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Nevoile de bază ale copilului*
Toţi copiii au anumite nevoi de bază, precum şi nevoi specifice vârstei şi nivelului de
dezvoltare. Nevoile de bază ale unui copil sunt:

Fizice
• Hrană
• Căldură
• Adăpost
Mentale
• Posibilitatea de a face alegeri şi planuri şi de a aduce la îndeplinire aceste planuri.
Emoţionale
• Sentimentul de apartenenţă
• Aprobare şi recunoaştere
• Exprimarea unei iubiri necondiţionate şi a acceptării
• Libertate în interiorul anumitor limite bine definite
• Umor – ocazii şi şansa de a râde
Spirituale
• Un Dumnezeu atotştiutor, care iubeşte şi poartă de grijă.
• Iertare pentru greşeli şi şansa unui nou început.
• Asigurarea că este acceptat de Dumnezeu.
• Experienţă în rugăciune, răspunsuri la rugăciune.
• Ocazia de a creşte în harul şi cunoştinţa Domnului.

Copilul de la Primii paşi
În Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, în cadrul programului numit GraceLink
(Legăturile harului), partea pentru Primii paşi îi are în vedere pe copiii cei mai mici, adică
pe cei cu vârsta cuprinsă între zero şi doi ani. Totuşi atât materialele pentru Primii paşi, cât
şi cele pentru Grădiniţă pot fi adaptate şi pentru copiii de trei ani.
O regulă generală, care se aplică şi copilului de la Primii paşi, este că scăunelele trebuie
să fie astfel alese încât copiii să ajungă bine cu picioruşele pe podea. Pentru cei mai mici
de un an şi jumătate, ar fi de dorit să se folosească nişte premergătoare adaptate, adică
fără roţi.
* Departamentul Slujirea copiilor: Idei şi tehnici potrivite, ed. Ann Calkins, Nebr.: AdventSource, 1997
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Pentru a-i înţelege mai bine pe copilaşii de până în doi ani, este de folos să notaţi
câteva caracteristici ale creşterii şi dezvoltării copilului în această perioadă a vieţii.

Fizic

• Există mari variaţii în dezvoltare.
• Creşte repede.
• Oboseşte uşor.
• Nu poate să stea liniştit mult timp.
Mental
• Poate fi atent timp de un minut sau două.
• Învaţă mai degrabă prin ceea ce face sau prin imitaţie, decât prin ceea ce i se spune.
• Învaţă mai bine câte puţin şi un singur lucru, nu mai multe deodată.
• Îşi concentrează atenţia asupra lucrurilor pe care le vede, le poate atinge şi lua în mână.
Emoţional
• Este extrem de egocentric – concentrat asupra lui însuşi.
• Se teme să nu fie despărţit cumva de părinţi.
• Plânge uşor – dacă începe un copil să plângă, plâng imediat şi ceilalţi.
• Îşi exprimă nevoile prin plâns. De obicei, când nevoile îi sunt satisfăcute, copilul
încetează să plângă.
• Se ataşează uşor de adulţii care îi arată dragoste şi acceptare.
Spiritual
• Înţelege atitudinile de respect, bucurie sau aşteptare, legate de biserică, Biblie,
Domnul Isus.
• Recunoaşte poze cu Domnul Isus şi poate învăţa să-I spună numele (mai peltic sau
puţin sâsâit).
• Vrea să unească mâinile (pentru puţin timp) pentru rugăciunea de masă şi să se
aşeze în genunchi (tot pentru scurt timp).

Nevoi legate de dezvoltare
În plus faţă de nevoile de bază, enumerate mai înainte, un copilaş de doi ani are nevoie
să experimenteze:
Puterea – trebuie să i se dea ocazia de a manipula obiecte, evenimente, oameni;
Libertatea – de a face alegeri, de a interacţiona în situaţii de învăţare, de a se mişca
aşa cum doreşte el în anumite situaţii;
Independenţa – trebuie să fie lăsat să facă anumite lucruri fără să fie ajutat;
Siguranţa – trebuie ajutat să se simtă în siguranţă.

