedefli Matei 4:19).

Tatæl Ceresc L-a trimis pe Isus Hristos pe Pæmânt pentru a fi un exemplu
pentru noi

Afiøafli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul. Explicafli cæ unul dintre motivele pentru care
Isus a venit pe Pæmânt a fost acela de a fi un exemplu pentru noi øi de a ne
aræta cum sæ træim. Isus a fost un om perfect. Asta înseamnæ cæ a fæcut totul aøa
cum trebuie. Felul în care a træit când a fost pe Pæmânt este felul în care ar trebui
sæ træim.
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Deschidefli Biblia øi citifli-le copiilor Ioan 13:15. Spunefli-le cæ acestea sunt cuvin-
tele lui Isus. Accentuafli faptul cæ vrem sæ fim ca Isus øi sæ-I urmæm exemplul.

Cântec Cântafli sau spunefli împreunæ cu copiii cuvintele din „Încerc sæ fiu ca Isus“
(Children’s Songbook, p. 78).

Încerc sæ fiu ca Isus;
Pe El sæ-L urmez mereu.
Ca El sæ iubesc øi eu,
În tot ce-i de fæcut øi spus.
(© 1980 de Janice Kapp Perry. Folosit cu aprobare.)

• Ce fel de lucruri ar trebui sæ facem dacæ încercæm sæ fim ca Isus?

Poveste Arætafli ilustraflia 1–63, Zacheu într-un copac øi spunefli povestea lui Isus øi a lui
Zacheu, aøa cum se gæseøte în Luca 19:1–10. Explicafli cæ, atunci când Isus a
arætat bunætate faflæ de Zacheu, El a stabilit un exemplu bun pentru noi. Deøi alfli
oameni nu l-au plæcut pe Zacheu, Isus a vrut sæ se ducæ la el acasæ øi sæ-i fie
prieten.

• În ce fel Øi-a arætat Isus bunætatea faflæ de Zacheu? (Vedefli Luca 19:5.)

• Cum credefli cæ s-a simflit Zacheu când Isus S-a purtat frumos cu el?

Cântec Cântafli sau spunefli cuvintele din „Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus“ (Children’s
Songbook, p. 61), folosind miøcærile indicate mai jos:

Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus (deschidefli larg braflele);
Øi sæ fim buni cu ei (dafli din cap în sus øi-n jos).
Când pe alflii îi iubeøti (ducefli mâna la inimæ),
Te vor iubi øi ei (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa).

Poveste Arætafli ilustraflia 1–64, Isus se roagæ cu nefiflii øi spunefli povestea în care Isus S-a
rugat pentru copiii nefifli, aøa cum se gæseøte în 3 Nefi 17:11–24. Explicafli cæ, prin
exemplul Sæu, Isus a arætat cæ trebuie sæ ne rugæm pentru alflii.

• Pentru cine S-a rugat Isus? (Vedefli 3 Nefi 17:21.)

• Cum credefli cæ s-au simflit copiii când Isus S-a rugat pentru ei?

• Pentru cine ne putem ruga noi?

Discutafli despre oamenii pentru care ne putem ruga, cum ar fi membrii familiei,
oamenii care sunt bolnavi, misionarii øi conducætorii Bisericii noastre.

Activitate Afiøafli în douæ colfluri diferite ale clasei ilustraflia 1–63, Zacheu într-un copac øi
ilustraflia 1–64, Isus se roagæ cu nefiflii øi punefli pe podea urmele de paøi fæcute
din hârtie, astfel încât ele sæ ducæ la fiecare ilustraflie în parte. În timp ce copiii
pæøesc pe urmele de paøi, rugafli-i sæ cânte sau sæ spunæ din nou cuvintele din
„Încerc sæ fiu ca Isus“.

Oprifli-væ în fafla fiecærei ilustraflii øi rugafli-i sæ spunæ cât de mult pot ei din poveste.
Ajutafli-i sæ se gândeascæ la modalitæfli prin care ei pot fi un exemplu bun, la fel
cum a fost Isus în fiecare situaflie. De exemplu, pot sæ-øi împartæ jucæriile sau se
pot juca cu un copil care are nevoie de un prieten (Zacheu) øi se pot ruga pentru
cineva care este bonav sau are nevoie de ajutor special (la fel cum Isus S-a rugat
pentru copiii nefifli).
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Ajutafli copiii sæ-øi dea seama cæ, atunci când aratæ dragoste faflæ de alflii, fiind
buni cu ei øi rugându-se pentru aceøtia, urmeazæ exemplul lui Isus. De aseme-
nea, ei stabilesc un exemplu bun pentru alfli oameni.

Cântec Cântafli sau spunefli cuvintele refrenului din „Încerc sæ fiu ca Isus“ (Children’s
Songbook, p. 78), folosind miøcærile descrise mai jos:

Iubifli-væ cum a iubit Isus (ducefli braflele la piept ca si cum v-afli îmbræfliøa).
Fifli buni în tot ce-i de fæcut øi spus (dafli mâna cu cineva).
Blânzi, iubitori în faptæ øi gând (prefacefli-væ cæ o mânæ este capul unui animal øi
mângâiafli-o cu cealaltæ mânæ),
Cæci aøa-L øtim pe Isus, învæflând (împreunafli mâinile, flinând palmele în sus, 
ca øi cum ar fi o carte de scripturi).
(© 1980 de Janice Kapp Perry. Folosit cu aprobare.)

Putem fi exemple bune pentru alflii

Explicafli cæ, la fel cum copiii urmeazæ exemplul lui Isus, alfli oameni îi privesc øi
urmeazæ exemplele lor.

Activitate Rugafli un copil sæ vinæ în fafla clasei øi sæ fie cel care conduce. Rugafli-l sæ-i 
conducæ pe ceilalfli copii ca aceøtia sæ batæ din palme, sæ se învârteascæ sau 
sæ saræ în sus. Repetafli activitatea pentru a le da voie celorlalfli copii sæ fie ei 
cei care conduc.

Explicafli cæ sunt modalitæfli mai importante prin care putem fi un exemplu decât
prin felul în care ne miøcæm. Spunefli-le copiilor cæ pot fi exemple bune fæcând
lucruri bune, cum ar fi sæ spunæ adeværul, sæ asculte de mama øi de tatæl lor,
sæ împartæ jucæriile, sæ se poarte cuvios la Bisericæ øi sæ-øi ajute familiile.

• Ce putefli face pentru a fi un exemplu bun pentru alflii?

Rugafli-l pe fiecare copil sæ se gândeascæ la o modalitate prin care el poate fi un
exemplu bun øi sæ spunæ ce va face.

Mærturie Vorbifli despre un moment în care afli urmat exemplul bun al cuiva. Împærtæøifli
sentimentele dumneavoastræ legate de importanfla de a urma exemplul lui Isus.
Încurajafli copiii sæ stabileascæ exemple bune pentru alflii, fæcând lucrurile pe care
Isus ar vrea ca ei sæ le facæ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Confecflionafli pentru fiecare copil o coroniflæ sau o pælærie din hârtie. Scriefli pe
fiecare Pot fi un exemplu bun. Discutafli despre modalitæfli prin care copiii pot fi
exemple bune în timpul sæptæmânii.

2. Arætafli o lanternæ sau un alt obiect luminos mai mic. Aprindefli-l øi discutafli
despre cum lumina ajutæ oamenii. Citifli cu glas tare prima propoziflie din 3 Nefi
12:16. Explicafli cæ, atunci când stabilesc exemple bune, ei se aseamænæ cu
aceste luminifle pentru cæ alfli oameni îi privesc øi-i urmeazæ. Dafli-i voie unui
copil sæ flinæ lanterna øi sæ-i conducæ pe ceilalfli prin clasæ. Repetafli pânæ când
fiecare copil care vrea sæ fie conducætorul îi conduce pe ceilalfli prin clasæ.

Lecflia 36
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3. Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

Isus iubeøte copilaøii

Niøte copii pe stradæ s-au pornit (alergafli pe loc),
Au alergat øi s-au græbit (arætafli cætre picioare),
În mulflime au intrat øi, apoi, s-au dus (prefacefli-væ cæ væ facefli loc cu coatele
printr-o mulflime)
Mai aproape, sæ-L vadæ pe Isus (ridicafli-væ pe degete øi privifli în jur).
Unii oameni au spus: „Luafli-i de-aici (aducefli mâna în faflæ ca øi cum afli zice:
„Oprifli-væ“).
Azi nu are timp pentru cei mici“ (încruntafli-væ øi dafli din cap).
Dar Isus a spus: „Læsafli-i sæ vinæ la Mine (dafli din mâini ca øi cum afli chema pe
cineva).
Cæci sunt importanfli øi iubifli de Mine“ (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli
îmbræfliøa).
(Adaptatæ dupæ Margaretta Harmon în Bible Story Finger Plays and Action
Rhymes [Cincinnati: Standard Publishing, 1964], p. 27.)

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Rugafli copiii sæ repete cuvântul exemplu. Spunefli-le cæ un exemplu bun este

o persoanæ cu care vrei sæ semeni atunci când creøti. Pærinflii noøtri pot fi
exemple bune pentru noi. Rugafli-i sæ numeascæ lucruri pe care le fac pærinflii
lor pentru a le purta de grijæ sau pentru a-i face fericifli.

2. Jucafli-væ cu copiii „Ce fac eu, sæ facæ tofli“. Rugafli-i sæ stea într-un rând. Primul
copil din capætul rândului aleargæ, sare în sus, înainte sau face o altæ miøcare
pânæ în capætul celælalt al clasei. Ceilalfli copii îl urmeazæ, fæcând ceea ce a
fæcut el. Dupæ aceea primul copil trece în spatele rândului, iar urmætorul devine
noul conducætor. Continuafli pânæ când îi vine rândul fiecærui copil sæ fie
conducætor.
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Lecflia

37
Scop De a întæri dorinfla fiecærui copil de a fi cinstit.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Exodul 20:15–16; Alma 53:16–22; 56:44–57 øi Articolele
de credinflæ 1:13. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei (31110),
capitolul 31.

2. Confecflionafli pentru fiecare copil o bentiflæ dintr-o bucatæ de hârtie sau pânzæ.
Scriefli pe fiecare dintre ele Pot fi cinstit.

3. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. un nasture sau un alt obiect mic;
c. ilustraflia 1–13, Joseph Smith (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 400;

62449); ilustraflia 1–65, Cei douæ mii de soldafli tineri (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 313; 62050).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli un copil sæ vinæ în fafla clasei. Împreunafli palmele, având nasturele sau
un alt obiect mai mic între ele. Rugafli-i pe ceilalfli copii sæ flinæ palmele apæsate
împreunæ. Ducefli-væ de la un copil la altul, trecându-væ mâinile printre mâinile lor.
Læsafli nasturele între mâinile unuia dintre copii. Rugafli-i sæ continue sæ flinæ
palmele apæsate împreunæ, prefæcându-se cæ ar avea nasturele. Întrebafli:
„Nasturele, nasturele, cine are nasturele?“. Rugafli-l pe copilul care stæ în fafla
clasei sæ ghiceascæ cine are nasturele, întrebând: „(Numele), e la tine nastu-
rele?“. Spunefli-le cæ ar trebui sæ ræspundæ cinstit: „Nu, nu am nasturele“ sau
„Da, am nasturele“.

Jucafli-væ de mai multe ori, alegând alfli copii sæ ghiceascæ øi sæ dea nasturele
mai departe. Læudafli copiii pentru cæ au ræspuns cinstit.

Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ fim cinstifli

Arætafli ilustraflia 1–13, Joseph Smith. Spunefli copiilor cæ, în al treisprezecelea articol
de credinflæ, profetul Joseph Smith a scris: „Noi credem cæ trebuie sæ fim cinstifli“.
Ajutafli copiii sæ memoreze aceste cuvinte.

• Ce înseamnæ a fi cinstit?

Explicafli cæ a fi cinstit înseamnæ a spune adeværul, a nu lua lucruri care aparflin
altcuiva øi a-i trata corect pe alfli oameni.

Arætafli Biblia øi spunefli-le copiilor cæ Moise a adus poporului sæu cele zece
porunci (vedefli Exodul 20). Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus i-au dat lui Moise
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douæ porunci despre cinste: „Sæ nu furi“ øi „Sæ nu mærturiseøti strâmb împotriva
aproapelui tæu“. Citifli cu glas tare Exodul 20:15–16.

• Ce înseamnæ a fura?

Explicafli cæ a mærturisi strâmb înseamnæ a spune ceva care nu este adeværat.

Cântec Cântafli sau spunefli cuvintele primei strofe din „Cred în cinste“ (Children’s
Songbook, p. 149).

Trebuie sæ fiu cinstit;
Trebuie sæ fiu øi drept;
Sæ fiu cinstit, e înflelept
În ce-i de fæcut øi vorbit.

Activitate Descriefli-le copiilor câteva fapte. Rugafli-i sæ se ridice când fapta este cinstitæ øi
sæ stea jos când nu este cinstitæ. Folosifli exemplele de mai jos sau gândifli-væ
dumneavoastræ la altele:

• Luafli din dulciuri, deøi mama voastræ v-a rugat sæ nu facefli asta.

• Spunefli adeværul.

• Luafli ceva ce nu væ aparfline.

• Recunoaøtefli cæ afli fæcut ceva ræu.

• Spunefli cæ altcineva a fæcut ceva ræu când, de fapt, voi afli fæcut.

• Gæsifli niøte bani sau alte lucruri ce aparflin altcuiva øi le dafli înapoi persoanei
care le-a pierdut.

Rugafli copiii sæ împærtæøeascæ experienfle în care au arætat cæ sunt cinstifli.

• Cum væ simflifli când suntefli cinstifli?

• Cum væ simflifli când nu suntefli cinstifli?

• De ce, uneori, v-ar putea fi fricæ sæ fifli cinstifli? (Pentru cæ afli putea fi pedepsifli
sau afli putea supæra pe cineva.)

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, deøi uneori este greu sæ fim cinstifli, ne putem simfli
mai bine când facem acest lucru.

Dacæ suntem cinstifli vom fi binecuvântafli

Poveste Arætafli ilustraflia 1–65, Cei douæ mii de soldafli tineri. Spunefli povestea celor douæ
mii de soldafli tineri, aøa cum se gæseøte în Alma 53:16–22 øi 56:44–57, în spe-
cial Alma 53:20–21. Explicafli cæ unul dintre motivele pentru care aceøti tineri au
fost aøa de diferifli a fost pentru cæ erau cinstifli. Citifli cu glas tare ultima parte din
Alma 53:20 (de la ei erau oameni adeværafli). Explicafli cæ a fi adeværat înseamnæ
a fi cinstit. Deoarece aceøti soldafli tineri au fost cinstifli, ei au fost protejafli în
bætælie. Au fost binecuvântafli pentru cinstea, credinfla øi curajul lor. Øi noi, dacæ
vom fi cinstifli, vom fi binecuvântafli.

