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Cuvânt înainte pentru lider
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
Suntem încântate că tu ai o inimă pentru tinerele din comunitatea ta! glittr crede că fiecare fată este creația frumoasă a lui 
Dumnezeu și că El are un scop și un plan pentru fiecare dintre ele.

Ca femei, ne putem aminti cum era viața când eram adolescente și toate frământările care vin odată cu relațiile, identitatea, 
prieteniile, școala, familia, credința și multe altele. Mereu mi-am dorit să fi avut pe cineva care să mă ghideze, să mă 
încurajeze și să-mi răspundă la multele întrebări pe care le aveam despre viață. Ca glittr, vedem cât de important este să 
existe femei care să ajute adolescentele din România și să le ofere sprijin, speranță și dragoste.

1 Tesaloniceni 5:11 spune „De aceea, încurajați-vă unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții, așa cum, de fapt, și faceți.” Ne 
dorim ca fetele să vină împreună într-un mediu sigur și iubitor în care nu numai să audă despre adevărul lui Dumnezeu, dar 
și să aibă oportunități de a vorbi despre deciziile importante din viață. Astăzi, multe fete caută sfaturi la prieteni, media și în 
lume, de aceea vrem să fim disponibile să le dăm sfaturi după Cuvântul și Adevărul lui Dumnezeu.

Suntem aici să te încurajăm și să te echipăm pe măsură ce investești în fetele din comunitatea ta. Credem în tine și de abia 
așteptăm să auzim cum lucrează Dumnezeu în regiunea ta.

Fii o reflexie a luminii și a iubirii Lui pentru ceilalți... Fii o fată glittr!

Cu drag,

Echipa Glittr
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CE ESTE O FATĂ GLITTR?
O fată glittr își găsește identitatea și încrederea în Hristos și STRĂLUCEȘTE în lume.

CE ESTE GLITTR? 
Glittr este un program pentru a inspira și a încuraja adolescentele din România să crească în credință. Glittr este pentru fetele 
ce au între 13-18 ani și este condus de către femei care caută să-L onoreze pe Hristos, în timp ce oferă sprijin și călăuzire. 
Ca femei, toate ne amintim cum era viața când eram adolescente. Adolescența vine împreună cu stres și presiuni. Dorința 
noastră este să modelăm ceea ce înseamnă să fii o femeie a lui Dumnezeu și ca fiecare fată să știe că Dumnezeu o iubește 
și că are un plan pentru fiecare!

 Inspirăm și încurajăm fetele prin…
• Evenimente periodice
• Grupuri mici
• Mentorare
• Resurse creștine online

Oferim aceste oportunități ca fetele să se distreze, să fie libere să fie ele însele, să pună întrebări, să-și aducă prietenii, să fie 
încurajate și să știe că nu sunt singure ci, de fapt, sunt iubite foarte mult. Vrem să vedem fetele adolescente devenind fete 
glittr!!! 

MISIUNE
Să inspirăm și să încurajăm adolescente din România să crească în credință.

VIZIUNE
Să vedem adolescente care își trăiesc vieța ca o reflexie a luminii lui Dumnezeu și a iubirii sale pentru ceilalți. 

SCRIPTURĂ
„Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a învins-o” - Ioan 1:5

MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ
Noi credem în…
• Sfânta Scriptură dată de Dumnezeu, care este de inspirație divină, infailibilă, este de încredere și în autoritatea Sa 

supremă în toate lucrurile legate de credință și comportament...
• Un Dumnezeu, compus din 3 persoane: Tată, Fiu și Duhul Sfânt...
• Domnul nostru Isus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, născut din fecioară, a trăit o viață umană fără de păcat, a 

înfăptuit miracole divine, a murit în locul nostru ca să ne ispășească păcatele, a fost înviat, a fost înălțat, iar acum este 
mijlocitorul nostru și se va întoarce în putere și glorie...

• Mântuirea omului pierdut și păcătos prin sângele vărsat de Domnul Isus Hristos, prin credință, nu prin fapte, și regen-
erarea făcută de către Duhul Sfânt...

• Duhul Sfânt, care locuiește în credincios și îi permite acestuia să trăiască o viață sfântă, să-L mărturisească și să 
lucreze pentru Domnul Isus Hristos...

• Unitatea duhului tuturor credincioșilor, Biserica, Trupul lui Hristos...

• Învierea atât a celor mântuiți, cât și a celor pierduți; cei mântuiți vor trăi, iar cei pierduți vor fi condamnați.

Despre glittr
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!