•
•
•
•
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O scrisoare către părinţi
Dragi prieteni,
Bun venit la acest nou număr al ghidului de studii biblice pentru Şcoala de
Sabat copii, secţiunea Primii paşi! Credem că v-a plăcut modul de prezentare al
noilor lecţii pentru copii. V-au plăcut ilustraţiile? Vă bucuraţi să faceţi împreună cu
copilul activităţile sugerate la rubrica Să facem şi să spunem împreună, de la
sfârşitul fiecărei lecţii?
Cărticica aceasta trebuie păstrată şi folosită iar şi iar. Încurajaţi-l pe copil să
„citească” pozele cât mai des. Întrebaţi-l ce este în poză, ce culoare au diferite
obiecte, câţi oameni sunt şi cine este fiecare. Număraţi animalele, oamenii sau florile. Cereţi-i să vă arate sau să numească o culoare, un animal, un obiect, un personaj. Luaţi-vă timp, în cursul zilei, să repetaţi textul de memorat, poezioarele sau
micile jocuri însoţite de mişcări. Mişcările acestea îl ajută pe copil să-şi amintească
şi cuvintele care le însoţesc.
Dacă nu aveţi încă o carte cu cântece pentru copii, solicitaţi prin responsabilul
cu literatura. Repetaţi cu copilul cântecele învăţate la Şcoala de Sabat.
Nu uitaţi că fiecare lecţie este prezentată prima dată la Şcoala de Sabat.
Materialul din broşură este conceput pentru a fi folosit în fiecare zi, ca să fixeze
cunoştinţele primite în Şcoala de Sabat. Povestiţi-i copilului în fiecare zi lecţia.
Repetaţi textul de memorat, însoţindu-l de mişcările sugerate. Luaţi-vă timp şi
pentru activităţile propuse la Să facem şi să spunem împreună. Şi încurajaţi-l pe
copil să umble frumos cu Biblia, atunci când citiţi împreună din Cuvântul lui
Dumnezeu.
Rugaţi-vă cu micuţul cât mai des. Şi, când faceţi acest lucru, includeţi-ne şi pe
noi în rugăciunile voastre. Să ne rugăm unii pentru alţii, pentru că avem aceeaşi
ţintă: să-i conducem pe copii la Isus.

Cordial,
Editorii
6

Referinţe: 1 Samuel 3:1-10; Patriarhi şi profeţi, cap. 57 (în ed. 1996, pag. 601, 602).

Samuel aude
glasul lui Dumnezeu
Text de memorat:
„Tânărul Samuel slujea Domnului.” (1 Samuel 3:1)
Mesajul lecţiei:
Noi suntem micile ajutoare ale lui Dumnezeu.
Părinţi,
până la sfârşitul acestei luni, ar trebui să-l ajutaţi pe copil
să afle că se poate face de folos, ajutând,
să simtă bucuria de a-L ajuta pe Dumnezeu şi
să acţioneze, ajutând acasă şi la Şcoala de Sabat.

Dănuţ este un băieţel harnic. Îi place să ajute. O ajută pe mama să
aşeze masa. Şi Samuel era un băieţel harnic. Şi lui îi plăcea să ajute, aşa
cum îi place lui Dănuţ.
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M

icuţul Samuel
stă în cortul care
este Casa Domnului. Micuţul
Samuel are multă treabă de
făcut. Îl ajută pe preotul Eli.
(Faceţi un „cort” dintr-o
faţă de masă mai mare, care
să ajungă de la masă până la
podea. În timp ce faceţi cortul,
cântaţi „Samuel dă ajutor,
ajutor, ajutor. Samuel dă ajutor în templu cu mult spor.”)
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U

ite-l pe micuţul
Samuel. (Arătaţi-i-l
copilului pe Samuel.)
Micuţul Samuel face treabă.
Mătură în jurul cortului, care
este Casa lui Dumnezeu.
(Arătaţi cortul.)
Micuţul Samuel este ajutorul preotului Eli. (Arătaţi-l
pe Eli.) Micuţul Samuel este şi
ajutorul lui Dumnezeu.
(Faceţi cortul, măturaţi în
jurul lui şi cântaţi în acest
timp: „Samuel dă ajutor, ajutor, ajutor. Samuel dă ajutor,
el mătură cu spor.”)
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V

ezi ce frumos este
sfeşnicul? Micuţul
Samuel are de lucru şi aici.
Lustruieşte sfeşnicul, adică
îl şterge bine, bine, ca să
strălucească.
Micuţul Samuel este ajutorul preotului Eli. (Arătaţi-l
pe Eli.) Micuţul Samuel este şi
ajutorul Domnului. (Aprindeţi
o lumânare şi puneţi-o într-un
sfeşnic pe masă, astfel încât
să nu ajungă copilul la ea.
Lăsaţi-l pe copil să sufle, ca să
o stingă. Bateţi din palme şi
lăudaţi-l, apoi cântaţi din nou
împreună: „Samuel dă ajutor,
ajutor, ajutor. Samuel dă ajutor şi şterge tot cu spor.”)
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S

