
Pe care l-ai alege?

Versete pivot:
Cine umbla cu inteleptii se face intelept, dar cui ii place să se însoteasca cu

nebunii
o duce rău. Proverbe 13:20 ; Proverbe 20:19 ; Proverbe 28: 12

Instrucțiuni: un cos cu mere egal cu numărul copiilor + 2 mere stricate.

Introducere:

Stiati că pe vremea când noi, învățătorii si părinții vostri – eram mici, nu existau 

atătea dulciuri ca acum. Pe atunci nu mergeam în fiecare zi la scoală cu câte un

corn cu ciocolata sau un pachet de snacks. Aveam în schimb altceva: Mere!!! ( scoate entuziasmat mârul 

ascuns la iveală ).

Ce bune si sănătoase erau merele! Pentru noi- erau gustarea zilei; o adevărată bunătate! Adesea, pentru a

nu face poftă altora, duceam 2-3 mere cu noi, pentru a le impărți cu prietenii. Si pentru că eu vreau să fim 

prieteni buni, ia priviti ce v-am adus: un cos plin cu mere. Poftiți , vitaminizați-vă si voi! (După ce au luat cu 

toții, prefă-te mirat că au rămas doar merele stricate.) Oh, dar mie pe acestea mi le-ați lăsat?

Cuprins:

Porniți discutii pe baza următoarelor întrebări:

• De ce nu ați luat merele stricate?

• Ce au mai diferit cele bune față de cele stricate?

• Să spunem că merele ar reprezenta prietenii;

Ce calități ar ar trebui să aibă prietenii buni? Dar cei răi?

• Ce se întâmplă cu merele bune care stau lângă cele rele?

• Ce fel de prieten ti-ai alege?

• Ce fel de prieten esti tu? Te-ar alege alții?

*Sugestie de discuție pentru adolescenți/ tineri:

- Considerați că e un lucru bun să începeți o relație de prietenie băiat/fată la varsta voastră?

- Câți din prietenii vostri care au început o relație cu un an sau doi în urmă au rămas în continuare cu 

acelasi prieten(a)? Ĩi mai puteți privi la fel după ce au avut o relație sau două? Dar ei, îsi mai pot privi fostii 

prieteni ca înainte?

- Când vei dori să te căsătoresti, ce fel de soț/ soție ai dori să ai? Vei dori pe cineva care a avut încă 10 

relații înainte?
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Concluzie: Trageti concluziile împreună cu copiii, iar apoi, pentru a incheia pe un ton pozitiv adaugă:

- Ce bine că mi-am pus si eu deoparte un măr; altfel as fi rămas doar cu

merele stricate!
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