
 

,,Biblia spune…” 
 

Scopul jocului: să testeze şi să întărească cunoştiinţele biblice  

însuşite de copil până în prezent, să îi stimuleze creativitatea şi de asemenea 

să înveţe să folosească şi să citească Biblia cu mai mult interes şi 

entuziasm; 

Materiale necesare: cartonaşe conţinând cifre, culori, alimente şi 

diverse obiecte care pot fi întâlnite în Biblie. 

Acestea vor fi printate pe hartie colorată şi  cartonată iar apoi, vor fi 

decupate şi laminate.  

Desfăşurare: 

   Luaţi un set de 10 cartonaşe (fie cifrele, fie culorile, sau puteţi alege 

imagini care se potrivesc cu lecţiile învăţate) şi aranjaţi-le pe tablă cu faţa 

în jos lipindu-le cu blu-tak . Dacă sunt prea transparente, se pot aşeza 

 într-un plic sau cutie. 

 

   Varianta 1.  

Ĩmpărţiţi copiii în  două grupe şi chemaţi pe rând câte un copil din 

fiecare grupă să extragă un cartonaş. Copilul va trebui să găsească o 

situaţie, persoană sau întâmplare în care să apară şi obiectul respectiv, dar 

fiecare răspuns va trebui să înceapă cu cuvintele : 

 ,, Biblia spune…”.  

De exemplu, dacă extrage cartonaşul  cu imaginea unui cort, copilul poate 

spune: 

  ,,Biblia spune că Avraam a ales să locuiască toată viaţa într-un cort ! 

Provocaţi-i să fie şi creativi; dacă ridică cartonaşul cu numărul 6, pot 

spune: 

 ,,Biblia spune că 2 X 6 (sau 6+6), adică 12, era numărul ucenicilor aleşi de 

Isus. 

    Copilul care ştie răspunde, câştigă cartonaşul ptr echipa sa. Dacă nu ştie 

răspunde, sau a uitat să folosească cuvintele ,,Biblia spune…”, va pune 

cartonaşul înapoi de unde l-a luat, uşurând astfel situaţia  următorului 

copil, acesta putând să aleagă sau nu acelaşi cartonaş. 

    Câştigă echipa care a adunat mai multe cartonaşe. 

Dacă se doreşte continuarea jocului, cartonaşele pot fi refolosite pentru o a 

doua rundă, dar răspunsurile vor trebui să difere de cele din prima rundă. 



      Pentru a face jocul mai interesant, se pot acorda puncte în plus dacă 

copilul ştie unde se află menţionat în Biblie răspunsul pe care îl dă: 

testamentul, cartea biblică, capitolul sau chiar versetul. 

 

   Varianta 2.  

Contra cronometru 

          Pentru această variantă, formarea unor echipe e opţională, copiii 

putând concura individual pentru punctaje. 

        Numărul cartonaşelor folosite la joc ar trebui să fie mai mare. 

Fiecărui copil trebuie să ii vină rândul la joc, dar de data aceasta, după 

fiecare cartonaş luat şi răspuns dat, copilul mai are dreptul sa ridice repede 

altele, unul după altul. El câştigă câte un punct pentru  fiecare cartonaş la 

care a raspuns corect în timpul în care un învăţător a cronometrat 60 de 

secunde. 
 Dacă în decursul celor 60 de secunde copilul găseşte cartonaşe la 

care nu ştie răspunsul, poate spune ,,pas”, şi să treacă la următorul. 

 Se pot acorda –dacă învăţătorul hotărăşte  aşa - puncte în plus pentru 

răspunsuri multiple date la acelaşi cartonaş. 

 