-a făcut noapte.
În cort este întuneric.
(Faceţi două paturi pe podea
din două pături sau saltele.)
Preotul Eli doarme în patul
lui. (Culcaţi-vă ca şi cum aţi fi
Eli.)
Samuel se cuibăreşte şi el
în patul lui. (Aşezaţi-l şi pe
copil în celălalt pat.) Samuel
nu adoarme. Se uită la perdele. (Cântaţi: „Samuel, mic
ajutor, ajutor, ajutor. Samuel,
mic ajutor, acum faci somn
uşor.”)
Sstt! Eli a adormit. (Prefaceţi-vă că sforăiţi uşor.)
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S

a-mu-el!” (Rostiţi ca şi
cum aţi striga de departe, apoi şoptiţi.) Sstt! Cine
strigă? (Linişte.) „Sa-mu-el!”
(Vorbiţi din nou tare.) Trebuie
să fie Eli.
Samuel aleargă la Eli.
– Am venit, fiindcă m-ai
chemat!
– Nu te-am chemat, îi
spune Eli. (Daţi din cap.)
Du-te şi culcă-te!
(Repetaţi partea aceasta
de două ori, astfel încât vocea
lui Eli să fie de fiecare dată
mai puternică.)
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D

u-te înapoi, în pat, şi
culcă-te, micuţule
Samuel! spune preotul Eli. Domnul te cheamă.
Dacă mai auzi că te cheamă,
să spui: „Vorbeşte, Doamne,
căci robul Tău ascultă!”
Samuel se duce din nou
în pat. (Spuneţi-i copilului să
se întindă din nou „în pat”, ca
şi cum ar dormi.)
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S

a-mu-el!” se aude din
nou glasul Domnului.
Samuel se ridică din nou.
(Aşteptaţi-l pe copil să se
ridice.)
– Vorbeşte, Doamne, căci
robul Tău ascultă!
Şi Domnul vorbeşte cu
Samuel şi îi spune în şoaptă
nişte lucruri importante.
(Îmbrăţişaţi-l pe copil şi
şoptiţi-i la ureche: „Samuel
era ajutorul lui Eli. Era micul
ajutor al Domnului. Iar tu eşti
ajutorul meu!”)
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1. Probabil că
Samuel ajuta la
stinsul candelelor
seara. Spuneţi-i
copilului că degetul său arătător
este o candelă.
„Stingeţi” candela
după ce aţi spus
textul de memorat.

2. Cântaţi un cântecel despre puii de
animale sau păsări
care vin când îi
cheamă mama lor.

3. Ajutaţi-l pe copil
să-şi pună jucăriile
la loc, în timp ce
cântaţi „Ascult
voios”, nr. 28
din culegerea
Sunt o mică
lumină, adaptat astfel:
„Eu ascult
de Isus, Da,
ascult voios.
Fac ce-mi spune El
şi sunt bucuros.”
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Să facem
şi
să spunem
împreună

A

legeţi dintre sugestiile
următoare câte ceva
pentru fiecare zi.
Urmaţi-le pe acelea care sunt
potrivite cu stadiul de dezvoltare
al copilului şi repetaţi-le adesea.

4. Spuneţi povestirea biblică, folosind
degetele arătătoare
drept personaje –
Eli şi Samuel.
5. Desenaţi chipuri
– ochi şi gură – pe
vârful degetelor.
Culcaţi-i în palma
făcută căuş.
6. Jucaţi „Umbra”.
Copilul trebuie să
vă imite, făcând
exact ce faceţi
dumneavoastră.
(Ştergeţi praful,
puneţi jucăriile frumos la locul lor etc.)
7. Faceţi un pat
pentru Samuel
dintr-o saltea sau o
rogojină de plajă
sau dintr-un
prosop mare, de
baie. Învăţaţi-l pe
copil să strângă
„patul” (să ruleze
salteaua sau rogojina) aşa cum făcea
Samuel.

8. Lăsaţi-l pe copil
să vă ajute să
pregătiţi ceva deosebit pentru masa
din Sabat.
9. Jucaţi un joc
de genul
„Simon
spune...”,
dându-i
copilului
ocazia să facă
exerciţii de
ascultare, de
atenţie şi de urmare a anumitor
instrucţiuni.

10. Desenaţi pe un
cartonaş o faţă
zâmbitoare şi scrieţi
pe acest
„ecuson”: Eu
sunt un
ajutor
pentru
Domnul.
Prindeţi-l cu un
ac de siguranţă
de hăinuţa copilului de fiecare dată
când vă ajută la
treabă.

11. Atrageţi-i atenţia
copilului la diferite
sunete care se aud
când sunteţi pe afară şi
ajutaţi-l să le identifice
(păsărele, animale,
vânt, zgomotul făcut
de maşini etc.).

12. Compuneţi un cântecel al vostru despre
răspunsul pe care trebuie să-l dea copilul
când este strigat de
mama.

13. Confecţionaţi
împreună o cărticică,
lipind decupaje din reviste care arată lucruri
pe care le poate face
copilul, ca să vă ajute.

14. Cereţi-i copilului să vă ajute la
treabă, în casă – la
măturat, şters praful, la dusul
gunoiului.

15. Învăţaţi-l pe
copil să deosebească şi să
numească diferitele
sunete care se aud
în casă: telefonul,
soneria, zgomotul
făcut de frigider,
aspirator, de apa
care curge de la un
robinet etc.

