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Născătoare de Dumnezeu
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te,
Ceea ce eşti plină de dar, Marie, Domnul este cu tine!
Binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul pântecelui tău,
că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre!
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

VIAŢA CREŞTINULUI ÎMPREUNĂ CU SEMENII

1. Oferirea de sfaturi și învăţături

Domnul nostru Iisus Hristos, preoţii,
părinţii şi învăţătorii noştri ne dau cele
mai bune sfaturi şi învăţături.

APLICAŢII

1. De la cine primim sfaturi şi învăţături?

Uneşte prin săgeţi ﬁecare imagine cu motivul corespunzător pentru care primim sfaturi
sau învăţături de la persoanele respective.

• ne dau viaţă şi au grijă de noi
• este Învăţător prin cuvânt şi faptă
• ne conduce spre Dumnezeu
• ne ajută să ﬁm mai sănătoşi
• ne învaţă lucruri noi şi folositoare
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2. Scrie pe spaţiile liniate învăţătura care se poate desprinde din îndemnurile următoare.
Păzeşte, ﬁule, povaţa tatălui tău şi nu lepăda îndemnul mamei tale. (Biblia)

Ascultă sfatul şi primeşte învăţătura, ca să ﬁi înţelept toată viaţa. (Biblia)

Cine nu-nvață la tinerețe va plânge la bătrânețe. (Proverb)

3. Între cele două imagini ale băiatului care se gândeşte la sfaturile primite sunt cinci

diferenţe. Încercuieşte-le pe măsură ce le observi!
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4.

Proverbele de mai jos cuprind învăţături despre urmările unor comportamente
greşite. Scrie în spaţiul alăturat ﬁecăruia despre ce comportament este vorba şi care este
opusul acestuia, după model.
Lauda de sine nu miroase a bine.

lăudăros – modest

Cine nu ascultă de sfaturile nimănui va învăţa pe seama lui.
Leneşul mai mult aleargă.
Minciuna are picioare scurte.
Lăcomia pierde omenia.

5. Scrie sub ﬁecare imagine de la cine ar putea cere sfaturi persoanele respective.
Sora mea mai mare
încearcă o reţetă nouă
de prăjitură.

Prietenul meu doreşte
să devină campion la
tenis.

Verişorul meu a
primit de la părinţii lui
o pisică.

________________________

_______________________

_______________________
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6. Colorează cu galben numai acele steluţe în care sunt scrise însuşiri pe care Domnul

nostru Iisus Hristos ne-a învăţat să ni le dezvoltăm.

invidie
bunătate

răbdare

milă
blândeţe

mândrie

7. Citeşte următoarele aﬁrmaţii. Dacă apreciezi că informaţia este adevărată, scrie în

dreptul acesteia litera A; dacă apreciezi că este falsă, scrie litera F.
Cele mai bune învăţături le găsim în Biblie.
Numai părinţii noştri ne pot da sfaturi bune.
Este o faptă bună să îl înveţi pe un coleg să facă ceva
frumos.
Cine ascultă sfaturile bune ajunge înţelept.
Numai la şcoală primim învăţături bune.
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8. Fetiţa din imagine vrea să ajungă la bunici ca să le ceară sfatul cu privire la cadoul

potrivit pentru mama. Ce drum trebuie să aleagă pentru a ajunge la ei?

9. Aşază în ordine cuvintele de mai jos şi vei descoperi un proverb. Scrie-l pe spaţiul

liniat.

curată

Cel

primeşte

cu

8

inimă

sfaturile.

2. Recunoștinţa faţă de cei care ne fac bine

Recunoştinţa pentru binele primit de la
Dumnezeu sau de la oameni se arată prin
comportamentul nostru.

APLICAŢII

1. Fiecărui număr îi corespunde o literă. Scrie sub ﬁecare cifră litera corespunzătoare

ca să descoperi mesajul!
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2. Completează enunţul următor cu ceea ce consideri potrivit pentru tine.
Îi sunt recunoscător (cui ?)_________________________ pentru (pentru ce?)