• În ce fel au fost binecuvântafli cei douæ mii de soldafli tineri pentru cæ au fost
cinstifli? (Vedefli Alma 56:54–56.)
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Activitate Punefli câte o bentiflæ pe capul fiecærui copil. Rugafli-i sæ îøi imagineze cæ ei sunt
cei douæ mii de soldafli tineri øi sæ meargæ de jur-împrejurul clasei în ritmul pe
care îl dictafli bætând din palme. Rugafli-i sæ se opreascæ din mers atunci când
dumneavoastræ nu mai batefli din palme øi întrebafli un copil cum ar putea el fi
cinstit. Începefli sæ batefli din nou din palme øi repetafli activitatea pânæ când îi
vine rândul fiecærui copil sæ dea un ræspuns.

Mærturie Depune-fli væ mærturia cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ fim cinstifli, iar atunci
când facem acest lucru ne putem simfli fericifli.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Spunefli, în cuvintele dumneavoastræ, urmætoarea poveste a lui Jacob Hamblin
øi a fiului sæu:

Jacob Hamblin a fost unul dintre primii pionieri care s-au dus în partea de sud a
statului Utah. I-a iubit pe indienii care locuiau acolo øi a învæflat sæ vorbeascæ
limba lor. Era tot timpul cinstit cu aceøtia, iar ei au putut avea încredere în el. Într-
o zi, Jacob øi-a trimis fiul sæ dea un ponei unui indian în schimbul câtorva pæturi.
Indianul a cercetat cu atenflie poneiul øi a scos afaræ niøte pæturi puse una peste
alta. Fiul lui Jacob a zis: „Nu este îndeajuns“. Indianul a continuat sæ adauge
pæturi la græmada pe care o adusese la început. Când fiul lui Jacob a crezut cæ
obflinuse suficient de multe pæturi, s-a dus acasæ, mândru cæ obflinuse atât de
multe pæturi în schimbul poneiului. Jacob nu a fost mulflumit când a væzut câte
pæturi adusese fiul sæu acasæ. Poneiul nu valora atât de multe pæturi. Jacob l-a
pus pe fiul sæu sæ ia jumætate din pæturi øi sæ i le înapoieze indianului. Când
bæiatul s-a întors sæ le înapoieze, indianul a râs øi a zis: „Øtiam cæ Jacob le va
înapoia“ (vedefli Jacob Hamblin, fiul, povestitæ lui Louise Lee Udall, în A Story to
Tell [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1945], pp. 359–360).

Explicafli cæ indianul øtia cæ Jacob Hamblin era un om cinstit øi va trimite
pæturile înapoi. Indianul putea avea încredere în Jacob, deoarece el era mereu
cinstit. Dafli-le voie copiilor sæ interpreteze sau sæ spunæ din nou povestea.

2. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Isus iubeøte copiii“ (Children’s Songbook,
p. 59). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 6.

3. Folosifli øosete sau pungi de hârtie pentru a crea pæpuøi simple øi pentru a
interpreta situaflii în care cineva are de ales între a fi cinstit sau nu. Folosifli
exemplele de mai jos sau gândifli-væ dumneavoastræ la altele:

• Ai spart o farfurie øi mama ta te întreabæ cine a fæcut acest lucru.

• Ajufli pe cineva sæ-øi adune banii care i-au scæpat pe jos øi eøti tentat sæ iei
câfliva dintre ei.

• Deøi tatæl tæu fli-a spus sæ nu mænânci din biscuifli, tu ai mâncat doi. El te
întreabæ dacæ ai mâncat din ei.

Rugafli copiii sæ foloseascæ, pe rând, pæpuøile øi sæ spunæ ce-ar trebui sæ facæ
în fiecare situaflie.

Lecflia 37
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Întrebafli-i pe copii dacæ în clasæ este un cal. Spunefli-le cæ, deøi au cæutat foarte

atent, nu au putut sæ gæseascæ nici un cal, deoarece nu este nici unul. Nu ar fi
cinstit sæ spui cæ în clasæ este un cal. Întrebafli-i dacæ pot vedea (numifli
un obiect pe care copiii îl pot vedea cu uøurinflæ). Explicafli cæ ar fi cinstit sæ spui
cæ acest obiect este în clasæ. Spunefli-le cæ, atunci când spun ceva care este
adeværat sau real, ei sunt cinstifli.

2. Rugafli copiii sæ ridice amândouæ mâinile când spunefli ceva care este adeværat
øi sæ le lase în jos atunci când spunefli ceva care nu este adeværat. Spunefli
lucruri simple dar evidente, cum ar fi: „Am o floare în pær“, „Port o fustæ“,
„Pantalonii lui Ionufl sunt roøii“ sau „Voi stafli pe scaun“.

3. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Sæ ai curaj sæ fii cinstit“ (Cartea de cântece
pentru copii, p. 64).
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Lecflia

38
Scop De a-i încuraja pe copii sæ-øi arate dragostea faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus, purt-

ându-se cuvios.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Exodul 3:1–10.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 1–19, Hristos øi copiii (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie

216; 62467); ilustraflia 1–66, Moise øi rugul de foc (Setul cu ilustraflii inspirate
din Evanghelie 107; 62239); ilustraflia 1–67, O clasæ cu copii cuminfli.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli copiii sæ ducæ braflele la piept øi sæ ræmânæ pe scaun în timp ce dumnea-
voastræ cântafli sau spunefli cu un glas domol cuvintele din „Cuvios, liniøtit“
(Children’s Songbook, p. 26). Dacæ cei mici cunosc versurile cântecului, ei pot
cânta alæturi de dumneavoastræ.

Cuvios, liniøtit, cu dragoste Te-ascultæm;
Cuvios, liniøtit, domol Îfli cântæm.
Cuvios, liniøtit, umil acum ne rugæm,
Dæ-ne Duhul Sfânt ca sæ Te urmæm.

Când terminafli, mulflumifli-le copiilor pentru cæ au stat liniøtifli pe scaune.

Ne putem purta cuvios în Bisericæ

Arætafli ilustraflia 1–67, O clasæ cu copii cuminfli.

• Unde se aflæ aceøti copii?

• Ce fac ei?

• La ce credefli cæ se gândesc ei?

• Cum væ comportafli când venifli la clasa Societæflii Primare?

Explicafli cæ, atunci când venim la Bisericæ, ar trebui sæ ne comportæm într-un
anumit fel. Acest fel se numeøte a fi cuvios.

Rugafli copiii sæ repete de mai multe ori cuvântul cuvios.

• Ce credefli cæ înseamnæ a fi cuvios?
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Explicafli cæ a fi cuvioøi înseamnæ a face lucruri care aratæ dragostea øi respectul
nostru faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus. Ne putem aræta dragostea pentru Ei în urmæ-
toarele feluri (în timp ce vorbifli despre acestea, dafli-le voie copiilor sæ le arate):

• Mergem uøor øi vorbim încet.

• Stæm liniøtifli pe scaun øi ascultæm rugæciunile øi lecfliile.

• Când vrem sæ spunem ceva, ridicæm mâna.

• Ducem braflele la piept atunci când ne rugæm.

• Pæstræm casa de adunæri curatæ.

Explicafli cæ, atunci când facem aceste lucruri, Tatæl Ceresc øi Isus øtiu cæ-I iubim
øi cæ suntem bucuroøi sæ fim la Bisericæ.

Cântec Cântafli sau spunefli împreunæ cu copiii cuvintele din „Vreau sæ mæ port cuvios“
(Children’s Songbook, p. 28). Dacæ dorifli, repetafli cântecul.

Vreau sæ mæ port cuvios,
Sæ-fii aræt dragostea.
Te voi asculta atent øi voios,
Cæci mæ port cuvios în viafla mea.

• De ce ar trebui sæ mæ port cuvios la Societatea Primaræ?

Reamintifli-le copiilor cæ, atunci când ne purtæm cuvios, ne putem asculta învæflæt-
orii øi putem învæfla despre Tatæl Ceresc øi Isus. Atunci când ne purtæm cuvios,
îi ajutæm øi pe alflii sæ se poarte la fel.

• În ce clædire suntem noi acum?

• A cui casæ este aceasta?

Explicafli cæ aceastæ casæ de adunæri aparfline Tatælui Ceresc øi lui Isus. Este un
loc în care venim pentru a învæfla despre Ei øi pentru a øti ce vor sæ facem.

Activitate Facefli, împreunæ cu copiii, miøcærile corespunzætoare urmætorului joc. Improvizafli
miøcæri din mâini pentru a înfæfliøa pærfli ale casei de adunæri.

Casa de adunæri

Iatæ pereflii unei case plæcute;
Øi iatæ aceastæ turlæ înaltæ.
Ferestre prin care trece lumina caldæ,
Uøile deschise, pentru noi fæcute.
Casa-i fæcutæ de mâini pricepute
Sæ ne rugæm øi sæ cântæm imnuri multe.
Sæ plecæm capetele øi sæ ne rugæm (ducefli braflele la piept øi plecafli capul),
Pentru-aceastæ casæ rugæciuni sæ-nælflæm.

• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care ar trebui sæ le facefli într-o casæ de
adunæri?

• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care nu ar trebui sæ le facefli într-o casæ
de adunæri?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ sunt locuri øi momente când, în casa de adunæri,
se poate alerga øi se pot juca jocuri dar, în aproape toate încæperile clædirii øi în
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fiecare duminicæ, noi ar trebui sæ ne purtæm cuvios. Scoatefli în evidenflæ cæ, pe
lângæ faptul cæ la Societatea Primaræ øi în capelæ stæm liniøtifli, pe holurile clædirii,
de asemenea, mergem uøor øi vorbim încet.

Poveste Spunefli o poveste despre cum copiii din clasa dumneavoastræ vin la Societatea
Primaræ. Vorbifli despre cât de entuziasmafli sunt, în timp ce aleargæ øi sar în dru-
mul lor spre clædire, despre cum merg uøor atunci când intræ în ea øi despre
ceea ce fac în timpul împærtæøaniei, la Societatea Primaræ øi, dupæ aceea, pe
hol. Accentuafli cât de cuvios se poartæ ei când vin la Bisericæ.

Activitate Spunefli cuvintele din „Douæ picioare sprintene“ (Children’s Songbook, p. 270)
în timp ce copiii merg uøor øi atent de jur-împrejurul clasei, astfel încât pantofii
lor sæ nu facæ nici un zgomot.

Am douæ picioare sprintene
Mæ duc unde vreau eu.
M-ajutæ sæ sar øi s-alerg repede,
Øi zgomot fac mereu.
Dar în casa Tatælui Ceresc
Ele merg aøa uøor
Încât, deøi cam peste tot pæøesc,
Parc-aø fi pe covor.

• Ce facefli cu picioarele voastre când suntefli pe holurile Bisericii? În capelæ?
În clasæ?

• Ce facefli cu mâinile voastre?

• Ce facefli cu glasurile voastre?

Putem avea sentimente cuvioase

Arætafli ilustraflia 1–19, Hristos øi copiii øi exprimafli-væ sentimentele pe care le
avefli când væ gândifli la Isus Hristos øi la cât de mult ne iubeøte. Explicafli cæ
acestea sunt sentimente cuvioase. Invitafli copiii sæ-øi exprime sentimentele
despre Isus.

Poveste Afiøafli ilustraflia 1–66, Moise øi rugul de foc øi spunefli povestea ce se gæseøte în
Exodul 3:1–10. Accentuafli sentimentele cuvioase pe care Moise le-a simflit când
Domnul a vorbit cu el din rugul de foc øi l-a chemat sæ-i conducæ pe copiii lui Israel
afaræ din Egipt. Citifli cu glas tare din Biblie øi explicafli partea din versetul 5: „Scoatefli
încælflæmintele din picioare, cæci locul pe care calci este un pæmânt sfânt“.

• De ce øi-a scos Moise încælflæmintea din picioare?

Explicafli cæ acesta era un fel de a se purta cuvios. Asigurafli-væ cæ cei mici înfl-
eleg cæ, pentru a ne purta cuvios, nu trebuie sæ ne descælflæm. Sunt multe alte
feluri prin care ne putem purta cuvios.

• Cum væ putefli purta cuvios?

Ne putem purta cuvios acasæ

Spunefli-le copiilor cæ o casæ de adunæri nu este singurul loc în care noi ar trebui
sæ ne purtæm cuvios.

• Ce facefli acasæ când cineva se roagæ?

Lecflia 38
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• Ce facefli acasæ în timpul serii de familie?

Explicafli cæ, atunci când suntem atenfli în timpul rugæciunilor øi lecfliilor de acasæ,
suntem, de asemenea, cuvioøi. Acest lucru aratæ Tatælui Ceresc øi lui Isus cæ Îi
iubim.

Mærturie Exprimafli-væ dragostea faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus Hristos øi recunoøtinfla pentru
cæ putefli aræta aceastæ dragoste purtându-væ cuvios. Încurajafli copiii sæ-øi arate
dragostea faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus purtându-se cuvios la Societatea Primaræ,
la adunarea de împærtæøanie øi în timpul rugæciunilor øi serilor de familie.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Ducefli copiii la o plimbare pe holurile casei de adunæri. Dacæ este posibil,
intrafli în capelæ. Când væ întoarcefli în clasæ, læudafli-i pentru purtarea lor
cuvioasæ øi discutafli despre cum acest lucru i-a ajutat pe ceilalfli oameni din
clædire sæ se poarte cuvios în clasele lor.

2. Desenafli pe o coalæ de hârtie, pe care este scris „Douæ picioare sprintene“,
conturul tælpilor fiecærui copil (vedefli pagina 157). Dafli-i voie fiecæruia sæ-øi
coloreze desenul øi sæ-l ia acasæ.

3. Rugafli-l pe fiecare copil sæ arate, pe rând, o modalitate prin care se poate
comporta cuvios în clasæ, cum ar fi sæ stea liniøtit pe scaun, sæ ducæ mâinile la
piept sau sæ ridice o mânæ când vrea sæ spunæ ceva. Vorbifli despre motivele
pentru care ar trebui sæ ne purtæm cuvios în casa Tatælui Ceresc.

4. Ajutafli copiii sæ spunæ cuvintele uneia dintre poezii sau chiar ale amândurora.
Improvizafli miøcærile sugerate de cuvinte.

Deschidefli braflele, îmbræfliøafli

Deschidefli braflele, îmbræfliøafli;
Deschidefli braflele, îmbræfliøafli;
Iar acum aplaudafli.
Deschidefli braflele, îmbræfliøafli;
Deschidefli braflele, îmbræfliøafli;
Øi în poalæ le-aøezafli.

Îmi scutur mâinile
Îmi scutur mâinile.
Rotesc mâinile.
Øi, acum, din palme bat.
Îmi ridic mâinile,
Cobor mâinile
Øi-n poalæ le-am aøezat.