16. Pregătiţi
şi decoraţi o
cutie de carton
în care copilul
să-şi aranjeze bine
jucăriile sau
hăinuţele.
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Lecţia 1

Micul Samuel
Pe baza textului din 1 Samuel 3:1.

Mi-cul Sa - mu-el

dă

Mi-cul Sa – mu–el

dă

a - ju - tor,

a - ju - tor

dă a - ju - tor Dom-nu-lui bun.

Dom - nu – lui bun.———

© 2003 by General Conference Corporation of Seventh-day Adventists.

Textul de memorat
„Tânărul Samuel
slujea
Domnului.”
1 Samuel 3:1
Ilustraţii: Jim Haynes
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Referinţe: 1 Regi 17:1-16; Profeţi şi regi, cap. 9 şi cap. 10, primele pagini.

Dumnezeu
are grijă de Ilie
Text de memorat:
„Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre...” (Filipeni 4:19)
Mesajul lecţiei:
Dumnezeu Se îngrijeşte să avem tot ce ne trebuie.
Părinţi,
până la sfârşitul acestei luni, ar trebui să-l ajutaţi pe micuţul dumneavoastră
să ştie că Dumnezeu are grijă de toate trebuinţele lui,
să simtă recunoştinţă pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi
să răspundă iubirii lui Dumnezeu, lăudându-L pentru grija Sa iubitoare.

Lili se uită la nişte păsărele. Pasărea-mamă aduce mâncare
pentru puişorii ei. Demult, demult, nişte păsări i-au adus de mâncare
unui om.
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D

umnezeu i-a poruncit
lui Ilie să-i spună ceva
regelui Ahab.
Aşa că Ilie i-a spus regelui:
– Aşa zice Domnul:
„Timp de trei ani nu va
ploua deloc.”
(Număraţi cu copilul pe degete, până
la trei.)
Regele Ahab (Arătaţi-l în
ilustraţie) s-a supărat
pe Dumnezeu. S-a
supărat şi pe Ilie
(Arătaţi-l şi pe Ilie).
Ilie era prietenul
lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu
l-a ajutat pe Ilie să se
ascundă. Fugi, Ilie! Fugi!
Regele te caută! (Duceţi
palma streaşină la ochi şi
uitaţi-vă împrejur.) Fugi în
pădure, Ilie! („Alergaţi” cu
copilul în jurul mesei.)
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U

nde este Ilie?
(Cereţi-i copilului să-l
arate pe Ilie.) Ilie este ascuns.
Se ascunde să nu-l găsească
Ahab, regele cel rău. (Ascundeţi-vă împreună după un
scaun şi rămâneţi acolo până
terminaţi de citit pagina
aceasta.)
Regele nu poate să-l vadă
pe Ilie. Nimeni nu poate să-l
găsească pe prietenul lui
Dumnezeu. (Puneţi din nou
mâna streaşină la ochi şi
uitaţi-vă împrejur.) Dar
Dumnezeu poate să-l vadă.
Domnul ştie unde este Ilie şi
are grijă de el.

29

S

stt! (Duceţi degetul la
buze.) Ascultă! Sstt!
Ce aude Ilie?
Ilie aude apa. (Arătaţi apa
în ilustraţie.) Ilie aude şi vântul, printre pomi.
Şi Dumnezeu aude rugăciunea lui Ilie. (Uniţi mâinile
în rugăciune.) „Tată bun, Te
rog, ai grijă de Ilie!”
Stai liniştit, Ilie, stai liniştit.
Rămâi aici, lângă apă.

30

31

32

Ş

i Ilie bea apă, bea
multă apă. (Prefaceţi-vă
că beţi apă.) Este apă
multă şi Ilie poate să bea.
Dar unde este mâncarea lui
Ilie? (Arătaţi-l pe Ilie şi stâncile
goale din jur.)
Nu e mâncare. Nu e nimic
de mâncare pentru Ilie. Nu e
pâinică. Nu este nici orez. Nu
sunt nici cartofi...
„Doamne, Te rog, ai grijă
de Ilie!”
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U

ite nişte păsări
mari şi negre. Se
numesc corbi. Zboară pe cer.
(Mişcaţi mâinile, ca şi cum aţi
da din aripi.) Păsările acestea
mari şi negre îi aduc mâncare lui Ilie. Îi aduc pâine.
(Prefaceţi-vă că mâncaţi.)
Mmm, ce bun! Pâinică pentru Ilie. (Uniţi din nou mâinile,
pentru rugăciune.) „Îţi
mulţumim, Doamne, pentru
pâine. Îţi mulţumim că ai
trimis corbii.”