Resurse și dărnicie

5glittr.ro

CE ESTE UN GRUP GLITTR?
Un grup glittr este format din unul sau mai mulți lideri și fete de vârste apropiate (13-15, 16-18 ani) care se întâlnesc în 
diferite locuri (biserică, acasă, centru comunitar, altele). Grupul poate fi condus în biserică, fiind o slujire pentru fete, poate fi 
o slujire de outreach, un grup sau poate fi condus de acasă.

Un grup glittr este un grup de femei și fete care se întâlnesc cel puțin o dată pe lună (sugerăm o dată la două săptămâni). 
Acesta este un timp în care fetele și liderele vorbesc despre lucrurile cu care fetele se confruntă în viața de zi cu zi și aud 
adevărul lui Dumnezeu. Glittr pune la dispoziție un curriculum și resurse pentru a te ghida pe măsură ce conduci grupul tău 
glittr.

DE CE SĂ ÎNCEPI UN GRUP GLITTR?
Glittr crede că fiecare fată este o creație frumoasă a lui Dumnezeu și că El are un plan minunat pentru ea!

Ca femei, ne amintim cum era viața în adolescență și de luptele care veneau împreună cu relațiile, identitatea, prieteniile, 
școala, familia, credința și multe altele. Sunt multe fete care-și doresc să fi avut pe cineva care să le ghideze, încurajeze și să 
le răspundă la multele întrebări legate de viață. Ca glittr, vedem cât de important e ca femeile să vină alături de adolescenetele 
din România și să le ofere sprijin, speranță și dragoste.

CUM TE ECHIPEAZĂ GLITTR SĂ CONDUCI:
Ca lideră glittr, vei primi …
• un telefon sau e-mail lunar din partea unui membru glittr
• un tricou glittr

Și acces la următoarele resurse pe site-ul nostru:
• lecțiile glittr pentru grupuri mici     
• resurse pentru mentorare/ucenicizare
• idei pentru proiecte sociale sau de outreach în comunitate
• resurse suplimentare

GHID SAU SUGESTII PENTRU GRUPUL TĂU GLITTR :
• Alege lidere care sunt exemple bune în toate domeniile. Creează reguli sau așteptări pentru grupul tău.
• Clădește încrederea dintre fete și lider. Fii prezentă la întâlniri - fetele sunt motivul pentru care vă întâlniți.
• Ascultă. Nu permite ca altcineva să vorbească sau să întrerupă când cineva vorbește. Păstrează legătura cu fetele din 

grupul tău în timpul săptămânii (prin mesaje, apeluri, Facebook, etc)
• Încurajează fetele cât de mult poți - nu poți să le încurajezi niciodată prea mult! Respectați-vă una pe alta și spațiul 

personal și limitele stabilite de fiecare.
• Încearcă să incluzi cât mai multe fete în discuții. Încurajează fetele ca în timpul întâlnirilor să-și pună telefonul pe 

silențios sau să îl închidă.
• Roagă-te pentru și împreună cu fetele din grupul tău la fiecare întâlnire. Fii pregătită pentru fiecare întâlnire.
• Fă tot ce poți pentru a crea un mediu plăcut și primitor pentru grupul tău. Fii primitoare de oaspeți și fii un exemplu 

pentru fete.
• Distrați-vă!!

Despre glittr
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
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EVENIMENTE
Organizăm evenimente periodice pentru fete cu vârsta între 13-18 ani, pentru a le încuraja și a le inspira în viața de zi cu 
zi. Creăm un mediu în care fetele să se simtă în siguranță, binevenite, iubite și încurajate. Vorbim despre diferite subiecte 
care sunt relevante pentru adolescente și care le ajută să învețe mai mult despre Dumnezeu și cum să facă față deciziilor 
și frământărilor zilnice. Abordăm aceste subiecte în moduri creative – muzică, videoclipuri, grupuri mici, discuții și vorbitori. 
Este încurajator să vedem fete din diferite școli, biserici și organizații petrecând timp împreună și distrându-se, legând noi  
prietenii.

CONTACT:
Email: info@glittr.ro

Website: www.glittr.ro

Despre glittr
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
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Comori cerești vs. Comori pământești
Resurse și dărnicie
Recuzită: jurnale

ACTIVITATE:
Jocul „Bancnotă surpriză” (Vezi Activitatea #1)

SCRIPTURĂ:
Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru 
că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Matei 6:20-21 VDCC

DISCUȚIE:
1. Care sunt lucrurile favorite pe care-ți place să le faci? 
2. Gândește-te câte ore pe săptămână petreci făcând următoarele lucruri (aproximează câte ore pe zi petreci și apoi 

calculează cât ar fi pentru întreaga săptămână):
Dormind. Mâncând. Petrecând timp cu prietenii și familia.
Jucând jocuri. Școală și teme.  Uitându-te la tv.
Timp petrecut pe social media (Facebook, Instagram, etc.) Timp petrecut cu Isus.  Biserică.