Îmi odihnesc picioarele.
Îmi odihnesc picioarele.
Øi stau pe scaun liniøtit.
Capul mi-l plec.
Øi ochii îi închid.
De rugæciune-s pregætit.
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Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici Rugafli copiii sæ-øi închidæ ochii. Rugafli-i sæ-øi ridice mâinile dacæ pot auzi cum

dumneavoastræ scæpafli din mânæ o monedæ sau un nasture. Læsafli moneda sau
nasturele sæ cadæ pe podea sau pe masæ. Apoi învelifli obiectul într-o batistæ sau o
bucatæ de pânzæ. Rugafli-i pe copii sæ ræmânæ cu ochii închiøi, sæ asculte cu aten-
flie øi sæ-øi ridice mâinile dacæ, de data aceasta, pot auzi moneda sau nasturele.
Læsafli moneda sau nasturele învelit sæ cadæ pe podea sau pe masæ. Ajutafli-i sæ
înfleleagæ cæ, dacæ ascultæm cu atenflie, sunt multe lucruri pe care le putem auzi.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ muzica bunæ ne poate ajuta sæ ne
simflim fericifli øi ne poate aminti de Tatæl Ceresc øi de Isus.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, 1 Samuel 16:19–23; Eter 6:2–12 øi Doctrinæ øi legæminte
25:12.

2. Materiale necesare:
a. Biblia, Cartea lui Mormon øi Doctrina øi legæmintele;
b. ilustraflia 1–61, Exodul din Nauvoo (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie

410; 62493); ilustraflia 1–68, David cântæ pentru regele Saul; ilustraflia 1–69,
Coræbiile iaredite.

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Notæ cætre învæflætor: afli putea invita conducætoarea de muzicæ a Societæflii
Primare sæ væ ajute la aceastæ lecflie.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli-i pe copii sæ formeze un cerc øi sæ cânte de mai multe ori „Dacæ eøti
fericit“ (Children’s Songbook, p. 266), folosind propoziflii de genul „aplaudafli“,
„tropæifli uøor“ øi „clipifli“. Improvizafli miøcærile sugerate de cuvinte.

Dacæ eøti fericit, aplaudæ.
Dacæ eøti fericit, aplaudæ.
Dacæ eøti fericit ziua-ntreagæ,
Pe fafla ta o sæ se vadæ.
Dacæ eøti fericit, aplaudæ.

• Cum v-afli simflit în timp ce cântafli acest cântec?

Muzica bunæ ne poate ajuta sæ ne simflim fericifli

Explicafli cæ muzica veselæ, plæcutæ sau liniøtitæ ne poate ajuta sæ ne simflim bine.
Când suntem triøti, mânioøi sau speriafli, muzica bunæ ne poate ajuta sæ ne sim-
flim din nou fericifli.

Poveste Afiøafli ilustraflia 1–68, David cântæ pentru regele Saul. Spunefli povestea în care
David a cântat la harpæ pentru regele Saul când acesta din urmæ nu s-a simflit
bine, aøa cum se gæseøte în 1 Samuel 16:19–23.

• De ce credefli cæ muzica lui David l-a fæcut pe regele Saul sæ se simtæ mai bine?

• Ce instrumente muzicale væ place sæ ascultafli?

În timp ce copiii menflioneazæ instrumentele, mimafli puflin cæ afli cânta la ele.

Lecflia
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Activitate Rugafli copiii sæ imite cæ ar cânta la un instrument muzical, cum ar fi pianul,
vioara, chitara, flautul sau harpa, în timp ce dumneavoastræ fredonafli pentru ei
un cântec sau un imn.

Activitate Explicafli cæ, de asemenea, cântatul ne poate ajuta sæ ne simflim fericifli. Cântafli
sau spunefli cuvintele din „Cântec vesel“ (Children’s Songbook, p. 264), folosind
miøcærile descrise mai jos:

Raflele pe lac fac mac, mac, mac (deschidefli øi închidefli degetele asemenea
unui cioc de raflæ).
Cloøtile cu pui fac cotcodac (ducefli mâinile la subrafle pentru a imita aripile gæinii).
Pæsærile-n cuib fac cip-cirip (facefli mâinile cæuø în forma unui cuib) øi vântul adie
printr-un copæcel (miøcafli mâinile deasupra capului asemenea unui copac legæ-
nat de vânt)
Natura se uneøte într-un cântec vesel.
(© 1963 de D. C. Heath and Company. Retipærit cu aprobare.)

• Ce cântec al Societæflii Primare væ ajutæ sæ væ simflifli fericifli?

Cântec Dafli-le voie copiilor sæ aleagæ un cântec preferat øi cântafli-l împreunæ cu copiii.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–61, Exodul din Nauvoo øi spunefli, în cuvintele dumneavoastræ,
urmætoarea poveste:

Când pionierii øi-au pæræsit casele din Nauvoo øi au pornit spre vest, au pus cât
de mult au putut în cærufle sau în cærucioare. Au trebuit sæ lase în urmæ multe
dintre lucrurile lor personale, deoarece nu mai aveau loc pentru ele. Cælætoria era
dificilæ øi, de obicei, la sfârøitul zilei, pionierii erau foarte obosifli.

Noaptea, pionierii îøi adunau animalele øi cæruflele într-un cerc, iar în mijlocul lui
fæceau un foc mare. Profetul Brigham Young øtia cæ oamenii vor fi mai veseli în
timpul cælætoriei lor dacæ vor avea muzicæ. I-a încurajat sæ cânte øi sæ danseze.
Pionierii care au adus viori, trompete øi tobe au cântat la ele. Fiecare a cântat øi
a dansat în jurul focului. Unul dintre cântecele lor preferate era „Venifli voi sfinfli“.
Muzica le-a dat pionierilor tærie øi curaj. Noaptea, când se duceau la culcare
dupæ ce cântau øi dansau, se simfleau fericifli.

Cântec Rugafli copiii sæ formeze un cerc øi sæ-øi închipuie cæ sunt pionierii care stau în
jurul focului de tabæræ. Cântafli împreunæ cu copiii un cântec preferat al Societæflii
Primare.

Muzica ne ajutæ sæ ne amintim de Tatæl Ceresc øi de Isus

Explicafli cæ, în Bisericæ, muzica ne aminteøte de Tatæl Ceresc øi de Isus. Rugafli
copiii sæ-øi închidæ ochii øi sæ-øi închipuie cæ aud muzica din capelæ de dinaintea
adunærii de împærtæøanie.

• În cel fel væ poate ajuta muzica sæ væ purtafli cuvios în Bisericæ?

Explicafli cæ Tatælui Ceresc øi lui Isus Le place sæ ne audæ cântând. Citifli cu glas
tare primele douæ propoziflii din Doctrinæ øi legæminte 25:12 (pânæ la o rugæciune
pentru Mine). Explicafli cæ, pentru Tatæl Ceresc, cântecele din Bisericæ sunt ca o
rugæciune. Noi Îi mulflumim Tatælui Ceresc pentru binecuvântærile pe care ni le dæ.
Când cântæm cântece despre Tatæl Ceresc øi Isus, ne amintim cæ Ei ne iubesc øi
vor sæ ne ajute. Explicafli cæ acele cântece pe care le cântæm la adunarea de
împærtæøanie se numesc imnuri.
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• De ce cântæm în Bisericæ imnuri øi cântece?

Poveste Arætafli ilustraflia 1–69, Coræbiile iaredite øi spunefli povestea sosirii iarediflilor pe
pæmântul fægæduinflei, aøa cum se gæseøte în Eter 6:2–12. Explicafli cæ, în timp ce
se aflau în coræbii, iarediflii au cântat cântece de laudæ Tatælui Ceresc øi lui Isus.

• De ce credefli cæ iarediflii au cântat cântece în timpul cælætoriei lor?

• Cum credefli cæ s-au simflit iarediflii când vântul øi valurile le-au lovit coræbiile?

• În ce fel i-a ajutat cântatul atunci când le-a fost fricæ?

• Afli cântat vreodatæ un cântec când vi s-a fæcut fricæ? În ce fel v-a ajutat acesta?

Mærturie Împærtæøifli o experienflæ în care muzica v-a înveselit. Amintifli-le copiilor cæ Tatælui
Ceresc øi lui Isus Le place sæ îi audæ cântând cântece frumoase. Atunci când
cântæ, ei se pot simfli fericifli øi îøi pot aminti cæ Tatæl Ceresc øi Isus îi iubesc.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Cântafli „E distractiv“ (Children’s Songbook, p. 253).

2. Dacæ sunt puflini copii în clasæ, dafli-i voie fiecæruia dintre ei sæ aleagæ un
cântec preferat al Societæflii Primare øi, apoi, cântafli fiecare cântec împreunæ.

3. Confecflionafli pentru copii pahare din hârtie pentru a le folosi ca instrumente
muzicale. Punefli o cantitate micæ de orez sau nisip în unul dintre ele. Lipifli un
al doilea pahar de primul, astfel încât orezul sau nisipul sæ nu cadæ afaræ.
Cântafli un cântec al Societæflii Primare, în timp ce copiii miøcæ paharele în
ritmul cântecului. Afli putea aduce, de asemenea, alte obiecte pentru a le folosi
ca instrumente, cum ar fi clopoflei, befle neascuflite pentru a bate cu ele într-un
obiect sau bucæfli de lemn pentru a le lovi una de alta.

4. Punefli muzicæ adecvatæ Societæflii Primare øi rugafli copiii sæ cânte versurile sau
sæ se miøte pe ritmurile ei.

5. Povestifli, în cuvintele dumneavoastræ, despre momentul când Joseph Smith øi
alfli conducætori ai Bisericii era închiøi în închisoarea Carthage. Oameni ræi i-au
bægat în închisoare, deøi ei nu fæcuseræ nimic ræu. Profetul øtia cæ viafla lui era
în pericol øi era foarte trist. L-a rugat pe prietenul sæu, John Taylor, sæ cânte
pentru el. John era, de asemenea, foarte trist øi i-a spus lui Joseph cæ nu se
simflea în stare sæ cânte, dar acesta din urmæ l-a încurajat. Când John a cântat
un cântec despre Isus, tofli cei care erau în închisoare s-au simflit mai bine.
Cântecul le-a amintit cæ Tatæl Ceresc øi Isus îi iubeau. Le-a dat tærie øi curaj.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Cântafli împreunæ cu copiii câteva dintre cântecele lor preferate. Rugafli-i ca,

în timp ce cântæ, sæ batæ încet din palme. Vorbifli cu copiii despre cum îi face
muzica sæ se simtæ fericifli.
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2. Pregætifli o înregistrare cu diferite stiluri de muzicæ pentru ca cei mici sæ o poatæ
asculta. Asigurafli-væ cæ muzica este potrivitæ pentru ziua de Sabat.

3. Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc ne-a oferit multe feluri de muzicæ. Un anumit
fel de muzicæ este fæcut de oameni, iar altul se gæseøte în lucrurile ce ne
înconjoaræ. Numifli mai multe lucruri øi viefluitoare din naturæ care emit sau scot
sunete muzicale, cum ar fi vântul, ploaia, pæsærile, albinele øi tunetul. Rugafli-i
sæ imite fiecare sunet.
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sæ mæ gândesc la Isus
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ se gândeascæ la Isus Hristos în timpul
împærtæøaniei.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 22:19–20 øi 3 Nefi 18:1–11. Vedefli, de asemenea,
Principiile Evangheliei (31110), capitolul 23.

2. Cu aprobarea preøedintei Societæflii Primare, rugafli episcopul sau preøedintele
de ramuræ sæ permitæ ca un membru al cvorumului preoflilor sæ vinæ pentru
câteva minute în clasæ la începutul orei. Membrul cvorumului preoflilor ar trebui
sæ fie pregætit pentru a vorbi copiilor despre responsabilitæflile sale în
administrarea împærtæøaniei øi despre sentimentele sale legate de aceastæ
rânduialæ sacræ.

3. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. ilustraflii ce reprezintæ evenimente din viafla lui Isus, cum ar fi ilustraflia 1–16,

Naøterea (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 201; 62495); ilustraflia
1–17, Isus în templu (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 205; 62500);
ilustraflia 1–19, Hristos øi copiii (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie
216; 62467); ilustraflia 1–43, Isus vindecæ orbul (Setul cu ilustraflii inspirate
din Evanghelie 213; 62145) øi oricare altele pe care vrefli sæ le folosifli;

c. ilustraflia 1–3, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;
62572); ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei (62021); ilustraflia 1–44, Isus
propovæduieøte în emisfera vesticæ (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie
316; 62380); ilustraflia 1–70, Cina cea de tainæ (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 225; 62174).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei. Spunefli-le copiilor cæ adunarea la
care venim duminica împreunæ cu familiile noastre se numeøte adunare de
împærtæøanie.

• De ce numim aceastæ adunare, adunare de împærtæøanie?

Prezentafli-l copiilor pe membrul cvorumului preoflilor. Rugafli-l sæ vorbeascæ despre
responsabilitatea pe care Preoflia aaronicæ o are faflæ de împærtæøanie. Rugafli-l sæ-
øi împærtæøeascæ sentimentele pe care le are faflæ de rolul sæu în aceastæ rânduialæ
sacræ. Mulflumifli-i pentru cæ a venit øi dafli-i voie sæ se întoarcæ la adunarea cvoru-
mului sæu sau la øcoala de duminicæ.

Lecflia

40
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Isus ne-a dat împærtæøania pentru a ne ajuta sæ ne amintim de El

Arætafli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul. Reamintifli-le copiilor cæ Isus este Fiul Tatælui
Ceresc. Pentru cæ Isus ne iubeøte atât de mult, El a venit pe Pæmânt pentru a fi
Salvatorul nostru. I-a vindecat pe cei bolnavi, a propovæduit Evanghelia øi a aræ-
tat cum trebuie sæ træim. Apoi a murit pentru noi.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–70, Cina cea de tainæ. Spunefli povestea Cinei cea de tainæ,
aøa cum se gæseøte în Luca 22:19–20. Citifli cu glas tare din Biblie ultima prop-
oziflie din versetul 19: „Sæ facefli lucrul acesta spre pomenirea Mea“. Explicafli cæ
Isus le-a spus apostolilor sæ se adune în fiecare zi de Sabat øi sæ-øi aducæ
aminte de El, luând din împærtæøanie.

Arætafli ilustraflia 1–44, Isus propovæduieøte în emisfera vesticæ. Explicafli cæ, atunci
când Isus i-a vizitat pe nefifli, le-a spus, de asemenea, sæ se adune în fiecare zi de
Sabat øi sæ îøi aminteascæ de El, luând din împærtæøanie (vedefli 3 Nefi 18:1–11).

• La cine trebuiau sæ se gândeascæ apostolii când luau din împærtæøanie?

• La cine trebuiau sæ se gândeascæ nefiflii când luau din împærtæøanie?

• La cine ar trebui sæ ne gândim noi când luæm din împærtæøanie?

• În ce zi luæm împærtæøania?

Activitate Facefli miøcærile urmætoarei poezii împreunæ cu copiii:

La Bisericæ sunt fericit

La Bisericæ sunt fericit (aducefli mâinile împreunæ øi facefli turla Bisericii, atingând
vârfurile degetelor).
Învæfl s-ascult (ducefli o mânæ la ureche ca øi cum afli asculta atent)
Øi sæ mæ rog (ducefli braflele la piept øi plecafli capul).
Învæfl despre Tatæl Ceresc (arætafli în sus);
Cæ El øi cu Isus mæ iubesc (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa).

Poveøti Arætafli, una câte una, ilustrafliile ce reprezintæ scene din viafla lui Isus. Când copiii
recunosc ilustraflia, læsafli-i sæ spunæ povestea. Dacæ nu o recunosc, spunefli-le
dumneavoastræ povestea pe scurt. Læsafli ca poveøtile sæ fie spuse de cât mai
mulfli copii.

