PLCB – GHIDUL DE UTILIZARE
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TEMA GENERALĂ:
Puterea lui Dumnezeu în lumea fizică

__________________________________
TEMA PENTRU NUMĂRUL # 1: Actul fizic al Creaţiei
Referinţă Biblică: Geneza 1
Componentele regăsite în numărul # 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÎN JURUL LUMII
POVESTEA
EXPLORÂND POVESTEA
EŞTI UN ILUSTRATOR
CONTRIBUŢIA TA LA POVESTE
JOCURI

CÂTEVA OBSERVAŢII IMPORTANTE
Fiecare număr al revistei „Trăieşte povestea” este realizat pentru a fi folosit în
mod flexibil.
Fiecare componentă a revistei „Trăieşte povestea” este foarte uşor de folosit
împreună cu copiii dumneavoastră şi include o introducere scurtă a activităţilor
şi istorisirea biblică. Recomandăm să vă organizaţi timpul subliniind fiecare
componentă în ordinea în care apare în revistă.
Fiecare număr poate fi folosit în şase sau mai multe sesiuni, fiind flexibil. Mulţi
lideri au descoperit folositoare conducerea sesiunilor pentru materialul din
revistă ca un timp devoţional împreună cu copiii.
Îndată ce aţi finalizat un număr din revistă, vă încurajăm să le daţi voie copiilor
să le ducă acasă. Majoritatea dintre ei vor arăta aceste materiale familiei şi
prietenilor lor.
Nu uitaţi să dedicaţi timp citirii pe îndelete a fiecărui număr din revistă, de la un
capăt la altul, înainte de a începe să lucraţi din ea împreună cu copiii
dumneavoastră. De asemenea, vă încurajăm să citiţi şi pasajele din Scriptură
regăsite în fiecare număr, pentru a vă familiariza cu povestea dată.
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SĂ ÎNCEPEM!
Înainte de a începe parcurgerea primei componente a revistei împreună cu copiii
dumneavoastră, dedicaţi ceva timp pentru a trece în revistă prima pagină intitulată:
Puterea lui Dumnezeu de a crea. Vă rugăm să le citiţi copiilor următoarele teme
evidenţiate pe această pagină:

Bine aţi venit la aventură:

Provocaţi copiii să caute puterea
uimitoare a lui Dumnezeu în creaţie.
2. În acest număr: Treceţi în revistă împreună cu copiii diferitele
componente pe care le vor parcurge.
3. Context: Povestea din acest număr al revistei „Trăieşte povestea” este de
la începuturi, de atunci de când Dumnezeu a creat totul. Arătaţi-le copiilor
faptul că această poveste este din Biblie. Deschideţi Biblia şi arătaţi-le
copiilor unde pot găsi această poveste.
4. Cine-i pe copertă: În fiecare număr vor fi mai multe personaje (Luci,
profesorul Teo, Toma şi alţii) care vor juca rolul de naratori.
1.

__________________________________________
SCURTE PREZENTĂRI ŞI SUGESTII
PENTRU FIECARE COMPONENTĂ

___________________________________________
COMPONENTA 1
ÎN JURUL LUMII
Această pagină prezintă un copil din Tailanda. Roagă-i
pe copii să citească pe rând această poveste.
Răspunde împreună cu copiii la întrebările redate în
fiecare număr.
Verificaţi lucrurile pentru care vă puteţi ruga, împreună
sau individual, pentru copilul din poveste.
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COMPONENTA 2
POVESTEA
Această componentă descrie povestea din Biblie. Este textul
biblic, exact aşa cum este găsit în Biblie.
Roagă câte un copil să citească cu voce tare textul. Textul
este codat potrivit culorii, astfel încât un anumit copil
poate citi textul cu roşu, un altul cel cu negru etc.
Acesta este un moment bun pentru a scoate Biblia sau
Bibliile pentru a le arăta copiilor unde pot găsi această
poveste în Biblie.

COMPONENTA 3
EXPLORÂND POVESTEA
Această componentă îi ajută pe copii să înţeleagă povestea
biblică a creaţiei. Urmează instrucţiunile scurte prezentate mai
jos.
Există 2 secţiuni interactive pentru copii. Prima activitate
le îngăduie copiilor să se uite peste propoziţii scurte care
fie sunt, fie nu sunt din poveste.
Folosiţi-vă creativitatea—puteţi să le cereţi copiilor să
caute alte fraze care se găsesc în poveste.
În cea de-a doua secţiune copilul este încurajat să
deseneze o imagine cu el însuşi, subliniind cât de special
este fiecare pentru Dumnezeu.
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COMPONENTA 4
EŞTI UN ILUSTRATOR
Dumnezeu Îşi foloseşte puterea pentru a crea lucruri
frumoase şi minunate. După ce copiii au terminat acest
exerciţiu, rugaţi-i să-şi arate desenele celorlalţi colegi.