3. Cărei categorii îi acorzi cel mai mult timp?
4. Dintre toate aceste lucruri, care vor conta în veșnicie?

PUNCT DE DISCUȚIE:
Fiecare zi are 24 de ore pe care ni le putem petrece făcând ce vrem. Somnul este important și ne ia o 
bucată mare din fiecare zi. Dar cum ne petrecem restul zilei? Biblia ne explică faptul că modul și locul în 
care ne investim timpul și resursele noastre vor afecta viața noastră în eternitate. (Citește Matei 6:20-21)

Modul în care îți petreci timpul arată cum ești tu. Și modul în care-ți investești banii arată lucrurile pe 
care pui valoare. Lucrurile pe care pui valoare sunt lucrurile pe care le prețuiești. Există comori cerești și 
comori pământești. Comorile cerești sunt lucruri care vor dăinui pe vecie. Comorile pământești vor dura 
doar pe acest pământ.

Scopul mesajului este acesta: este în regulă să ai lucruri pământești. Dar atunci când lăsăm lucrurile pământești să devină 
lucrurile în care ne investim inima, timpul și banii... atunci avem o problemă. Ar trebui să investim în comorile cerești, investind 
în credință și în fapte bune: ajutând oamenii săraci și nevoiași, dând bani Bisericii, iubind oamenii, spunându-le altora despre 
Dumnezeu și făcând tot felul de lucruri care să zidească Împărăția lui Dumnezeu.

JURNAL:
1. Fă o listă cu comorile cerești și pământești din viața ta.
2. În ce crezi că ți-ai investit viața? În lucrurile cerești sau pământești?
3. Scrie 3 lucruri pe care vrei să le faci săptămâna asta, care vor investi în comorile cerești (ex: să petreci mai mult timp 

citind din Biblie, să petreci timp voluntariind la biserică, să petreci timp ajutând pe cineva în nevoie, investind într-o 
relație cu un prieten sau un membru al familiei). Apoi, săptămâna aceasta, scrie în jurnal cum merg lucrurile: ce ai 
făcut pentru a investi în comorile cerești? Care a fost experiența ta? Ce ai învățat din ea?

LECTIA

#1
,
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Totul Îi apartine Lui
Resurse și dărnicie
Recuzită: hârtie, pixuri și un bol mare

SCRIPTURĂ:
Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici 
schimbare, nici umbră de mutare. Iacov 1:17 VDCC

PUNCT DE DISCUȚIE:
Pentru ce ești mulțumitoare?

(Fiecare fată trebuie să scrie pe 3 bucățele de hârtie 3 lucruri pentru care sunt recunoscătoare: un lucru, o abilitate și o 
persoană. Împăturește bucățelele și pune-le într-un bol mare. Amestecă hârtiile și citește-le cu voce tare grupului. PĂSTRAȚI 
BOLUL ÎMPREUNĂ CU BUCĂȚILE DE HÂRTIE PENTRU JOCUL DE LA SFÂRȘIT!)

Iacov 1:17 spune că orice dar este de la Domnul! Familia noastră este de la Domul. Prietenii noștri sunt de la Domnul. 
Locul în care locuiești este de la Domnul. Ce ai mâncat azi este de la Domnul. Hainele tale sunt de la Domnul. Toate bunurile 
tale sunt de la Domnul. Deși cineva de pe pământ ți-a dat acele lucruri, Dumnezeu i-a binecuvântat cu banii sau resursele 
necesare pentru a le cumpăra. Orice lucru bun are originea în Domnul. La fel cum cum un tată iubește să dea daruri copiilor 
lui, Dumnezeu iubește să ne dea daruri nouă. Acest lucru îți dă un motiv să Îi mulțumești lui Dumnezeu. Mulțumește-I pentru 
familia ta, prietenii tăi, locul în care trăiești, mâncarea pe care o mănânci, aerul pe care îl respiri, lucrurile la care ești bună și 
hainele pe care le porți. El te iubește și te-a binecuvântat foarte mult!

RĂSPUNS:
În următoarea lună, fă o listă cu lucrurile pentru care ești mulțumitoare. Spune-i lui Dumnezeu cât 
de mulțumitoare ești și laudă-L pentru asta. Spune-le și altora despre asta. Postează o poză sau un 
status despre asta pe facebook. Sau poți să spui unui prieten sau unui membru al familiei despre asta. 
Când împărtășești cu alții lucrurile pentru care ești mulțumitoare, dă-I lui Dumnezeu slavă pentru acea 
binecuvântare! Lasă ca binecuvântările și mulțumirea ta să aibă un impact asupra lumii din jurul tău!