• La ce poveøti cu Isus væ putefli gândi în timpul împærtæøaniei?

Dafli-le voie sæ spunæ alte poveøti despre Isus la care s-ar putea gândi în timpul
împærtæøaniei. Dacæ nu se pot gândi la nici o poveste despre Isus, spunefli-le dum-
neavoastræ una sau douæ la care væ place sæ væ gândifli în timpul împærtæøaniei.

În timpul împærtæøaniei ne putem purta cuvios

Activitate Ajutafli copiii sæ spunæ urmætoarea poezie, folosind miøcærile descrise:

Duc braflele la piept (ducefli braflele la piept);
Capul mi-l aplec (plecafli-væ capul)
Øi færæ sæ vorbesc (spunefli acest vers în øoaptæ),
Când iau împærtæøania,
La Isus mæ gândesc.
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Explicafli cæ, deoarece Isus ne-a dat împærtæøania pentru a ne ajuta sæ ne amin-
tim de El, este important sæ ne gândim la El øi, de asemenea, sæ-i ajutæm pe alflii
sæ facæ la fel. Putem face acest lucru dacæ ne purtæm cuvios în timpul împærtæø-
aniei.

Activitate Øoptifli-i unui copil una dintre propozifliile urmætoare øi rugafli-l sæ repete clasei cu
glas tare ceea ce afli spus. Continuafli, folosind celelalte propoziflii øi øoptindu-le
altor copii.

1. Ne pregætim de împærtæøanie, cântând cu umilinflæ un imn care ne aminteøte
de Isus.

2. Când este rostitæ rugæciunea de binecuvântare a pâinii, ascultæm cu atenflie.

3. Când ni se dæ sæ luæm din pâine, luæm doar o bucatæ.

4. Când este rostitæ rugæciunea de binecuvântare a apei, ascultæm cu atenflie.

5. Bem apa cu umilinflæ øi punem pæhærelul înapoi pe tavæ.

6. Nu ne jucæm niciodatæ cu pâinea sau cu pæhærelele de împærtæøanie.

Explicafli cæ, dacæ facem aceste lucruri, noi arætæm cæ, în timp ce luæm din
împærtæøanie, ne purtæm cuvios.

• Cum ne putem purta cuvios în timpul împærtæøaniei?

Activitate Rugafli copiii sæ asculte cu atenflie acfliunile øi lucrurile pe care le descriefli.
Spunefli-le sæ se ridice dacæ zicefli un lucru pe care ar trebui sæ-l facæ sau la care
ar trebui sæ se gândeascæ în timpul împærtæøaniei. Spunefli-le sæ stea jos dacæ
zicefli un lucru pe care nu ar trebui sæ-l facæ sau la care nu ar trebui sæ se gând-
eascæ în timpul împærtæøaniei. Folosifli exemplele urmætoare sau gândifli-væ dum-
neavoastræ la altele:

• Ascultafli cu atenflie, în timp ce se rostesc rugæciunile de împærtæøanie.

• Væ amintifli cæ Tatæl Ceresc øi Isus ne iubesc.

• Væ gândifli cæ afli vrea sæ ieøifli la un picnic.

• Væ amintifli cæ Isus a vindecat oamenii bolnavi.

• Vorbifli cu fratele sau cu sora voastræ.

• Væ miøcafli øi facefli zgomot.

• Væ gândifli la cum a binecuvântat Isus copiii.

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre cât de recunoscætor suntefli pentru cæ împærtæøania
ne ajutæ sæ ne amintim de Isus Hristos øi de ceea ce a fæcut pentru noi. Explicafli
cæ suntefli recunoscætor, mai ales când tofli se poartæ cuvios în timpul împærtæø-
aniei, ca dumneavoastræ sæ væ putefli gândi la Isus.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Rugafli-l pe fiecare copil sæ se deseneze pe el în timp ce ia din împærtæøanie.
Scriefli pe fiecare desen Mæ pot gândi la Isus când iau din împærtæøanie.
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2. Aducefli în clasæ tævi goale de împærtæøanie pentru pâine øi apæ. Dafli-le voie
copiilor sæ se uite la ele øi sæ le flinæ în mâini. Rugafli-i sæ descrie ce se întâmplæ
în timpul administrærii împærtæøaniei din cadrul adunærii de împærtæøanie.

3. Rugafli copiii sæ interpreteze câteva dintre poveøtile lor preferate din viafla lui Isus.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Explicafli în termeni simpli împærtæøania. Arætafli o ilustraflie ce-L reprezintæ pe

Salvator øi spunefli-le copiilor cæ, duminica, existæ un timp în care ne amintim
de Isus într-un fel special. Acesta este timpul în care mâncæm o bucatæ micæ
de pâine øi bem apæ dintr-un pæhærel în timpul adunærii de împærtæøanie.
Explicafli cæ în timpul împærtæøaniei ne amintim de cât de mult ne-a iubit Isus øi
ne gândim la multele lucruri pe care le-a fæcut pentru a ne ajuta sæ fim fericifli.

2. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Spune-mi poveøti despre Isus“ (Children’s
Songbook, p. 57). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecflia 41.

3. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ
spunefli cuvintele:

Creaflia

Isus a spus soarelui sæ stræluceascæ (facefli un cerc larg cu braflele deasupra
capului),
Ploii sæ cadæ (aducefli mâinile jos în fafla dumneavoastræ, în timp ce miøcafli
degetele),
Florilor sæ creascæ (facefli mâinile cæuø, având palmele îndreptate în sus).
El le-a spus pæsærilor sæ cânte (deschidefli øi închidefli degetele, asemenea
unui cioc),
Øi-aøa a fost, aøa a fost (ducefli braflele la piept).
(Johnie B. Wood, în Sing, Look, Do, Action Songs for Children, editat de Dorothy
M. Peterson [Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965].)

Reamintifli-le copiilor cæ Isus ne-a dat multe lucruri pentru a ne face fericifli. În timpul
împærtæøaniei, putem aræta cæ suntem recunoscætori, gândindu-ne la El.

Lecflia 40



Tatæl Ceresc øi Isus 
ne-au dat scripturile
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ scripturile conflin cuvintele Tatælui
Ceresc øi ale lui Isus Hristos øi cæ, studiindu-le, putem învæfla despre Ei.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 22:19–20; 3 Nefi 18:21; Doctrinæ øi legæminte
59:6 øi Moise 7:11. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei (31110),
capitolul 10.

2. Pregætifli-væ sæ spunefli una dintre poveøtile dumneavoastræ preferate din
scripturi folosind, dacæ este posibil, o ilustraflie.

3. Materiale necesare:
a. un set de scripturi (Biblia, Cartea lui Mormon, Doctrina øi legæmintele øi Perla

de mare prefl);
b. o bucatæ de material pentru a acoperi scripturile sau o bucatæ de hârtie

pentru a le înveli în ea;
c. ilustraflia 1–3, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572); ilustraflia 1–18, Ioan Botezætorul, botezându-L pe Isus (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 208; 62133); ilustraflia 1–44, Isus propovæduieøte în
emisfera vesticæ (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 316; 62380); ilustraflia
1–70, Cina cea de tainæ (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 225; 62174).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Înainte de lecflie, acoperifli setul de scripturi cu o bucatæ de material sau învelifli-l
în hârtie. Punefli-l pe o masæ sau pe un scaun, unde copiii îl pot vedea. Explicafli
cæ afli acoperit ceva foarte important pentru dumneavoastræ øi pentru fiecare
dintre ei. Dafli-le voie sæ ghiceascæ ce afli acoperit sau afli învelit.

Dupæ ce încearcæ sæ ghiceascæ de câteva ori, dafli-le voie sæ pipæie scripturile.
Dacæ vreunul dintre ei ghiceøte cæ acolo se gæseøte o carte sau se gæsesc mai
multe, spunefli-le cæ aøa este øi descoperifli-le sau dezvelifli-le. Spunefli-le cæ
aceste cærfli se numesc scripturi. Rugafli copiii sæ rosteascæ de câteva ori cuv-
ântul scripturi.

Scripturile sunt cærfli sacre

Explicafli cæ scripturile sunt cærfli importante, diferite de alte cærfli. Sunt cærfli sacre.
Amintifli-le copiilor cæ ceea ce este sacru ne ajutæ sæ ne gândim la Tatæl Ceresc
øi la Isus. Explicafli cæ scripturile ne învaflæ despre Tatæl Ceresc øi Isus øi ne spun
cât de mult Ei ne iubesc. Ne învaflæ ceea ce vor Tatæl Ceresc øi Isus sæ facem
pentru ca noi sæ putem fi fericifli.

Lecflia

41
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Arætafli, pe rând, cele patru lucræri canonice øi spunefli cum se numesc. Dacæ
unele dintre ele sunt cuprinse într-o singuræ carte, arætafli cætre partea lateralæ
a ei unde se aflæ titlurile sau deschidefli la titlul fiecærei lucræri canonice.

Activitate Spunefli-le copiilor cæ ar trebui sæ avem grijæ de scripturi øi sæ întoarcem paginile
cu grijæ. Rugafli-i sæ vinæ, pe rând, în fafla clasei øi sæ arate cât de atent pot sæ
aibæ grijæ de scripturi øi sæ întoarcæ paginile lor.

Explicafli cæ scripturile conflin poveøti adeværate. Aceste poveøti ne ajutæ sæ øtim
ceea ce vor Tatæl Ceresc øi Isus ca noi sæ facem. Poveøtile din scripturi ne pot
ajuta în vieflile noastre.

Poveste Spunefli-le copiilor una dintre poveøtile dumneavoastræ preferate din scripturi
folosind, dacæ este posibil, o ilustraflie. Arætafli cum v-au ajutat lucrurile pe care
le-afli învæflat din aceastæ poveste din scripturi. Spunefli cât de mult væ place sæ
citifli poveøtile din scripturi.

Cântec Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele din „Spune-mi poveøti despre Isus“
(Children’s Songbook, p. 57). Reamintifli-le cæ poveøtile din scripturi pe care le
învaflæ la Societatea Primaræ sunt adeværate.

Spune-mi poveøti despre Isus,
Lucruri pe care øi El le-ar fi spus.
Le-ar fi spus pe mare, le-ar fi spus pe drum,
Poveøti despre Isus, spune-mi acum.

Scripturile conflin învæflæturile lui Isus

Explicafli cæ unele scripturi au fost scrise de cætre oameni care L-au cunoscut pe
Isus øi au træit când a træit øi El. L-au væzut øi L-au auzit predicând. Aceøti oameni
au scris scripturi, pentru ca fiecare sæ-L poatæ cunoaøte pe Isus øi învæflæturile
Sale øi sæ øtie cæ El a fost Fiul Tatælui Ceresc.

Afiøafli ilustraflia 1–70, Cina cea de tainæ. Dafli-le voie copiilor sæ spunæ ce øtiu ei
despre ilustraflie. Arætafli Biblia øi rugafli-i sæ repete numele ei. Deschidefli Biblia la
Luca 22. Explicafli cæ Isus ne-a învæflat în Biblie cæ ar trebui sæ luæm împærtæøania
pentru a ne aminti de El. Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o øi a împærflit-o uce-
nicilor Sæi. A luat un pahar øi le-a dat sæ bea. Citifli partea din versetul 19 în care
Isus a spus: „Sæ facefli lucrul acesta spre pomenirea Mea“. Scoatefli în evidenflæ
faptul cæ aceste cuvinte sunt ale lui Isus.

Afiøafli ilustraflia 1–44, Isus propovæduieøte în emisfera vesticæ øi amintifli-le copii-
lor ce se întâmplæ în ilustraflie. Arætafli Cartea lui Mormon øi rugafli copiii sæ repete
numele ei. Deschidefli Cartea lui Mormon la 3 Nefi 18. Explicafli cæ Isus le-a pro-
povæduit oamenilor multe lucruri. Citifli partea din versetul 21 în care Isus a spus:
„Rugafli-væ în familiile voastre“.

• Ce ne învaflæ Isus sæ facem în familiile noastre?

Afiøafli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul. Arætafli un exemplar al cærflii Doctrina øi legæ-
mintele øi rugafli copiii sæ repete numele ei. Deschidefli cartea la secfliunea 59.
Explicafli cæ unul dintre lucrurile pe care le-a propovæduit Isus a fost cæ trebuie sæ
îi iubim pe tofli oamenii. Citifli partea din versetul 6 în care Isus a spus: „Iubeøte-l
pe aproapele tæu“.
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• Ce ne-a învæflat Isus sæ facem?

• Cine este aproapele vostru?

• Cum væ simflifli când suntefli buni cu alflii øi arætafli dragoste faflæ de ei?

Cântec Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele din „Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus“
(Children’s Songbook, p. 61), folosind miøcærile descrise mai jos:

Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus (deschidefli larg braflele);
Øi sæ fim buni cu ei (dafli din cap în sus øi-n jos).
Când pe alflii îi iubeøti (ducefli mâna la inimæ),
Te vor iubi øi ei (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa).

Afiøafli ilustraflia 1–18, Ioan Botezætorul, botezându-L pe Isus. Dafli-le voie copiilor
sæ vorbeascæ despre ilustraflie. Accentuafli faptul cæ Isus a fost botezat øi cæ El
vrea ca toatæ lumea sæ fie botezatæ. Arætafli Perla de mare prefl øi rugafli copiii
sæ repete numele ei. Deschidefli Perla de mare prefl la Moise 7 øi vorbifli despre
cum Isus i-a spus unui om numit Enoch sæ se ducæ printre oameni øi sæ-i
boteze. Citifli partea din versetul 11 în care Isus a spus: „[Boteazæ] în numele
Tatælui øi al Fiului... øi al Duhului Sfânt“.

fiinefli cele patru lucræri canonice în mâini. Accentuafli faptul cæ învæflæturile lui Isus
se gæsesc în fiecare dintre ele.

• Cum se numesc aceste cærfli?

• Ale cui sunt învæflæmintele care se gæsesc în scripturi?

• De ce au fost scrise scripturile?

• Cum væ simflifli, øtiind cæ Tatæl Ceresc øi Isus ne iubesc atât de mult încât ne-au
dat scripturile?

Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla øi dragostea pentru scripturi. Depunefli-væ mærturia cæ
scripturile sunt cuvintele Tatælui Ceresc øi ale lui Isus øi cæ, studiindu-le, putem
øti ce vor Ei ca noi sæ facem.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Îndoifli foi de hârtie pe jumætate pentru a face pentru fiecare copil mici reproduceri
ale coperflilor celor patru lucræri canonice. Scriefli pe ele numele celor patru lucræri
canonice. Perforafli colflul fiecærei coperte øi folosifli o bucatæ de aflæ pentru a lega
împreunæ copertele scripturilor fiecærui copil.

Pe interiorul fiecærei coperte scriefli scriptura ce a fost predatæ în timpul lecfliei:

Biblia: Isus ne-a învæflat despre împærtæøanie (Luca 22:19).
Cartea lui Mormon: Isus ne-a învæflat sæ ne rugæm în familiile noastre (3 Nefi 18:21).
Doctrina øi legæmintele: Isus ne-a învæflat sæ ne iubim aproapele (D&L 59:6).
Perla de mare prefl: Isus ne-a învæflat cæ trebuie sæ fim botezafli (Moise 7:11).