34
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36

E

vremea de culcare. Ilie
îngenunchează şi se
roagă. (Îngenuncheaţi şi
închideţi ochii.) „Îţi mulţumesc, Doamne, pentru locul
acesta liniştit. Îţi mulţumesc
pentru apă. Îţi mulţumesc
pentru corbi şi pentru mâncarea pe care mi-au adus-o.
Îţi mulţumesc pentru că mă
iubeşti. Amin.” (Îmbrăţişaţi-l
pe copil.)
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Î

n fiecare dimineaţă şi în
fiecare seară, corbii mari şi
negri veneau în zbor la Ilie.
(Imitaţi mişcarea aripilor.)
Corbii îi aduceau pâine.
Un an, doi ani, trei ani, nu
a plouat deloc. (Număraţi cu
copilul pe degete, până la trei.)
Pomii s-au uscat. (Arătaţi-i
o frunză uscată.) Nu mai era
apă deloc. (Încercaţi să beţi
dintr-un pahar gol.)
Dar Dumnezeu a avut
grijă de Ilie. „Îţi mulţumim,
Doamne. Îţi mulţumim că l-ai
iubit pe Ilie. Îţi mulţumim că
ne iubeşti şi pe noi.”

38
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1. Jucaţi-vă de-a
v-aţi ascunselea şi
spuneţi-i copilului
că aşa trebuia să se
ascundă Ilie de regele Ahab. Cântaţi
o cântare prin care
să exprimaţi mulţumirea, pentru că
Dumnezeu are grijă
de familia voastră.

2. Faceţi-i o poză
copilului în timp ce
vă ajută sau desenaţi împreună o
scenă de felul
acesta. Oferiţi poza
sau desenul bunicilor sau unor prieteni.

3. În timp ce îi
faceţi baie, stropiţi-l uşor pe copil cu
duşul. Amintiţi-i că
Dumnezeu trimite
ploaia. Mulţumiţi-I
pentru ploaie şi
pentru apă.
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Să facem
şi
să spunem
împreună

A

legeţi dintre sugestiile
următoare câte ceva
pentru fiecare zi.
Urmaţi-le pe acelea care sunt
potrivite cu stadiul de dezvoltare
al copilului şi repetaţi-le adesea.

4. Uitaţi-vă la pozele dintr-o carte
cu păsări diferite.
Căutaţi o poză cu
un corb.
Mulţumiţi-I lui
Dumnezeu pentru
păsările care ne înveselesc.

5. În timp ce
vă plimbaţi,
căutaţi şi numiţi
toate plantele pe
care le întâlniţi şi
care au nevoie de
apă ca să poată
creşte. Mulţumiţi-I
lui Dumnezeu pentru apa bună, care
face toate plantele
să crească.

6. Căutaţi o ilustraţie cu un înger.
Discutaţi cu copilul
despre felul în care
veghează îngerii
asupra noastră.
Vorbiţi-i despre
îngerul lui păzitor.

7. Beţi un
pahar de apă şi
spuneţi-i
copilului cât de
bună este apa
pentru corpul
nostru.

8. Mergeţi pe
lângă o apă
curgătoare şi
amintiţi-i copilului
că Ilie a stat lângă
un pârâu.

9. Vizitaţi o grădină
zoologică, un magazin unde se vând
animale de casă şi
păsări, ca să i le
arătaţi copilului.

10. Uitaţi-vă la o
poză cu pompieri,
poliţişti etc. Şi
vorbiţi-i copilului
despre aceşti oameni care au grijă
de noi.

11. Pretindeţi că sunteţi
păsări şi „zburaţi” unul
spre celălalt cu un
biscuit „în cioc”.
Mulţumiţi-I lui
Dumnezeu pentru
mâncare.

12. Uitaţi-vă la ploaie.
Când se opreşte, ieşiţi
din casă şi arătaţi-i
copilului cum „bea”
pământul apă.
Puteţi să
faceţi
şi o
plimbare
prin ploaie,
dându-i copilului
să ţină singur o
umbrelă.

13. Cereţi-i
copilului să vă
arate cum
aleargă, cum
se culcă sau
cum mănâncă.
Întrebaţi-l de fiecare
dată: Are Dumnezeu
grijă de tine când alergi
(te culci, stai la masă)?

Apoi spuneţi: Da,
Dumnezeu are grijă
de tine tot timpul.

14. Mergeţi la
brutărie sau la un
magazin la care se
găsesc sortimente
diferite de pâine.
Lăsaţi-l pe copil să
aleagă. Dacă obişnuiţi să faceţi pâine
în casă, lăsaţi-l să
vă ajute.

15. Folosiţi o păpuşică şi îndemnaţi-l
pe copil să se considere mama sau
tatăl bebeluşului.
Vorbiţi despre
diferite moduri în
care poate să fie
bun cu cei din casă.
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Lecţia 2

Dumnezeul meu să îngrijească...
Dumnezeul meu te ştie

(Arătaţi în sus.)