ACTIVITATE:
Jocul „Bolul mulțumirii” (Vezi Activitatea #2)

LECTIA

#2
,
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Dăruiește ceea ce ai
Resurse și dărnicie
Recuzită:  nimic

SCRIPTURĂ:
Isus Și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o văduvă 
săracă, aruncând acolo doi bănuți. Și a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult 
decât toți ceilalți;căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce 
avea ca să trăiască.” Luca 21:1-4 VDCC

DISCUȚIE: 
• Gândește-te la un moment în care cineva ți-a cerut o gumă sau niște mâncare, când tu mai aveai foarte puțin. Care a 

fost reacția ta inițială?
• Acum gândește-te la un moment în care cineva ți-a cerut o gumă sau niște mâncare, iar tu aveai destul. Care a fost 

reacția ta inițială atunci?
• Care este diferența dintre cele 2 situații? Care a fost factorul care a schimbat atitudinea ta din a fi reticent în a-i da din 

mâncare la a-i da cu bucurie?

PUNCT DE DISCUȚIE:
Este o poveste ca aceasta în Biblie. (Citește Luca 21:1-4). În această poveste, oamenii dau bani 
pentru o colectă. Acolo sunt două feluri de oameni. Sunt oameni bogaţi, care au multe averi. 
Apoi mai este văduva săracă, care are banii pe care i-a câștigat după două zile de muncă. Acum, 
și bogații și văduva săracă au pus bani la colectă. Le este foarte ușor bogaților să dea, pentru 
că au foarte mult de dăruit. Așa că au dat mult, dar nu același lucru era valabil și cu văduva. Ea 
deținea doar 2 bănuți, așa că avea doar 2 bănuți de dăruit. Care dintre ei a făcut un sacrificiu 
mai mare? (Pune fetele să răspundă). Isus a răspuns la această întrebare pentru noi. El spune că 
văduva a sacrificat mai mult pentru că a dat, din sărăcia ei, tot ce deținea ea. Ceea ce încearcă 
Isus să ne spună este că atunci când dăm, fie că este vorba de bani, resurse sau timp, lui Isus îi pasă de inima noastră și 
de sacrificiul pe care-l facem. Dacă-I dăm lui Dumnezeu pentru că este ușor și ne convine, ce îi spune asta Lui? Adevărata 
dragoste cere sacrificii și devotament. Ar fi bine să trăim ca văduva săracă, arătându-i lui Dumnezeu dragostea nostră prin 
dărnicia și sacrificiile noastre. Nu contează cât, ci dă ceea ce ai.

RĂSPUNS:
Data viitoare când vrei să dăruiești și nu știi dacă ai îndeajuns de dat, dăruiește, totuși. Fii creativă în găsirea unor altor lucruri 
de dat, în afară de bani. Vorbește cu părinții sau cu un pastor și vezi dacă-ți pot da sugestii.

ACTIVITATE:
Jocul „Schimb valutar” (Vezi Activitatea #3)

LECTIA

#3
,
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Putin înseamnă mult,
Resurse și dărnicie
Recuzită: jurnale și Skittles/M&Ms

SCRIPTURĂ:
Ioan 6:1-15 Istorisirea hrănirii a 5000 de oameni

PUNCT DE DISCUȚIE:
Săptămâna trecută am vorbit despre a da ceea ce ai. Azi vom vorbi despre cum Dumnezeu poate folosi ceea ce tu dai pentru 
a face atâtea lucruri. Ai simțit vreodată că ceea ce tu ai de dat nu este îndeajuns? Deși ni se spune să dăm, ai putea să simți 
că nu ar trebui să faci asta pentru că n-ar face niciun bine. Este o poveste a unui băiețel care a simțit același lucru. În Ioan 
6:1-15 putem găsi povestea. Isus și ucenicii Săi călătoreau și învățau mulțimi mari de oameni – peste 5000, de fapt! În 
timp ce soarele dogora puternic, oamenilor li se făcuse foame. Ucenicii au încercat să găsească niște mâncare, ca să poată 
mânca toți, dar nu era îndeajuns. Singurul lucru pe care l-au găsit era prânzul unui băiețaș - 5 pâinici și 2 pești. Ucenicii n-au 
crezut că pot hrăni pe toată lumea din astea. Totuși, Isus știa de ce este capabil și a decis să folosească acest lucru. În timp 
ce ucenicii rupeau pâinile și peștii și le serveau mulțimilor, acestea se înmulțeau! La sfârșitul zilei, toată lumea a fost hrănită 
ȘI au rămas multe coșuri cu firimituri!