Dafli-i fiecærui copil un set de coperte pentru a-l lua acasæ. Când facefli acest
lucru, revedefli învæflæturile pe care le-afli predat în timpul lecfliei.
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2. Ajutafli copiii sæ memoreze o parte din articolul opt de credinflæ: „Noi credem cæ
Biblia este cuvântul lui Dumnezeu“ øi „noi credem, de asemenea, cæ øi Cartea
lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu“.

3. Luafli din ilustrafliile ce însoflesc acest manual sau din cele care se gæsesc în
biblioteca ce aparfline casei de adunæri pe cele care înfæfliøeazæ câteva poveøti
din Cartea lui Mormon. Arætafli fiecare ilustraflie øi vorbifli, pe scurt, despre
povestea pe care o înfæfliøeazæ. Amintifli-le copiilor cæ scripturile conflin poveøti
adeværate.

4. Spunefli-le copiilor despre o întâmplare în care scripturile au avut o însemnætate
deosebitæ în viafla dumneavoastræ. Explicafli cum v-au ajutat scripturile øi cum
v-a fæcut acest lucru sæ væ simflifli.

5. Gæsifli scripturi scurte care conflin cuvintele lui Isus, ca acelea din lecflie.
Citifli fiecare scripturæ, începând cu: Isus a spus. De exemplu, „Isus a spus:
‘Urmafli-mæ’.“ Aruncafli un sæculefl cu fasole sau un alt obiect moale spre un
copil, rugafli-l sæ repete dupæ dumneavoastræ scriptura øi, apoi, sæ vi-l arunce
înapoi. Continuafli sæ aruncafli sæculeflul pânæ când îi vine rândul fiecærui copil.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Cântafli sau spunefli cuvintele din “Spune-mi poveøti despre Isus“, (Children’s

Songbook, p. 57), flinând în mâini o Biblie. Versurile acestui cântec se gæsesc
în lecflie.

2. Spunefli, pe scurt, povestea celor zece leproøi (vedefli Luca 17:11–19) øi, apoi,
facefli împreunæ cu copiii miøcærile urmætoarei poezii:

Zece oameni erau bolnavi (ridicafli cele zece degete);
Hristos pe tofli i-a vindecat.
El a vorbit øi durerea a plecat (facefli un gest cu mâna)!
Dar nu e ciudat? Øi neobiønuit (ducefli mâna la cap øi prefacefli-væ cæ suntefli mirat)
Cæ doar un om (ridicafli un deget)
I-a mulflumit
Øi pe Dumnezeu L-a prefluit (ridicafli braflele deasupra capului)?
(Adaptatæ dupæ Jean Shannon în Bible Story Finger Plays and Action Rhymes
[Cincinnati: Standard Publishing Co., 1964], p. 27.)

Arætafli-le copiilor unde se gæseøte aceastæ poveste în Biblie.

3. Întrebafli-i pe copii care sunt poveøtile lor preferate din scripturi. Dacæ putefli,
arætafli-le unde se gæsesc aceste poveøti în scripturi.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ aparfline Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 1:9–11; Doctrinæ øi legæminte 115:4 øi Joseph
Smith – Istorie 1:5, 10–19. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei (31110),
capitolul 17.

2. Tæiafli o bucatæ mare de hârtie sau de carton într-un numær de bucæfli, diferite ca
formæ øi mærime, egal cu numærul persoanelor din clasæ (copii øi învæflætor).
Scriefli pe fiecare dintre ele numele câte unui membru al clasei.

3. Materiale necesare:
a. un set de scripturi;
b. ilustraflia 1–4, Prima viziune (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 403;

62470); ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei (62021); ilustraflia 1–12,
Confirmarea unei fete (62020); ilustraflia 1–18, Ioan Botezætorul, botezându-L
pe Isus (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 208; 62133); ilustraflia
1–39, Binecuvântarea unui nou-næscut; ilustraflia 1–40, Binecuvântarea unui
bolnav (62342); o fotografie a profetului în viaflæ.

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

fiinefli în mânæ bucata de hârtie sau de carton pe care afli scris numele dumnea-
voastræ. Spunefli-le copiilor cæ aceasta face parte dintr-un puzzle. Împærflifli cele-
lalte piese øi ajutafli copiii sæ le aøeze împreunæ. Arætafli cætre fiecare nume scris
pe piesele jocului de puzzle øi citifli-l copiilor. Explicafli cæ, la fel cum fiecare piesæ
aparfline jocului de puzzle, fiecare dintre ei aparfline acestei clase. Explicafli cæ a
aparfline de ceva înseamnæ a fi o parte din ceva.

• De ce altceva aparflinefli voi?

Explicafli cæ aparflinem altor grupuri, cum ar fi familii sau zone. Aparflinem, de
asemenea, Bisericii lui Isus.

Arætafli ilustraflia 1–39, Binecuvântarea unui nou-næscut.

• Ce se întâmplæ în aceastæ ilustraflie?

Explicafli copiilor cæ, atunci când erau bebeluøi, cei mai mulfli dintre ei au primit
un nume øi o binecuvântare. Datoritæ faptului cæ au primit un nume øi au fost bin-
ecuvântafli, numele lor au fost incluse în documentele Bisericii øi ei pot spune:
„Eu aparflin Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ“.
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Ajutafli copiii sæ spunæ de câteva ori: „Eu aparflin Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ“.

Activitate Facefli împreunæ cu copiii miøcærile poeziei „La Bisericæ sunt fericit“:

La Bisericæ sunt fericit (aducefli mâinile împreunæ øi facefli turla Bisericii, atingând
vârfurile degetelor).
Învæfl s-ascult (ducefli mâna la ureche ca øi cum afli asculta atent)
Øi sæ mæ rog (ducefli braflele la piept øi plecafli capul).
Învæfl despre Tatæl Ceresc (arætafli în sus);
Cæ El øi cu Isus mæ iubesc (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa).

Explicafli-le copiilor cæ venim la adunærile Bisericii pentru a învæfla mai multe
despre Isus øi despre ceea ce vrea El ca noi sæ facem. Spunefli-le cæ, în aceastæ
lecflie, vor învæfla despre câteva dintre lucrurile importante care fac parte din
Biserica lui Isus.

Biserica lui Isus are preoflia

Arætafli ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei; ilustraflia 1–12, Confirmarea unei
fete øi ilustraflia 1–40, Binecuvântarea unui bolnav. Dafli-le voie copiilor sæ spunæ
ce øtiu ei despre lucrul care se întâmplæ în fiecare dintre ele. Explicafli-le cæ preo-
flia este necesaræ pentru a face fiecare dintre aceste lucruri. Preoflia este puterea
pe care o au Tatæl Ceresc øi Isus. Ei împart aceastæ putere cu bærbafli demni
pentru ca aceøtia sæ-I poatæ ajuta pe Tatæl Ceresc øi pe Isus sæ Îøi facæ lucrarea
pe Pæmânt. Arætafli cætre deflinætorul preofliei din fiecare ilustraflie. Rugafli copiii sæ
spunæ de câteva ori cuvântul preoflie.

• Ce persoanæ care defline preoflia cunoaøtefli?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ oamenii care deflin preoflia pot binecuvânta øi împærfli
împærtæøania, pot boteza, pot da binecuvântæri oamenilor øi pot face alte lucruri
importante. Arætafli, din nou, ilustraflia 1–39, Binecuvântarea unui nou-næscut øi
spunefli-le copiilor cæ bebeluøii sunt binecuvântafli de cætre bærbafli care deflin preo-
flia.

Poveste Afiøafli ilustraflia 1–18, Ioan Botezætorul, botezându-L pe Isus. Dafli-le voie copiilor
sæ spunæ ce îøi amintesc despre ceea ce înfæfliøeazæ ilustraflia. Revedefli, pe
scurt, povestea, aøa cum se gæseøte în Marcu 1:9–11.

• Cine este cel care Îl boteazæ pe Isus? (Vedefli Marcu 1:9.)

• Ce putere a trebuit Ioan sæ aibæ pentru a-L boteza pe Isus? (Preoflia.)

Explicafli cæ, pentru fiecare persoanæ care vrea sæ aparflinæ Bisericii lui Isus, este
important sæ fie botezatæ de cætre cineva care are preoflia. Spunefli-le copiilor cæ,
atunci când vor împlini opt ani, pot fi botezafli ca membri ai Bisericii lui Isus.

Biserica lui Isus are un profet

Poveste Arætafli ilustraflia 1–4, Prima viziune øi spunefli povestea lui Joseph Smith øi a
primei viziuni, aøa cum se gæseøte în Joseph Smith – Istorie 1:5, 10–19.

• Cine a apærut în poianæ pentru a vorbi cu Joseph? (Vedefli Joseph Smith –
Istorie 1:17.)
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Explicafli cæ, deoarece Tatæl Ceresc øi Isus au vorbit cu Joseph Smith, îl numim
pe Joseph Smith profet. Un profet ne spune ceea ce Tatæl Ceresc øi Isus vor ca
noi sæ øtim.

• Ce este un profet? (Un bærbat care are o chemare specialæ de a vorbi cu Tatæl
Ceresc øi cu Isus øi de a ne spune ceea ce vor Ei ca noi sæ facem.)

Arætafli o fotografie a profetului în viaflæ. Vorbifli-le copiilor despre el. Explicafli cæ
Biserica lui Isus are tot timpul un profet în viaflæ, care ne învaflæ ceea ce vor Tatæl
Ceresc øi Isus ca noi sæ øtim øi sæ facem.

Cântec Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele refrenului din „Urmafli profetul“
(Children’s Songbook, p. 110). În timp ce cântafli, rugafli un copil sæ flinæ în mâini
o fotografie a profetului în viaflæ.

Urmafli profetul, urmafli profetul, urmafli profetul; sæ nu greøifli.
Urmafli profetul, urmafli profetul, urmafli profetul; ca el pæøifli.

Biserica lui Isus are scripturile

Luafli scripturile în mânæ.

• Ce flin eu în mânæ?

Dafli-le voie copiilor sæ spunæ ce øtiu ei despre scripturi. Reamintifli-le cæ scriptu-
rile conflin învæflæturile Tatælui Ceresc øi ale lui Isus. Scripturile conflin multe pove-
øti adeværate despre Isus, despre profefli øi despre alfli oameni. Scripturile sunt o
parte importantæ a Bisericii lui Isus.

Noi aparflinem Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ

• A cui este Biserica din care facem parte?

• Cum se numeøte Biserica din care facem parte?

Citifli-le copiilor Doctrinæ øi legæminte 115:4. Explicafli cæ acest nume înseamnæ
cæ aceasta este Biserica lui Isus în timpul în care træim. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ
cæ în lume sunt mulfli oameni care aparflin Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ.

Afli putea explica faptul cæ mai sunt alte Biserici pe Pæmânt astæzi care propovæ-
duiesc despre Isus, dar ele nu au preoflia, un profet în viaflæ øi nici nu au toate
scripturile.

Activitate Rugafli ca tofli cei care aparflin Bisericii lui Isus sæ se ridice. Amintifli-le copiilor cæ
tofli ar trebui sæ se ridice. Rugafli-i sæ repete: „Eu aparflin Bisericii lui Isus Hristos
a Sfinflilor din Zilele din Urmæ“.

Folosind ilustrafliile øi scripturile, revedefli, pe scurt, cæ preoflia, profetul în viaflæ øi
scripturile sunt pærfli importante ale Bisericii lui Isus.

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre adeværul Evangheliei. Ajutafli copiii sæ simtæ cât de
important øi cât de minunat este sæ aparflii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Facefli un ecuson pentru fiecare copil pe care sæ fie scris Eu aparflin Bisericii lui
Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ pentru a-l purta acasæ. Dafli-le voie
sæ-øi coloreze ecusoanele.

2. Facefli împreunæ cu copiii miøcærile urmætoarei poezii:

Aici e Biserica

Aici e Biserica (împreunafli mâinile, ‘împletindu-væ’ degetele împreunæ),
Øi turla e aici (ridicafli degetul arætætor de la fiecare mânæ, atingând vârfurile lor).
Deschidem uøile (deschidefli palmele, ræmânând cu degetele ‘împletite’)
Vedem oameni mari øi mici (miøcafli degetul mare de la fiecare mânæ).
Închidem uøile, cæci acum se roagæ (închidefli palmele, având degetele mari în
interiorul lor; ducefli mâinile la o ureche).
Deschidem uøile øi acum tofli pleacæ (deschidefli palmele øi miøcafli degetul
mare de la fiecare mânæ ca øi cum ar ‘pleca’.)

3. Spunefli o poveste despre cum un copil care aparfline Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ se duce la Bisericæ. Includefli activitæfli la care copiii
din clasa dumneavoastræ ar putea participa, cum ar fi prezenfla împreunæ cu
familiile lor la adunarea de împærtæøanie, la Societatea Primaræ, luarea din
împærtæøanie, rugæciunea, cântatul.

De asemenea, i-afli putea ruga pe copiii sæ se gândeascæ la aceste idei,
punând întrebæri de genul: „Ce ar trebui sæ facæ, duminica, acei copii care
aparflin Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ? Ce ar trebui sæ
facæ în timpul adunærii de împærtæøanie? La Societatea Primaræ? Ce ar trebui sæ
facæ acasæ în ziua de duminicæ? Ce ar trebui sæ facæ în timpul serii de familie?
Cum ar trebui sæ se poarte cu familiile lor? Cu prietenii lor?“ Ajutafli copiii sæ
înfleleagæ ce ar trebui sæ facæ bæieflii øi fetele care aparflin Bisericii lui Isus.

4. Rugafli copiii sæ se gândeascæ la diferite grupuri cærora le aparflin, cum ar fi
familia sau clasa Societæflii Primare. Rugafli-i sæ spunæ de ce le place sæ facæ
parte din acele grupuri. Încheiafli aceastæ discuflie, vorbind despre motivele
pentru care le place sæ aparflinæ (øi væ place sæ aparflinefli) Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Înainte de începerea lecfliei, facefli pe câte o coalæ de hârtie patru desene

simple – un ochi, o mânæ, o ureche øi o guræ.

Spunefli-le copiilor cæ sunt multe lucruri pe care le putem face la Bisericæ.
(Afiøafli desenul ce ilustreazæ un ochi.) Putem citi poveøti din scripturi. (Afiøafli
desenul ce ilustreazæ o mânæ.) Ne putem juca frumos cu prietenii noøtri.
(Afiøafli desenul ce ilustreazæ o ureche.) Ne putem asculta învæflætorii cu atenflie.
(Afiøafli desenul ce ilustreazæ o guræ.) Când suntem la Bisericæ putem vorbi în
øoaptæ. Rugafli-l pe fiecare copil în parte sæ vinæ în fafla clasei øi sæ arate cætre
unul dintre desene. Când se aratæ cætre un desen, explicafli-le copiilor ce
reprezintæ.

Lecflia 42



Avem un profet în viaflæ

176

Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ, atunci când îl urmæm pe profet,
suntem binecuvântafli.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, 1 Samuel 3:1–10, 19–20. Vedefli, de asemenea, Principiile
Evangheliei (31110), capitolul 9.