Şi îţi dă cu bucurie

(Arătaţi spre ceilalţi.)

Tot ce-i bine

(Arătaţi spre ceilalţi.)

Pentru tine.

(Arătaţi spre ceilalţi.)

Domnul, Dumnezeul meu,

(Arătaţi în sus.)

Te va ocroti mereu.

(Arătaţi spre ceilalţi.)

Doamne, mult Îţi mulţumesc
Pentru toate, Te iubesc.

(Uniţi palmele ca pentru
rugăciune.)

— Carolyn Burge. Adaptare.

Din Fun-to-Learn Bible Lessons: K-3, volumul 2 (Loveland, Colo.: Group Publishing), 1995.
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Referinţe: 2 Regi 4:8-37; Profeţi şi regi, cap. 19, primele pagini.

Copilaşul primit
de la Dumnezeu
Text de memorat:
„Fiţi buni unii cu alţii.” (Efeseni 4:32)
Mesajul lecţiei:
Putem să fim buni unii cu alţii.
Părinţi,
până la sfârşitul lunii ar trebui să-l ajutaţi pe copil
să afle că Dumnezeu doreşte să avem grijă unii de alţii,
să se simtă bine când face un gest frumos faţă de cineva şi
să înveţe să fie bun cu alţii, ca să-i facă fericiţi.

Lui Andrei îi place să se joace cu frăţiorul lui care este mic, este un bebeluş.
Îi place să se uite la mânuţele lui. Bebeluşul îl prinde de deget şi îl strânge. În
Biblie ni se povesteşte despre o femeie care era tristă, pentru că nu avea şi ea
un copilaş.
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E

lisei este omul lui
Dumnezeu. (Arătaţi-l
pe Elisei.) Elisei merge,
merge... (Mergeţi cu copilul
prin cameră.) Elisei are de
mers mult, mult, până la
Sunem.
O femeie bună la suflet
(Arătaţi-o pe femeie) îl
vede pe Elisei venind.
– Elisei, vino să stai în
casa noastră, l-a invitat femeia. Vino, te rog, să stai
la masă cu noi.
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45

46

U

ite ce mâncare
bună!
– Elisei, te rog să te
serveşti, poftim! spune femeia. (Arătaţi mâncarea.)
– Mmm, ce bun! (Prefaceţi-vă că mâncaţi.)
Femeia îl serveşte pe
Elisei cu fructe bune.
Elisei mănâncă fructele
cu plăcere. Uite, acum s-a
săturat. (Mângâiaţi-vă pe
stomac.)
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E

lisei are nevoie
de un loc unde să
doarmă, îi spune femeia
cea bună la suflet soţului
ei. (Arătaţi-o pe femeie.)
Hai să facem o cameră
pentru el în casa noastră.
Şi femeia, şi soţul ei
s-au hotărât să construiască o cameră pentru
Elisei.
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49

50

Ş

i soţul femeii era bun
la suflet. În fiecare zi
lucra, lucra mereu să
termine camera pentru
Elisei. (Arătaţi-l pe omul
care lucrează.) Bătea cu
ciocanul – cioc, cioc, cioc!
(Arătaţi ciocanul, apoi
strângeţi pumnul şi imitaţi
loviturile unui ciocan.)
Lucra şi cu ferăstrăul –
hârş, hârş, hârş, tăia ferăstrăul. (Imitaţi mişcarea
care se face pentru a tăia
ceva cu ferăstrăul.)
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U

ite şi camera lui
Elisei. Este gata!
(Arătaţi fiecare lucru din
cameră şi spuneţi-i numele.) Vezi, aceasta este
masa lui Elisei. Pe masă
este şi o lampă.
– Elisei, camera aceasta
este pentru tine, spune femeia cea bună la suflet.
Lui Elisei îi place camera. (Arătaţi-l pe Elisei.)
– Mulţumesc, mulţumesc frumos, spune Elisei.
Sunteţi atât de buni cu
mine! Aş vrea să fac şi eu
ceva pentru voi.
Dar femeia îi spune:
– Mulţumesc, dar nu
avem nevoie de nimic.
Mulţumim.
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54