3. Formează

perechi de cuvinte, după model.
bun

bună

iubitor
recunoscător
milostiv

4. Alcătuieşte un scurt text despre comportamentul unui copil recunoscător, care să

conţină şi cuvintele: recunoştinţă, Dumnezeu, iubire, rugăciune, mulţumire.

5. Găseşte cuvintele cu acelaşi înţeles pentru:
iubire
sprijin
binefacere
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6. Scrie care este înţelesul proverbelor următoare:
După poamă se cunoaşte pomul şi după faptă, omul.

Nemulţumitului i se ia darul.

Să-i cinsteşti pe cei bătrâni şi pentru sfat să le mulţumeşti.

7. Ghiceşte la ce se referă versurile următoare:
În locaşul Său cel sfânt,
Lăsat nouă pe pământ,
Iisus Hristos ne cheamă
Şi la fapte bune-ndeamnă.
_______________________________________
Este slujba cea mai mare
Unde-aducem toţi cântare,
Şi Îi mulţumim frumos
Domnului Iisus Hristos.
_______________________________________
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8. Citeşte dialogurile de mai jos, apoi colorează numai acele răspunsuri prin care copiii

arată recunoştinţă faţă de mama lor. Reformulează, oral, răspunsurile celorlalţi, astfel
încât să exprime mulţumirea.

Ţi-am pus mărul
pe birou, nu îl
uita acasă!

Puteai să mi-l
pui în ghiozdan!

Ţi-am adus
ciocolată!

Mulţumesc
frumos, mămico!

Hai cu mine
să îţi cumpăr
păpuşa dorită!

Bine, dar colega
mea a primit
două păpuşi...

Iată ce rochie
ţi-am adus!

Ce surpriză!
Mulţumesc
frumos!
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9. Completează rebusul următor cu ajutorul deﬁniţiilor:
1

B

2

I

3

S

4

E

5

R
6

I

7

C
8

A

1. Cartea în care se găseşte cuvântul lui Dumnezeu către oameni.
2. Sentimentul pe care îl are Dumnezeu faţă de noi.
3. Denumirea celor care cred în Domnul nostru Iisus Hristos.
4. Minuni săvârşite de Iisus Hristos asupra bolnavilor.
5. Slujba cea mai importantă a Bisericii.
6. Celălalt nume al Domnului Iisus.
7. Mulţumirea pentru binefacerile primite.
8. Tânăra înviată de Apostolul Petru.

10. În versurile de mai jos, subliniază cuvintele prin care copiii îşi exprimă recunoştinţa

faţă de Dumnezeu. Memorează aceste versuri.
Îţi aducem, Doamne Sﬁnte,
Mulţumire prea ﬁerbinte,
Că ne-ai stat în ajutor
De-am făcut atâta spor!
Ne ajută, Doamne Sﬁnte,
Şi de-acuma înainte
Lucruri bune să-nvăţăm,
Pe părinţi să-i ascultăm. Amin.
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3. Iertarea celor care ne fac rău
Iertarea înseamnă să nu ai nimic
împotriva cuiva care ţi-a făcut un rău.
Dumnezeu ne iartă cu uşurinţă greşelile
dacă şi noi suntem iertători.

APLICAŢII

1. Colorează căsuţele din dreptul enunţurilor care arată că este bine să ﬁm iertători.
Şi eu pot face rău cuiva, chiar şi fără să vreau.
Pot să iert, dar mai întâi mă răzbun.
Şi mie îmi place să ﬁu iertat, nu pedepsit.
Cel care iartă dovedeşte că este generos.






2. Imaginează-ţi că vorbeşti cu un prieten pe care l-ai jignit şi căruia vrei să îi ceri

iertare. Scrie în spaţiile liniate ce ai dori să îi spui.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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3. Completează literele care lipsesc şi alcătuieşte scurte enunţuri cu trei dintre cuvintele

descoperite.
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4. Transformă după model.
Însuşirea
Bunătate

Omul care are această
însuşire
bun

Milostenie
Iertare
Ascultare
Curaj
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