2. Scriefli, pe coli de hârtie separate, mai multe învæflæturi ale profetului în viaflæ, din
cuvântæri adresate în timpul conferinflelor generale sau din revistele Bisericii.
Pregætifli un numær de coli de hârtie cel puflin egal cu numærul copiilor din clasæ.
Îndoifli-le øi punefli-le într-un bol sau într-un coø. Învæflæturile ar putea include:

• Învæflafli din scripturi în fiecare zi.
• Pæstrafli ziua de Sabat sfântæ.
• Rugafli-væ în fiecare zi.
• Venifli la adunarea de împærtæøanie øi la Societatea Primaræ.
• Fifli cinstifli.

3. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 1–4, Prima viziune (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 403;

62470); ilustraflia 1–29, Construcflia arcei (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 102; 62053); ilustraflia 1–42, Domnul îl cheamæ pe Samuel
(Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 111; 62498); ilustraflia 1–66,
Moise øi rugul de foc (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 107; 62239);
o fotografie a profetului în viaflæ.

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli, pe rând, ilustrafliile ce-i înfæfliøeazæ pe Noe (ilustraflia 1–29), Moise (ilustra-
flia 1–66) øi Joseph Smith (ilustraflia 1–4). Invitafli copiii sæ spunæ ce øtiu ei despre
ceea ce se întâmplæ în fiecare ilustraflie.

Dupæ ce ei vorbesc despre ceea ce øtiu despre ilustraflii, explicafli, pe scurt, cæ
Isus i-a spus lui Noe sæ construiascæ o arcæ pentru ca familia lui sæ fie salvatæ
de la potop. Isus i-a spus lui Moise sæ-i elibereze pe israelifli din sclavie. Isus i-a
spus lui Joseph Smith sæ nu se alæture nici unei biserici aflate atunci pe Pæmânt.

Profeflii vorbesc cu Tatæl Ceresc øi cu Isus Hristos

Explicafli cæ Noe, Moise øi Joseph Smith au fost profefli. Un profet este un bærbat
care vorbeøte cu Tatæl Ceresc øi cu Isus. Deoarece Tatæl Ceresc øi Isus nu sunt
pe Pæmânt pentru a ne învæfla, Ei au profefli care sæ-I ajute. Tatæl Ceresc øi Isus îl
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învaflæ pe profet, iar profetul ne învæflæ pe noi ce trebuie sæ facem pentru a fi bin-
ecuvântafli øi fericifli.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–42, Domnul îl cheamæ pe Samuel øi spunefli povestea chemærii
de cætre Domnul a lui Samuel pentru a fi profet, aøa cum se gæseøte în 1 Samuel
3:1–10, 19–20. Citifli-le copiilor 1 Samuel 3:10.

• Cine a rostit numele lui Samuel în timp ce acesta era în pat? (Isus. Vedefli
1 Samuel 3:4.)

• Cine a crezut Samuel cæ îl chema? (Vedefli 1 Samuel 3:5.)

• Ce i-a spus Eli lui Samuel sæ facæ? (Vedefli 1 Samuel 3:9.)

• Ce I-a spus Samuel lui Isus? (Vedefli 1 Samuel 3:10.)

Explicafli cæ, atunci când Domnul i-a vorbit prima oaræ, Samuel era foarte tânær.
Când a mai crescut, el i-a învæflat pe cei din poporul sæu ceea ce Tatæl Ceresc øi
Isus vroiau ca ei sæ facæ.

Activitate Rugafli trei copii sæ joace rolurile lui Samuel, Eli øi Isus øi sæ interpreteze poves-
tea. Dacæ mai sunt copii care doresc sæ joace, repetafli povestea.

Avem un profet astæzi pe Pæmânt

Afiøafli fotografia profetului în viaflæ. Spunefli-le copiilor un lucru pe care îl øtifli
despre profet.

Rugafli-i sæ se ridice øi sæ spunæ: „(Numele profetului în viaflæ) este un profet al
lui Dumnezeu“.

• De ce avem nevoie de un profet în viaflæ? (Pentru ca sæ putem øti ce vor Tatæl
Ceresc øi Isus ca noi sæ facem.)

Explicafli cæ profetul ne învaflæ, vorbindu-ne la conferinfle. Conferinflele sunt adu-
næri mari la care vin mulfli oameni. Pe profet îl putem vedea la televizor øi îl putem
auzi la radio sau pe înregistræri. De asemenea, cuvintele sale sunt scrise în revis-
tele Bisericii pe care pærinflii noøtri sau alflii ni le pot citi.

Activitate Rugafli un copil sæ aleagæ o bucatæ de hârtie din bolul sau coøul pe care l-afli
pregætit. Citifli mesajul de pe fiecare bucatæ de hârtie øi discutafli, pe scurt,
despre el. Spunefli-le cæ aceste mesaje sunt lucruri pe care profetul în viaflæ ni le-
a cerut sæ le facem.

Activitate Rugafli copiii sæ se gândeascæ la diferite feluri în care îl pot urma pe profet.
Aruncafli un sæculefl cu fasole sau un obiect moale spre fiecare copil øi spunefli:
„Îl voi urma pe profet când îmi va cere sæ___“. Rugafli-l pe fiecare dintre ei sæ
încheie propoziflia cu un lucru prin care îl pot urma pe profet.

Când îl urmæm pe profet, suntem binecuvântafli

Facefli, din nou, referire la ilustrafliile ce-i înfæfliøeazæ pe Noe, Moise øi pe Joseph
Smith øi la fotografia profetului în viaflæ. Explicafli cæ, deoarece familia lui Noe l-a
urmat pe acesta, ea a fost salvatæ de la potop. Deoarece israeliflii l-au urmat pe
Moise, ei au fost conduøi afaræ din Egipt într-o flaræ mai bunæ. Deoarece oamenii
l-au urmat pe Joseph Smith, ei au devenit membri ai Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ.
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Explicafli cæ aceøti oameni au fost binecuvântafli, deoarece l-au urmat pe profet.
Când îl urmæm pe profet, suntem, de asemenea, binecuvântafli.

Cântec Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele refrenului din „Urmafli profetul“
(Children’s Songbook, p. 110). În timp ce cântafli, rugafli-l pe unul dintre ei sæ flinæ
în mâini o fotografie a profetului în viaflæ.

Urmafli profetul, urmafli profetul, urmafli profetul; sæ nu greøifli.
Urmafli profetul, urmafli profetul, urmafli profetul; ca el pæøifli.

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre profetul în viaflæ. Spunefli-le copiilor cæ dumnea-
voastræ øtifli cæ, atunci când îl urmæm pe profet, vom fi binecuvântafli øi fericifli.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliilor.

1. Aducefli-le copiilor casete audio sau video cu înregistræri ale profetului în viaflæ
sau arætafli-le fotografii din revistele Bisericii ce-l înfæfliøeazæ pe acesta.

2. Cântafli sau spunefli pentru copii cuvintele din „Îfli mulflumim, Doamne, pentru
profet“ (Imnuri, p. 36).

3. Spunefli, din nou, povestea viziunii preøedintelui Lorenzo Snow a Salvatorului
(vedefli lecflia 26). Explicafli cæ Isus a apærut preøedintelui Snow pentru a-i
spune cum sæ conducæ Biserica. Isus i-a spus preøedintelui Snow ce sæ îi
învefle pe membrii Bisericii.

4. Gândifli-væ la câteva situaflii în care copiii ar putea urma învæflæturile profetului.
Descriefli clasei fiecare situaflie øi rugafli-i sæ spunæ sau sæ arate ce ar face ei în
fiecare dintre ele pentru a-l urma pe profet. De exemplu: „Vezi niøte bani în
bucætærie. Ai vrea sæ îi iei, dar øtii cæ sunt ai mamei tale. Ce vei face pentru a
urma învæflætura profetului øi a fi cinstit?“

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Pe toatæ durata lecfliei, afiøafli o fotografie a profetului în viaflæ. Facefli-væ timp

pentru a le spune copiilor cine este el. Explicafli cæ profetul îi iubeøte øi cæ vrea
sæ-i ajute sæ se întoarcæ la Tatæl Ceresc øi la Isus. În timpul orei, repetafli acest
lucru de douæ sau trei ori.

2. Jucafli-væ cu copiii „Ce fac eu, sæ facæ tofli“. Rugafli copiii sæ stea într-un rând.
Primul copil din capætul rândului aleargæ, sare în sus, înainte sau face o altæ
miøcare pânæ în capætul celælalt al clasei. Ceilalfli copii îl urmeazæ, fæcând ceea
ce a fæcut el. Dupæ aceea primul copil trece în spatele rândului, iar urmætorul
devine noul conducætor. Continuafli pânæ când îi vine rândul fiecærui copil sæ fie
conducætor.

Dupæ joc, explicafli cæ profetul este conducætorul Bisericii. Dacæ facem lucrurile
pe care ni le spune sæ le facem, el ne va conduce înapoi la Tatæl Ceresc øi la
Isus.



Noi tofli putem 
ajuta în Bisericæ

179

Lecflia
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ fiecare membru al episcopiei sau al

ramurii poate ajuta în Bisericæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, 1 Nefi 17:7–15; 18:1–4.

2. Pregætifli pentru fiecare copil un bileflel simplu pe care ei sæ-l coloreze øi sæ-l dea
în semn de mulflumire preøedintei Societæflii Primare sau unei alte persoane care
îi ajutæ în Bisericæ. Afli putea îndoi o bucatæ de hârtie; pe partea din faflæ afli putea
desena o floarea øi în interior afli putea scrie Mulflumesc.

3. Materiale necesare:
a. Cartea lui Mormon;
b. undifla øi peøtii din lecflia 11. Pe fiecare dintre peøti scriefli un indiciu despre

episcop sau despre preøedintele de ramuræ, cum ar fi: „În timpul adunærii
de împærtæøanie, stæ în spatele pupitrului“;

c. o trusæ cu creioane obiønuite sau creioane colorate;
d. ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei (62021); ilustraflia 1–67, O clasæ cu

copii cuminfli; 1–71, Construirea corabiei.

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Aducefli un scaun în fafla clasei øi încercafli sæ-l ridicafli, flinându-l de un singur
picior. Explicafli cæ sunt multe lucruri pe care le putem face doar dacæ lucræm
împreunæ. Invitafli trei copii sæ apuce fiecare de un picior al scaunului øi sæ væ
ajute sæ-l ridicafli la câfliva centimetri de podea. Explicafli cæ, atunci când toatæ
lumea lucreazæ împreunæ, putem face multe lucruri pe care nu le putem face
singuri.

Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ lucræm împreunæ

Poveste Arætafli ilustraflia 1–71, Construirea corabiei øi spunefli, pe scurt, povestea con-
struirii corabiei de cætre Nefi øi familia lui, aøa cum se gæseøte în 1 Nefi 17:7–15
øi 18:1–4. Accentuafli faptul cæ Nefi a avut nevoie de ajutorul Domnului (Isus) øi al
familiei sale pentru a putea construi corabia.

• De ce nu a putut Nefi construi corabia færæ ajutor?

• Cum l-a ajutat Domnul pe Nefi? (Vedefli 1 Nefi 17:8–10; 18:1.)

• Cum a ajutat familia lui Nefi? (Vedefli 1 Nefi 18:1.)

• Ce s-a întâmplat când toatæ lumea a lucrat împreunæ? (Vedefli 1 Nefi 18:4.)

Dafli-le voie copiilor sæ vorbeascæ despre experienfle pe care le-au avut, în care ei
au lucrat împreunæ cu alfli oameni.
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Activitate Explicafli cæ noi, de asemenea, lucræm împreunæ în Bisericæ. Fiecare persoanæ
din episcopie (sau din ramuræ) îi ajutæ pe ceilalfli. Prin cuvinte sau gesturi, imitafli
o persoanæ care-i ajutæ pe membrii clasei dumneavoastræ la bisericæ în fiecare
sæptæmânæ, cum ar fi dirijorul, pianistul, un învæflætor sau preøedinta Societæflii
Primare. Rugafli copiii sæ ghiceascæ pe cine imitafli. Dupæ ce ghicesc, explicafli-le
responsabilitæflile chemærii acelei persoane. Repetafli de câte ori dorifli.

Arætafli ilustraflia 1–8, Împærflirea împærtæøaniei.

• Ce face diaconul?

• Cunoaøtefli pe cineva care împarte împærtæøania?

Explicafli cæ bæieflii care au Preoflia aaronicæ pot pregæti, binecuvânta øi împærfli
împærtæøania. Acestea sunt feluri în care bæieflii pot ajuta în Bisericæ.

Activitate Explicafli cæ, în episcopia sau ramura dumneavoastræ, este cineva care îi ajutæ
pe tofli. Tatæl Ceresc i-a dat acestei persoane o lucrare importantæ de fæcut.
Rugafli copiii sæ pescuiascæ, pe rând, peøtii de hârtie. Citifli cu glas tare fiecare
indiciu. Continuafli pânæ când se citesc toate indiciile øi, apoi, dafli-le voie sæ
ghiceascæ cine este persoana.

• Cum se numeøte episcopul nostru (sau preøedintele nostru de ramuræ)?

• Ce lucruri importante face el pentru a ne ajuta?

Discutafli despre munca pe care o depun alfli oameni din episcopia sau ramura
dumneavoastræ, cum ar fi învæflætorii de acasæ sau învæflætoarele vizitatoare. Afli
putea vorbi despre chemærile pe care le au membrii familiilor copiilor.

Putem ajuta în Bisericæ

Activitate Împræøtiafli pe podea trusa cu creioane sau creioane colorate. Rugafli-l pe unul
dintre copii sæ le adune de pe jos øi cronometrafli-l pentru a vedea cât timp
dureazæ. Împræøtiafli-le din nou. Rugafli întreaga clasæ sæ le adune øi vedefli cât
timp dureazæ. Explicafli cæ, atunci când toatæ lumea lucreazæ împreunæ, putem
face un lucru mai bine øi-l putem termina mai repede.

• Ce putefli face voi pentru a ajuta în Bisericæ?

Ajutafli copiii sæ se gândeascæ la modalitæfli prin care pot ajuta în Bisericæ, inclu-
siv pæstrarea casei de adunæri curatæ, comportamentul bun faflæ de alflii, ajutorul
dat copiilor care sunt triøti sau speriafli øi purtatea cuvioasæ în timpul adunærilor.

• Cum putem pæstra clasa øi casa de adunæri curate?

• Cum îi putem ajuta pe alfli oameni la Bisericæ?

Arætafli ilustraflia 1–67, O clasæ cu copii cuminfli.

• Cum ajutæ copiii aceøtia la Bisericæ?

• În ce fel îi ajutæ pe colegii noøtri de clasæ purtarea noastræ cuvioasæ?

• În ce fel îl ajutæ pe învæflætor purtarea noastræ cuvioasæ?

• Cum ne simflim când toatæ lumea se poartæ cuvios?