COMPONENTA 5
CONTRIBUŢIA TA LA POVESTE
Puterea creatoare a lui Dumnezeu nu s-a oprit în ziua a
şaptea, după odihnă. Dumnezeu continuă să lucreze peste
tot în jurul nostru. Această secţiune este o oportunitate
minunată pentru copii să-I mulţumească lui Dumnezeu
pentru ceea ce a făcut El.
Puteţi de asemenea să alegeţi să ţineţi jocul de la „Acasă”
în sala dumneavoastră de clasă sau în biserică, în loc de a
ruga copiii să facă acest lucru acasă.

COMPONENTA 6
JOCURI
Pe această pagină veţi găsi încă două jocuri pe care le
puteţi face împreună cu copiii dumneavoastră.
La finalul jocurilor, vă rugăm să încurajaţi copiii să ducă
revistele „Trăieşte povestea” acasă, pentru a putea să le
arate familiei şi prietenilor.
Recomandăm să citiţi povestea biblică încă o dată,
împreună, ca un grup.
Fiecare număr din revista „Trăieşte povestea” urmează
un format similar.
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VIZIUNE—PARTICULARITĂŢI—REZULTATE
VIZIUNEA PLANULUI MEU LUNAR DE CITIT BIBLIA (PLCB)
PLCB este realizat pentru a-i ajuta pe copii să dezvolte o dragoste pentru Cuvântul lui Dumnezeu
care să dureze întreaga lor viaţă. PLCB îi ajută pe copii să înţeleagă Biblia—sprijinind formarea
spirituală a copilului.
PLCB ajută de asemenea copiii să înţeleagă naraţiunile din Biblie. Fiecare număr din revistă îi
duce pe copii într-o aventură prin Biblie. Copiii câştigă instrumente care-i ajută să înţeleagă cum
să studieze Biblia. De asemenea, ei învaţă cum toate aceste naraţiuni formează povestea mai mare
despre dragostea nemărginită a lui Isus Cristos faţă de ei.
PARTICULARITĂŢILE PLANULUI MEU LUNAR DE CITIT BIBLIA
Fiecare număr conţine culori, personaje şi o prezentare captivantă a poveştii biblice lunare,
subliniind specificul naraţiunii şi temei biblice.
Tot felul de instrumente pentru studiu, incluzând întrebări, activităţi şi jocuri interactive îi învaţă
pe copii cum să citească şi să înţeleagă mesajul biblic.
O poveste specială a unui copil din programul „Compasiune”, provenind din diferite părţi ale
lumii, este inclusă în fiecare număr al revistei. Această secţiune îi ajută pe copii să înţeleagă că ei
fac parte din familia lui Dumnezeu de peste tot din lume.
Fiecare număr conţine o secţiune realizată pentru a-i ajuta pe copii să aplice lecţia pe care au
învăţat-o.
REZULTATELE AŞTEPTATE FAŢĂ DE PLANUL MEU LUNAR DE CITIT BIBLIA
Să ajute copiii în a înţelege mântuirea oferită de Dumnezeu prin viaţa, moartea şi învierea lui Isus.
Să înveţe copiii cum să înţeleagă Biblia şi cum se aplică ea vieţilor lor—asistând formarea lor
spirituală în momente critice din viaţa lor.
Să ajute copiii, construindu-le respect faţă de sine, în timp ce observă cât sunt de speciali în ochii
lui Dumnezeu.
Să-i pregătească pe copii în a fi familiarizaţi cu Biblia, în timp ce ei devin lideri spirituali în
familiile, bisericile şi comunităţile lor.
CUM SĂ UTILIZEZI PLANUL MEU LUNAR DE CITIT BIBLIA
PLCB este realizat pentru copii între 7 şi 12 ani. Este posibil să utilizaţi acest material dincolo de
aceste limite de vârstă, în funcţie de dezvoltarea copilului şi de aptitudinile de citire ale acestuia.
Ideal ar fi ca PLCB să fie folosit într-un format de grup, unde un profesor poate conduce şi
răspunde întrebărilor pe care copiii le pot avea. Puteţi împărţi textul pentru a fi citit în diferite
moduri. Citatele sunt întotdeauna colorate cu o culoare diferită faţă de textul în sine, astfel încât
pasajele biblice să fie mai uşor de urmărit de către copii. Foloseşte-ţi creativitatea pentru a sprijini
povestea biblică, utilizând, dramaturgia sau muzica, dacă acest lucru este posibil.
Fiecare număr din PLCB conţine activităţi uşor de folosit pentru copii. Profesorii şi îngrijitorii pot
foarte uşor să citească instrucţiunile şi apoi să lase copiii să continue singuri activităţile.
Dacă un profesor sau îngrijitor nu este prezent, PLCB poate fi dat copiilor şi ei pot parcurge
numărul din revistă singuri sau împreună cu un părinte, prieten sau frate mai mare. Încurajăm
copiii să-şi ducă revistele acasă, îndată ce le-au terminat de parcurs împreună cu profesorul sau
îngrijitorul. Este o resursă bună pentru orice copil pentru a putea în mod natural să împărtăşească
credinţa lor cu alţii.
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