E

lisei ar vrea foarte
mult să facă ceva
pentru oamenii care au
fost atât de buni cu el. Ştie
că femeia aceasta nu are
copii. Şi mai ştie că îşi
doreşte foarte mult un
copilaş. Câteodată este
foarte tristă pentru că în
casa lor nu sunt copii.
Omul lui Dumnezeu
spune:
– Aţi fost foarte buni cu
mine. Eu am să-L rog pe
Dumnezeu să vă dăruiască
un copilaş, un băieţel.
Anul viitor, veţi avea un
băieţel pe care-l veţi iubi
mult.
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U

ite-l pe băieţel!
(Arătaţi bebeluşul în

poză.)
– Elisei, vino, te rog,
să-l vezi pe băieţelul meu!
spune femeia. (Arătaţi-l pe
Elisei.)
Elisei este fericit. (Râdeţi
şi gâdilaţi-l puţin pe copilaşul dumneavoastră.) Elisei
se bucură că femeia este
fericită. (Arătaţi-o pe femeie.)
Bebeluşul ei creşte.
(Arătaţi-l pe copilaş.) Curând, va fi deja un băiat
mare. Femeia bună la suflet este foarte fericită că
Dumnezeu i-a dăruit un
copilaş.
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1. Daţi un telefon
sau faceţi o vizită
unei persoane pe
care copilul o iubeşte. Discutaţi cu
copilul despre un
gest frumos pe care
l-ar putea face pentru persoana
respectivă.
2. Mergeţi cu copilul la un loc de joacă. Încurajaţi-l să fie
amabil cu ceilalţi
copii. Cântaţi un
cântecel potrivit cu
această idee. Puteţi
inventa unul chiar
dumneavoastră.
3. Construiţi
împreună o cameră
pentru Elisei.
Folosiţi cutii goale,
piese de la un joc de
construcţii sau
cuburi. Dacă aveţi
posibilitatea,
arătaţi-i un ciocan
şi un ferăstrău.
Eventual bateţi
un cui cu ciocanul.
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Să facem
şi
să spunem
împreună

A

legeţi dintre sugestiile
următoare câte ceva
pentru fiecare zi.
Urmaţi-le pe acelea care sunt
potrivite cu stadiul de dezvoltare
al copilului şi repetaţi-le adesea.

4. Jucaţi jocul „Poţi
şi tu?” În acest joc,
copilul vă va ajuta
la mici treburi gospodăreşti, imitându-vă. (Strângeţi
frumos hârtiile de pe
un birou, neteziţi o
cuvertură, puneţi la
loc nişte cărţi,
aşezaţi masa etc.)
5. Ajutaţi-l pe copil
să facă o ilustrată
cu cuvinte de
mulţumire, pe care
să o oferiţi cuiva
care a făcut un gest
frumos pentru familia voastră.
6. Lăsaţi-l pe copil
să vă ajute să aşezaţi frumos masa
pentru cină. Spuneţi-vă de fiecare
dată „te rog” şi
„mulţumesc” atunci
când „lucraţi” împreună la aranjatul
mesei.

10. Puneţi în ca7. Scrieţi fruSARCINI
mera copilului
mos pe un
1. Strânge jucăriile.
două cutii mai
cartonaş câ2. Hrăneşte pisica.
mari sau două
teva lucruri
3. Aranjează şervecoşuri şi învăţaţi-l
simple pe care
ţelele pe masă.
să pună într-unul
le poate face
Mulţumesc.
jucăriile şi în celăcopilul pentru
lalt hăinuţele.
a ajuta în casă.
Lăudaţi-l când le
face. Nu uitaţi de
11. Ţineţi-l în braţe, lipit
„te rog” şi „mulţude dumneavoastră, în
mesc”.
timp ce îi citiţi o povestire. Spuneţi-i cât de
mult îl iubiţi.
8. Cântaţi împre-

13. Mergeţi cu
copilul la o persoană care nu se poate
deplasa şi oferiţi-i o
floare, ceva de
mâncare sau un
text frumos scris pe
o „pictură” făcută
împreună cu
micuţul.

ună „Fericit cămin”.

9. Înregistraţi-l pe
copil spunând sau
cântând textul de
memorat. Lăsaţi-l
să asculte înregistrarea.

12. Faceţi o „pictură”,
folosind acuarele.
Stropiţi cu pensula sau
lăsaţi să cadă picături
de culoare pe o foaie
albă, îndoiţi-o, apoi
desfaceţi-o şi lăsaţi să
se usuce. Scrieţi textul
de memorat pe ea.

14. Lăsaţi-l pe copil
să vă ajute să pregătiţi o gustare
dulce – nişte biscuiţi, fursecuri de
casă – pe care să o
serviţi familiei ca
surpriză la masă
sau unui vecin ori
unei persoane singure.
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Lecţia 3

Să faceţi ce este bine
Pe baza textelor din 1 Tesaloniceni 5:15 şi Efeseni 4:32.

Să

fa – ceţi ce es — te

bi — ne. Fiţi

buni, —
— fiţi

bi — ne, Să

buni,—
— a — şa

LINDA SCHOMBURG

fa – ceţi ce es — te

es — te

bi — ne.

© 2002 by General Conference Corporation of Seventh-day Adventists.

Dumnezeu vrea să iubesc
Am doi ochi şi urechiuşe,

Am mânuţe, picioruşe –

Mi le-a dat Tatăl ceresc,
Ca prin ele să iubesc.
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Lecţia 3

Da, mămico
MARILYN SCHOLES

& b 68 œœ ..