Activitate Explicafli cæ o altæ modalitate prin care putem ajuta în Bisericæ este sæ spunem
„mulflumesc“ oamenilor care fac lucruri pentru noi. Rugafli copiii sæ coloreze bilefl-
elele pe care le-afli pregætit øi, dacæ este posibil, sæ le înmâneze în timpul orei.
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Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru tofli oamenii care væ ajutæ în episcopia sau
ramura dumneavoastræ. Vorbifli despre cum væ simflifli fæcând munca Tatælui
Ceresc ca învæflætor la Societatea Primaræ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Dacæ este posibil, facefli o plimbare pânæ în capelæ sau în sala unde se fline
adunarea de împærtæøanie øi arætafli-le copiilor unde stæ în timpul adunærii
episcopatul (sau preøedinflia ramurii). Dafli-le voie sæ stea, pe rând, pe acele
scaune. Apoi arætafli-le unde se aflæ biroul episcopului (sau al preøedintelui de
ramuræ).

2. Aruncafli un sæculefl cu fasole sau o minge spre un copil øi rugafli-l sæ numeascæ
pe cineva din episcopie (sau din ramuræ) care ajutæ în Bisericæ øi sæ explice cum
ajutæ acea persoanæ. Apoi rugafli-l sæ væ arunce obiectul înapoi. Continuafli pânæ
când fiecærui copil îi vine rândul cel puflin o datæ.

3. Cu aprobarea preøedintei Societæflii Primare, invitafli un membru al
episcopatului (sau al preøedinfliei ramurii) ori un alt conducætor din episcopie
(sau din ramuræ) øi spunefli-le copiilor ce face acea persoanæ pentru a ajuta în
Bisericæ.

4. Desenafli pentru fiecare copil conturul unei fefle pe o farfurie de hârtie sau pe o
bucatæ rotundæ de hârtie. Dafli-le creioane obiønuite sau creioane colorate øi rugafli-
i pe fiecare dintre ei sæ adauge la desen pærul de aceeaøi culoare ca pærul lor.
Spunefli-le cæ, dacæ zicefli un lucru bun prin care ei pot ajuta în Bisericæ sau când
sunt la Bisericæ, ei trebuie sæ-øi ridice desenele. Dacæ lucrul pe care îl zicefli e ræu,
ei trebuie sæ øi le lase în poalæ. Folosifli propoziflii de genul:

• Ar trebui sæ arunc hârtie sub scaunul meu.

• Ar trebui sæ le mulflumesc oamenilor care mæ ajutæ când sunt la Bisericæ.

• Ar trebui sæ alerg în drumul meu spre clasæ.

• La Bisericæ ar trebui sæ mæ port cuvios.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Jucafli-væ cu copiii „Ce fac eu, sæ facæ tofli“. Rugafli copiii sæ stea într-un rând.

Primul copil din capætul rândului aleargæ, sare în sus, înainte sau face o altæ
miøcare pânæ în capætul celælalt al clasei. Ceilalfli copii îl urmeazæ, fæcând ceea
ce a fæcut el. Dupæ aceea primul copil trece în spatele rândului, iar urmætorul
devine noul conducætor. Continuafli pânæ când îi vine rândul fiecærui copil sæ fie
conducætor.

Dupæ joc, amintifli-le copiilor cæ episcopul este conducætorul episcopiei (sau
preøedintele de ramuræ este conducætorul ramurii). El vrea ca noi sæ facem
lucrurile care ne vor conduce înapoi la Tatæl Ceresc.

2. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Ce fac eu, sæ facæ tofli“ (Children’s Songbook,
p. 276), folosind o acfliune sau o miøcare sugeratæ de cætre unul dintre copiii din
clasæ. Repetafli cântecul suficient de mult, pentru ca fiecæruia sæ-i vinæ rândul sæ
aleagæ o acfliune sau o miøcare. Vedefli cuvintele din lecflia 36.

Lecflia 44



Învierea lui 
Isus Hristos (Paøtele)
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ Isus Hristos a înviat.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 23:33–24:12, 36–40, 51. Vedefli, de asemenea,
Principiile Evangheliei (31110), capitolul 12.

2. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 1–3, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572); ilustraflia 1–16, Naøterea (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie
201; 62495); ilustraflia 1–55, Cuvântarea de pe munte (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 212; 62166); ilustraflia 1–59, Ræstignirea (Setul cu
ilustraflii inspirate din Evanghelie 230; 62505); ilustraflia 1–72, Isus se roagæ
în Ghetsimani (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 227; 62175);
ilustraflia 1–73, Înmormântarea lui Isus (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 231; 62180); ilustraflia 1–74, Isus Îøi aratæ semnele din mâinile
Sale (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 234; 62503).

3. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Întoarcefli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul, pe verso øi aøezafli-o în poala dumnea-
voastræ. Spunefli-le copiilor cæ vefli vorbi despre o persoanæ foarte importantæ.
Dupæ ce le dafli urmætoarele indicii, rugafli-i sæ ghiceascæ cine este aceastæ per-
soanæ:

1. Aceastæ persoanæ îi iubeøte pe tofli oamenii foarte mult.

2. A træit pe Pæmânt cu mult timp înainte øi a organizat Biserica Sa.

3. Ne-a învæflat cum sæ træim øi sæ fim fericifli.

4. I-a binecuvântat pe oameni øi le-a spus sæ fie buni øi iubitori.

Când copiii ghicesc (sau când le spunefli dumneavoastræ) cæ persoana este
Isus, afiøafli ilustraflia.

Isus ne iubeøte

Reamintifli-le copiilor cæ Isus este Fiul Tatælui Ceresc. Tatæl Ceresc L-a trimis pe
Isus pe Pæmânt cu un scop important.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–16, Naøterea. Vorbifli, pe scurt, despre naøterea lui Isus. Afli
putea da voie copiilor sæ væ ajute sæ spunefli povestea. Reamintifli-le cæ Isus a
fost un prunc special.

Lecflia

45
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Arætafli ilustraflia 1–55, Cuvântarea de pe munte. Explicafli cæ, atunci când Isus a
crescut, El a organizat Biserica Sa øi i-a învæflat pe oameni cum sæ træiascæ øi sæ
se iubeascæ unii pe alflii.

Cântec Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele din „Sæ îi iubim pe
tofli, Isus a spus“ (Children’s Songbook, p. 61), folosind urmætoarele miøcæri:

Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus (deschidefli larg braflele);
Øi sæ fim buni cu ei (dafli din cap în sus øi-n jos).
Când pe alflii îi iubeøti (ducefli mâna la inimæ),
Te vor iubi øi ei (ducefli braflele la piept ca øi cum v-afli îmbræfliøa).

Arætafli ilustraflia 1–72, Isus se roagæ în Ghetsimani.

• Ce face Isus în aceastæ ilustraflie?

Explicafli cæ, înainte de a muri, Isus S-a dus sæ se roage într-un loc numit Grædina
Ghetsimani. Acolo, Isus a suferit pentru pæcatele noastre, pentru ca noi sæ ne
putem pocæi øi sæ putem fi iertafli de lucrurile greøite pe care le facem. Isus a fost
singura persoanæ care a avut puterea sæ facæ acest lucru pentru noi. A fæcut-o
pentru cæ ne iubeøte foarte mult.

Isus a înviat

Explicafli cæ, în timpul vieflii Sale pe Pæmânt, mulfli oameni L-au iubit pe Isus.
Totuøi, unii oameni L-au urât. Nu au crezut cæ El era Fiul Tatælui Ceresc.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–59, Ræstignirea. Explicafli, folosind cuvinte simple, ræstignirea,
aøa cum este descrisæ în Luca 23:33–46. Explicafli cæ oamenii care L-au urât pe
Isus, au fost foarte ræi cu El. Soldaflii au bætut piroane în mâinile øi picioarele lui
Isus øi L-au pus pe cruce. L-au læsat pe cruce pânæ când a murit. (Avefli grijæ
când spunefli aceastæ poveste øi când facefli miøcærile descrise în poezia de mai
jos. Unii copii pot fi foarte sensibili la ideea cæ oamenii L-au rænit pe Isus.)

Explicafli cæ, atunci când Isus a murit, Spiritul Sæu a pæræsit trupul Sæu øi S-a dus
în cer. Reamintifli-le copiilor cæ fiecare dintre noi are un spirit. Spiritele noastre nu
pot fi væzute, dar ele sunt cele care ne dau viaflæ.

Arætafli ilustraflia 1–73, Înmormântarea lui Isus. Explicafli cæ oamenii care L-au iubit
pe Isus, au luat trupul Sæu øi L-au învelit cu grijæ într-o pânzæ. Au dus trupul lui
Isus la un mormânt (un loc sæpat în stâncæ, unde oamenii erau înmormântafli) øi
I-au aøezat, cu grijæ, trupul acolo (vedefli Luca 23:50–56).

Arætafli ilustraflia 1–74, Isus Îøi aratæ semnele din mâinile Sale. Explicafli cæ, la
trei zile dupæ ce Isus a murit, El a înviat. A fost, din nou, viu. Când Isus a murit,
Spiritul Sæu a pæræsit trupul Sæu. Când a înviat, Spiritul Sæu a venit înapoi în trup.
Isus a fost prima persoanæ care a înviat.

Explicafli cæ mulfli oameni L-au væzut pe Isus dupæ ce a înviat (vedefli Luca 24).
Isus i-a învæflat pe prietenii Sæi øi le-a arætat trupul Sæu înviat (vedefli Luca 24:36).
Le-a dat voie prietenilor Lui sæ-L atingæ pentru ca ei sæ øtie cæ trupul Sæu înviat
era un trup din carne øi oase (vedefli Luca 24:39–40). Dupæ ce i-a învæflat pe
oameni, Isus S-a dus sæ locuiascæ, din nou, cu Tatæl Ceresc (vedefli Luca 24:51).

• De ce a vrut Isus ca oamenii sæ-L atingæ? (Vedefli Luca 24:36–40.)

• Unde S-a dus Isus dupæ ce S-a despærflit de oameni? (Vedefli Luca 24:51.)
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Explicafli cæ ziua în care Isus a înviat a fost prima zi de Paøte. În fiecare an særbæ-
torim Paøtele pentru a ne aminti cæ Isus a înviat.

Activitate Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii:

Isus a înviat
La trei zile dupæ ce a murit (ridicafli trei degete).
Avea semne în mâini øi în picioare (arætafli palmele øi, apoi, arætafli cætre picioare)
Øi-n coastæ unde-a fost rænit (arætafli cætre coaste).
Isus ne-a învæflat pe tofli (deschidefli larg braflele)
Cum sæ træim Evanghelia (ducefli braflele la piept).
Pentru cæ El a înviat,
Øi noi vom învia (dafli din cap în sus øi-n jos).

Noi vom învia

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, dupæ ce a murit, Isus a revenit la viaflæ. Acum, Isus
este în cer øi nu va mai muri niciodatæ. Explicafli cæ a Isus a fæcut posibil ca noi
sæ înviem la fel ca El. Asta înseamnæ cæ, dupæ ce vom muri, fiecare dintre noi va
træi din nou.

• Cunoaøtefli pe cineva care a murit?

Explicafli cæ, atunci când oamenii mor, spiritele lor sunt încæ în viaflæ. Într-o zi,
oamenii vor învia, ceea ce înseamnæ cæ trupurile øi spiritele lor se vor uni din
nou, la fel ca trupul øi Spiritul lui Isus. Afli putea sæ le explicafli copiilor cæ, deøi,
poate, nu o sæ înviem dupæ trei zile, asemenea lui Isus, în cele din urmæ vom
învia.

Rugafli copiii sæ repete de câteva ori cuvântul înviat øi sæ spunæ ce înseamnæ.

Scoatefli în evidenflæ cât este de minunat sæ øtim cæ tofli oamenii pe care îi cunoa-
øtem øi îi iubim – pærinflii noøtri, fraflii, surorile, bunicii øi prietenii – vor învia. Dupæ
ce vom muri, vom træi din nou. Isus a fæcut ca acest lucru sæ fie posibil.

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Isus ne iubeøte pe fiecare dintre noi. Datoritæ mæreflei
dragoste pe care o are pentru noi, El a suferit, a murit øi a înviat pentru ca, într-o
zi, fiecare dintre noi sæ învie.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. Vorbifli, pe scurt, despre câteva poveøti øi obiceiuri legate de særbætoarea
Paøtelui pe care copiii le cunosc. Recunoaøtefli faptul cæ obiceiurile tradiflionale
ce flin de særbætoarea Paøtelui sunt distractive, dar ajutafli copiii sæ separe acele
idei de adeværatul înfleles al Paøtelui.

2. Arætafli-le copiilor o mænuøæ cu un deget sau cu cinci degete. Comparafli
trupurile noastre fizice cu o mænuøæ. Arætafli cum mâna (spiritul) face ca
mænuøa (trupul) sæ se miøte. Scoatefli mænuøa øi explicafli cæ acest lucru se
poate compara cu moartea fizicæ. Spiritul øi trupul sunt separate, iar trupul nu
se poate miøca. Bægafli mâna înapoi în mænuøæ øi explicafli cæ acest lucru se
poate compara cu învierea. Acum, spiritul øi trupul s-au reunit. Reamintifli-le
copiilor cæ, deoarece Isus Hristos a înviat, tofli oamenii vor învia într-o zi.
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3. Facefli copii ale desenului de la sfârøitului lecfliei 6, „Isus este prietenul nostru
iubit“ øi dafli-le voie copiilor sæ le coloreze.

4. Aruncafli un sæculefl cu fasole sau un alt obiect moale spre un copil øi rugafli-l
sæ ræspundæ la una dintre întrebærile de mai jos (sau la una asemænætoare),
înainte de a væ da sæculeflul înapoi. Continuafli pânæ când îi vine rândul fiecærui
copil sæ ræspundæ la o întrebare.

• De ce særbætorim Paøtele?

• Cine a fost prima persoanæ care a înviat?

• Ce înseamnæ sæ învii?

• Unde a fost aøezat trupul lui Isus dupæ ce a murit?

• Dupæ ce Isus a înviat, L-au væzut mulfli oameni?

• De ce a vrut Isus ca oamenii sæ-I atingæ trupul înviat?

• Cine altcineva va învia pentru cæ Isus a înviat?

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ

spunefli cuvintele:

Isus a înviat!

Aici e mormântul în care trupul I-a fost aøezat (arætafli cætre un punct sau un loc
anume din clasæ)
Iatæ, piatra la o parte a dat!
Aplecafli-væ øi privifli (aplecafli-væ øi ducefli mâna deasupra ochilor)
Nu este aici (ridicafli-væ)!
Isus a înviat! Bucurafli-væ øi fifli fericifli (batefli din palme)!
(Dana Eynon, în Bible Story Finger Plays and Action Rhymes [Cincinnati:
Standard Publishing Co., 1964], p. 29.)

2. Explicafli cæ, atunci când Isus a murit øi a înviat, era primævaræ. Primævara este
un sezon în care natura revine la viaflæ. Copacii øi florile încep sæ creascæ din
nou. Multe animale se nasc primævara. Dafli-le voie copiilor sæ deseneze flori
sau pui de animale. Arætafli ilustraflia 1–3, Isus Hristosul øi explicafli cæ,
deoarece Isus a înviat, noi vom træi din nou dupæ ce vom muri.

3. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Isus iubeøte copiii“ (Children’s Songbook,
p. 59) sau „Isus este prietenul nostru iubit“ (Children’s Songbook, p. 58).
Versurile acestor cântece se gæsesc în lecfliile 6 respectiv 33. Reamintifli-le
copiilor cæ særbætorim Paøtele pentru a ne aduce aminte de Isus øi de
învierea Sa.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ recunoøtinflæ pentru naøterea lui Isus
Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 2:1–12 øi Luca 1:26–35; 2:1–20.

2. Aflafli câteva detalii despre naøterile copiilor din clasa dumneavoastræ, cum ar
fi locul în care s-au næscut, ce culoare avea pærul lor øi unde au træit în primele
sæptæmâni din viafla lor. Fifli sensibil la sentimentele copiilor adoptafli.

3. Tæiafli bucæfli de hârtie (lungi de cam 20 cm øi late de 4 cm) pentru a face din
ele lanfluri. Tæiafli suficient de multe bucæfli pentru fiecare copil, ca acesta sæ
facæ un lanfl lung de câteva verigi.

4. Scriefli un bileflel pentru pærinflii fiecærui copil, în care sæ explicafli rostul lanflului
(vedefli lecflia), pentru ca ei sæ-øi încurajeze copilul sæ facæ fapte bune.

5. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. un mic decor care sæ reprezinte naøterea lui Isus. Afli putea folosi o pæpuøæ

înfæøuratæ într-o pæturæ øi aøezatæ într-o cutie micæ. Tæiafli o bucatæ de hârtie
în formæ de stea pentru a o agæfla deasupra decorului. Dacæ nu putefli obfline
un decor care sæ reprezinte naøterea lui Isus, folosifli ilustraflia 1–75,
Naøterea lui Isus (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 200; 62116);

c. creioane colorate øi clei sau lipici;
d. ilustraflia 1–75, Naøterea lui Isus (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie

200; 62116); ilustraflia 1–76, În han nu e loc (62115); ilustraflia 1–77, Pæstorii
aflæ de naøterea lui Hristos (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 202;
62117); ilustraflia 1–78, Magii (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 203;
62120).

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care vrefli sæ le folosifli.

Activitæfli de 
învæflare Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli un copil sæ stea lângæ dumneavoastræ, în timp ce spunefli detalii pe care le
cunoaøtefli despre naøterea lui. Facefli acelaøi lucru pentru fiecare copil din clasæ.

De Cræciun, særbætorim naøterea lui Isus Hristos

Explicafli cæ, deoarece acesta este sezonul Cræciunului, særbætorim naøterea unui
om pe care noi tofli Îl iubim.

• A cui naøtere særbætorim?

Lecflia
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Poveste Spunefli povestea vizitei îngerului la Maria, aøa cum se gæseøte în Luca 1:26–35.
Explicafli cæ îngerul i-a spus Mariei cæ ea va fi mama lui Isus, Fiul lui Dumnezeu.

• Cum s-a numit mama lui Isus? (Vedefli Luca 1:27.)

• Cine a fost Tatæl lui Isus? (Tatæl Ceresc. Vedefli Luca 1:35.)

Explicafli cæ Iosif nu a fost tatæl lui Isus. El a fost un om bun ales de Tatæl Ceresc
sæ aibæ grijæ de Isus. Îngerul i-a apærut lui Iosif într-un vis øi i-a spus despre prun-
cul pe care Maria urma sæ-L aibæ. Îngerul i-a spus lui Iosif cæ Maria trebuie sæ fie
soflia lui.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–76, În han nu e loc øi vorbifli despre cælætoria pe care Iosif øi
Maria au fæcut-o din Nazaret pânæ în Betleem, aøa cum se gæseøte în Luca 2:1–7.
Citifli cu glas tare Luca 2:7 øi explicafli cuvintele pe care copiii nu le cunosc.

Activitate Rugafli copiii sæ stea jos sau sæ îngenuncheze pe podea în fafla decorului ce
reprezintæ naøterea lui Isus. Afli putea pune pe podea o pæturæ, ca ei sæ se aøeze
pe ea. Dafli din mânæ în mânæ ilustraflia 1–75, Naøterea lui Isus øi rugafli-l pe fie-
care copil sæ spunæ un lucru pe care îl væd în ea.

• De ce nu au dormit Maria øi Iosif în han? (Vedefli Luca 2:7.)

• Unde S-a næscut Isus? (Într-un staul.)

• Ce fel de pat au avut Maria øi Iosif pentru pruncul Isus? (Vedefli Luca 2:7.)

Cântec Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ spunæ cuvintele din „Departe într-un staul“ (Children’s
Songbook, p. 42). Improvizafli miøcæri øi gesturi care sæ se potriveascæ cuvintelor.

Departe într-un staul øi færæ un pat,
Stætea într-o iesle micul Domn culcat;
Øi de sus mii de stele în jos au privit
La micul Domn Isus în fân adormit.

Poveste Arætafli ilustraflia 1–77, Pæstorii aflæ de naøterea lui Hristos øi vorbifli despre vizita
pæstorilor, aøa cum este descrisæ în Luca 2:8–20.

• De ce s-au înfricoøat pæstorii? (Vedefli Luca 2:9.)

• Ce le-a spus îngerul pæstorilor? (Vedefli Luca 2:10–12.)

• Ce au fæcut pæstorii dupæ ce L-au vizitat pe pruncul Isus? (Vedefli Luca 2:17, 20.)

Poveste Arætafli ilustraflia 1–78, Magii øi vorbifli despre vizita magilor, aøa cum este des-
crisæ în Matei 2:1–12.

Activitate Rugafli copiii sæ se ridice øi sæ meargæ prin clasæ, imaginându-øi cæ sunt cælare
pe cæmile øi cæ urmæresc steaua care îi va conduce la pruncul Isus.

Dupæ câteva ‘cælætorii’ în jurul clasei, rugafli copiii sæ ‘descalece’ øi sæ sæ vinæ
la decorul ce reprezintæ naøterea lui Isus. Explicafli cæ, înainte ca magii sæ-L
gæseascæ pe pruncul Isus, Iosif øi Maria gæsiseræ un loc mai bun în care sæ stea
familia øi nu mai erau în staul. Amintifli-le copiilor cæ magii au adus daruri: aur,
tæmâie øi smirnæ. Rugafli-i sæ îøi aleagæ un dar dintre cele trei øi, apoi, sæ îl ofere
pruncului Isus.
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Darul pe care îl putem oferi lui Isus este acela de a fi asemænætori Lui

Explicafli cæ, de fiecare datæ când særbætorim naøterea lui Isus de Cræciun,
Îi putem oferi daruri. Nu-I putem oferi aur, tæmâie øi smirnæ cum au fæcut magii,
dar Îi putem oferi un alt dar. Atunci când încercæm sæ fim asemænætori Lui, 
Îi oferim un dar. Iar atunci când suntem buni cu familia noastræ øi cu prietenii
noøtri, suntem asemænætori lui Isus.

Activitate Ajutafli fiecare copil sæ facæ un lanfl cu mai multe verigi. Rugafli-i sæ coloreze
verigile øi sæ le lipeascæ unele de altele (vedefli desenul de la sfârøitul lecfliei).
Spunefli-le sæ-øi atârne lanflurile într-un loc din casæ de unde le pot vedea ca,
astfel, sæ îøi poatæ aduce aminte sæ facæ fapte bune pentru alflii øi sæ aducæ
aceste fapte ca daruri pentru Isus. Încurajafli copiii ca, pânæ la Cræciun, sæ facæ
cel puflin o faptæ bunæ în fiecare zi.

Ajutafli-i sæ se gândeascæ la fapte bune pe care le pot face. Amintifli-le cæ, atunci
când fac fapte bune, ei Îi oferæ lui Isus un dar minunat. Dafli-i fiecærui copil un bil-
eflel în care este explicat pærinflilor rostul lanflului.

Mærturie Explicafli cæ naøterea lui Isus Hristos a fost unul dintre cele mai importante lucruri
care s-au întâmplat vreodatæ pe Pæmânt. Exprimafli-væ dragostea faflæ de Isus øi
dorinfla de a fi asemænætor Lui, nu doar în timpul særbætorilor de Cræciun, ci în
fiecare zi a anului.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Alegefli câteva dintre aceste activitæfli pentru a le folosi în timpul lecfliei.

1. În timp ce copiii interpreteazæ rolurile lui Iosif, Maria, al hangiului, ale pæstorilor
øi ale magilor, spunefli, din nou, povestea naøterii lui Isus. Dacæ avefli, folosifli ca
recuzitæ o pæpuøæ, o pæturæ øi un øal. Dafli-i fiecærui copil ocazia de a participa.
Afli putea repeta activitatea, dându-le voie copiilor sæ interpreteze roluri diferite.

2. Ajutafli copiii sæ taie bucæfli de hârtie în formæ de stele decorative sau sæ le
deseneze. Dafli-le voie sæ le coloreze øi sæ le ataøeze de o panglicæ pentru
a le agæfla undeva în casæ.

3. Discutafli despre câteva dintre pregætirile de Cræciun pe care copiii le-au
observat în magazine. Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ darurile øi petrecerile sunt
bune øi distractive, dar Cræciunul fline, de fapt, de naøterea lui Isus Hristos,
de importanfla de a-L cunoaøte øi de a-I urma exemplul.

4. Discutafli despre obiceiurile de Cræciun specifice zonei în care træifli, care væ
plac sau pe care le øtifli. Invitafli copiii sæ vorbeascæ despre tradiflii de Cræciun
ce le plac familiilor lor.

Activitæfli
suplimentare 
pentru copiii 
mai mici 1. Rugafli copiii sæ îøi imagineze cæ sunt pæstori care stau de pazæ afaræ, în câmp.

Ajutafli-i sæ exprime sentimentul de teamæ pe care pæstorii l-au avut când au
væzut îngerul, apoi pe cel de fericire, când au înfleles vestea. Ajutafli-i sæ îøi
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imagineze cæ se uitæ noaptea, spre frumosul cer, væd steaua øi aud cum îngerii
cântæ. Mergefli, împreunæ, prin clasæ pentru a cæuta pruncul. Îngenuncheafli
înaintea pruncului Isus aflat în iesle øi cântafli un cântec de laudæ øi mulflumire.

2. Ajutafli copiii sæ facæ miøcærile urmætoarei poezii, în timp ce dumneavoastræ
spunefli cuvintele:

Un prunc într-o iesle (imitafli cæ afli legæna un prunc în brafle),
Øi-aproape este mama Lui (întindefli braflele înainte),
O stea din ceruri stræluceøte (arætafli cu admiraflie cætre cer),
Aici e Fiul Tatælui (batefli cu bucurie din palme)!

3. Cântafli sau spunefli cuvintele din „Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus“ (Children’s
Songbook, p. 61). Versurile acestui cântec se gæsesc în lecfliile 34, 36, 41 øi 45.
Reamintifli-le copiilor cæ de Cræciun særbætorim naøterea lui Isus.

4. Facefli desene simple ce-L reprezintæ pe pruncul Isus înfæøat. Adunafli iarbæ
uscatæ, fân sau paie øi dafli-le copiilor pentru a le lipi de ‘iesle’ (un pætrat fæcut
din hârtie). Rugafli-i sæ lipeascæ desenele de ‘paturile’ fæcute din iarbæ sau paie.
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Indexul cântecelor øi al poeziilor
scurte însoflite de gesturi din
manualul Societatea Primaræ 1
Acasæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Aceasta e mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Adam øi Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Aici e Biserica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Am fost cândva un prunc . . . . . . . . . . . . . . . 18, 65, 92
Am un nas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Am un trup minunat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 62, 74
Atingefli-væ ochii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 79, 82

Batefli din palme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Bæiefli, îmbræcafli-væ în pantaloni . . . . . . . . . . . . . . . 133
Bunica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Când fac ceva greøit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Cântec vesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Cântecul e o rugæciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cap, umeri, brafle øi picioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Casa de adunæri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Câteodatæ sunt înalt, iar câteodatæ sunt scund . . . . . xx
Ce fac eu, sæ facæ tofli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ce înseamnæ totdeauna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Cinci peøtiøori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Copiii pionieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Creaflia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 167
Creafliile lui Dumnezeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 31, 56
Cu braflele încruciøate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dacæ eøti fericit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
De eøti foarte, foarte mare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 22
Departe într-un staul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 187
Deschidefli braflele, îmbræfliøafli . . . . . . . . . . . . . . xx, 158
Doi mici prieteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Douæ pæsærele mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Douæ picioare sprintene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Duc braflele la piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

E distractiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 136
Eu sap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Familia mea (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Familia mea (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Floricele de porumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Iatæ ce face un prunc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Iatæ-ne împreunæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Isus a înviat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Isus a înviat! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Isus iubeøte copilaøii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Isus iubeøte tofli copiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Îmi plac mâinile mele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 117
Îmi place sæ alerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Îmi place sæ væd templul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Îmi scutur mâinile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx, 158
Încerc sæ fiu ca Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148, 149
Într-o dumbravæ Joseph a îngenuncheat . . . . . . . . . . . 7

La Bisericæ sunt fericit . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 165, 173

Mæ rog cu credinflæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 111
Micufla flestoasæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Micuflul copil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Micuflul Moise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 101
Micuflul pæianjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Noe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 144
Noi braflele le-ncruciøæm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Numærætoarea degetelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

O familie fericitæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 102

Pæsæri în copac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 96
Pentru cæ azi e duminicæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pentru ochii mei sunt recunoscætor . . . . . . . . . 9, 14, 77
Peøtiøorul auriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pisicufla mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Planeta-i aøa mare . . . . . . . . . . . . . . 30, 46, 51, 56, 145
Pline de energie sunt degetele mele . . . . . . . . 117, 129
Pot sæ le miøc în sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Prieten drag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Sæ îi iubim pe tofli, Isus a spus . . . . . 138, 148, 170, 183
Seminflele sunt semænate adânc . . . . . . . . . . . . . . . 131
Sentimentele mele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Stropii de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Stupul de albine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sunt de ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Sunt fericit când pot s-ajut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Tânærul Isus S-a dus la templu . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tatæl Ceresc mæ cunoaøte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 22
Tatæl Ceresc mæ iubeøte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tot ce este strælucit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tofli am træit cu Tatæl Ceresc. . . . . . . . . . . . . . . . 11, 108

Un cântec de mulflumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Un fluturaø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Un prunc într-o iesle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Vocea blândæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Zâmbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Zâmbetul e molipsitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Zece oameni erau bolnavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Zile fericite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 137
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Pe lângæ cântecele din Cartea de cântece pentru copii, afli putea folosi cântece pentru copii
tipice culturii dumneavoastræ. Asigurafli-væ cæ acestea îndeplinesc urmætoarele criterii:
Sunt scurte øi simple.
Au mæsuri scurte (între 5 øi 8 bætæi pe mæsuræ).
Cuvintele se repetæ (se folosesc aceleaøi cuvinte de mai multe ori) øi sunt uøor de învæflat.
Cuvintele descriu lucruri pe care copiii le pot vedea, auzi, atinge, mirosi sau simfli.
Cuvintele nu sunt contrare învæflæturilor Evangheliei.
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