MARILYN SCHOLES
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come here
to
me.
Ma - ma
te-a che-mat.
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ev - er you
may
be.
pun
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Je - sus wants
me
I - sus
vrea să te-as-
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Moth - er,
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you.
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œ
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Copyright © 1963 by Review and Herald ® Publishing Association.

*Înlocuiţi cu numele copilului.
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Lecţia 3

Pasăre neagră

JANET SAGE

1. Pa
2. Pa
3. Pa
4. Pa

——
——
——
——

să —
să —
să —
să —

re
re
re
re

nea
nea
nea
nea

Să-— gea - tă nea - gră
De ce n-ai sta — re
Ci - ne-ţi dă gân - duri
Dom - nul îi dă mân —

la
lui
cu
pe

I–
I–
I–
I–

li — e,
li — e,
li — e,
li — e,

N-ai
N-ai
N-ai
N-ai

—
—
—
—

gră
gră
gră
gră

prin nori?
de — loc?
bu — ne?
ca — re?

a – u — zit,
a – u — zit,
a – u — zit,
a – u — zit,

în —
ce
ci ——
de

JANET SAGE

co — tro zbori
ai
în
cioc,
ne-ţi spu — ne,
ce
oa —— re

Zbor de — gra — bă
Duc mân — ca — re
Dom - nul
es — te
Îl
iu — beş — te

n-ai
n-ai
n-ai
n-ai

a — u — zit?
a — u — zit?
a — u — zit?
a — u — zit?

© 1990 by Janet Sage. Assigned to the North American Division of Seventh-day Adventists. Cu permisiune.
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Lecţia 1

Samuel, Samuel
– Samuel, Samuel, mătură
pe jos,

– Ce ciudat! Aud un glas.
Merg la Eli repejor.

Adu lemne, închide
uşa frumos.
– Samuel, Samuel,
cu răbdare
Să amesteci în mâncare.
– Samuel, Samuel,
somn uşor,
Dormi pe pernă-ncetişor.

El îmi spune: Somn uşor!
Şi mai clar se-aude acum:
– Samuel, Samuel, ascultă
ce-ţi spun!
Iar copilul înc-o dată pe la Eli
a trecut.
Însă Eli a priceput.

– Samuel, Samuel!
– Domnul cheamă! Tu răspunde:
– M-ai chemat?
Vin degrabă, imediat!

„Vorbeşte, Doamne, robul
Tău aude!”

Însă Eli n-a strigat,
Iar copilul s-a culcat.
– Samuel, Samuel, dormi de-un
ceas!
Bazat pe 1 Samuel 3:1-10.

Din Finger Play Activities (Ventura, Calif.: Gospel Light Publishing), 1995, p. 55. Cu permisiune.
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Lecţiile 2 şi 3

Cinci copilaşi de treabă
Iată, am aici cinci fraţi (Ridicaţi o mână
cu degetele întinse.)
Într-un şir aliniaţi.
Sunt cuminţi, de ajutor
Şi fac bine tuturor. (Închideţi palma.)
Fata este hărnicuţă, (Ridicaţi degetul
mare de la mâna stângă.)
Pe deasupra şi drăguţă:
Strânge rufele cu mama
Şi la ordine ia seama. (Puneţi palmele una
peste cealaltă, ca pe nişte rufe împăturite.)
Băieţelul nu se plânge, (Ridicaţi
arătătorul.)
Jucăriile îşi strânge.
După fiecare joc,
Totul este pus la loc. (Mimaţi cum se pun
jucăriile la loc.)
Mijlociul vine-n grabă (Ridicaţi degetul
corespunzător.)
Ca să facă şi el treabă.
Strânge frunzele cu tata

Şi grădina este gata. (Mimaţi cum se
greblează.)
Cel de-al patrulea voinic (Ridicaţi
inelarul.)
Stă cu pruncul cel mai mic.
Ştie bine să-l alinte
Ca să stea şi el cuminte. (Acoperiţi-vă
ochii, apoi arătaţi-vă repede.)
Cel micuţ de tot zâmbeşte (Ridicaţi al cincilea deget.)
Fiindcă Domnul îl iubeşte. (Îmbrăţişaţi-vă.)
De la Tatăl Său de sus (Arătaţi în sus.)
A venit la noi Isus.
Iată, am aici cinci fraţi (Ridicaţi palma cu
degetele întinse.)
Într-un şir aliniaţi.
Ei fac bine tuturor
Peste tot în drumul lor. (Mişcaţi mâna în
sus şi în jos, îndepărtând-o, pentru a sugera cum pleacă fraţii.)

Adaptare după Helen Kitchell Evans: “Ten Little Children” din Preschool Bible Games, Songs and Fingerplays
(Torrance, Calif.: Shining Star Publications), 1992, p. 68.
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