Îți poți imagina cum s-a simțit copilașul acela? A renunțat la prânzul pe care mama lui i l-a făcut și a hrănit mii de oameni! 
Când Dumnezeu ne cere să dăm puținul pe care-l avem, El ne va onora dărnicia noastră. Dacă El poate face universul din 
nimic, atunci poate înmulți ceea ce-I dăm și să facă lucruri extraordinare cu ele.

REFLECȚIE:
• Ai pe cineva în viață pe care-l stimezi? Dacă da, cine?
• Niciun om care a făcut ceva remarcabil nu a început așa. A fost nevoie de ani de muncă grea și efort pentru a ajunge 

acolo.
• În Biblie: Moise, David, apostolul Pavel și mulți alții, au avut începuturi umile.
• Care sunt câteva lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut prin viața lor?
• A făcut Dumnezeu vreun lucru extraordinar în viața ta?

DISCUȚIE&ACTIVITATE: Jocul Skittles/M&M

Pentru fiecare culoare, fiecare fată trebuie să dea atâtea răspunsuri câte bomboane de culoarea respectivă are.

Culoarea 1: Spune ceva mic ce ți s-a dat ție sau cuiva cunoscut, dar care a făcut o mare diferență.
Culoarea 2: Ce ai putea da cuiva cunoscut care ar putea însemna mult pentru el?
Culoarea 3: Numește ceva ce a făcut o mare diferență în viața ta sau a cunoscuților tăi.
Culoarea 4: Cum te simți știind că Dumnezeu te poate folosi în moduri mărețe? (Ex: fericită, încântată, speriată)
Culoarea 5: Ia mai multe bomboane

LECTIA

#4
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Dărnicia este închinare
Resurse și dărnicie
Recuzită: jurnale

ACTIVITATE:
Jocul „Îți iubești vecinul?” (Vezi Activitata #4)

SCRIPTURĂ:
Marcu 12:3-9 Povestea Mariei, care-l unge pe Isus cu parfumul scump.

DISCUȚIE: 
• Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit?
• Care este cel mai frumos cadou pe care i l-ai dat cuiva? De care cadou ești cea mai mândră?
• Cui îi dai cadouri în mod normal? (Oamenilor pe care îi iubești: prieteni și familie).
• Când îi dai un cadou cuiva, ce îi spui? (Îi iubești, îi apreciezi, ești mulțumitoare pentru ei și îi prețuiești).

PUNCT DE DISCUȚIE:
Dăruirea cadourilor este un mod prin care îi poți arăta cuiva că îl apreciezi și că îl iubești. Este un mod prin care-i spui cuiva 
că îl prețuiești. Mai ales atunci când cineva dă, chiar dacă nu are mult de dat, arată cât de mult prețuiește acea persoană. 
O femeie din Biblie, numită Maria, a vrut odată să-i arate lui Isus cât de mult Îl iubește, dăruindu-i un cadou scump. Atunci, 
parfumul era un lucru de preț; puteai folosi câte puțin. Dar Maria a vrut să-i arate lui Isus cât de mult Îl prețuia, așa că a 
turnat tot parfumul (echivalent cu munca pentru aproape un an) pe El. Aceasta este dragoste. Aceasta este închinare. Ea i 
s-a închinat lui Isus prin acest gest. Când îi dăm daruri lui Dumnezeu, chiar dacă e vorba de banii, resursele, abilitățile sau 
timpul nostru, îi arătăm că Îl iubim – ne închinăm Lui. Nu face din dăruire ceva de care să te temi. Fii încântată pentru că 
așa îi poți arăta lui Dumnezeu că-L iubești. Este un mod prin care i te închini lui Dumnezeu. Nu face din asta o obligație, ci o 
oportunitate.

JURNAL:
Care sunt câteva moduri prin care i te poți închina lui Dumnezeu prin:
• Timpul tău
• Banii și resursele tale
• Abilitățile și talentele tale
Gândește-te la o persoană pe care o poți binecuvânta săptămâna aceasta. Ce poți face pentru a o binecuvânta? Scrie 
specific ceea ce urmează să faci.

LECTIA

#5
,
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Binecuvântare în schimb
Resurse și dărnicie
Recuzită: nimic

ACTIVITATE:
Jocul „Barnyard” (vezi Activitatea #5)

SCRIPTURĂ:
Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îți vor fi pline 
de belșug, și teascurile tale vor geme de must. Proverbe 3:9-10 VDCC

PUNCT DE DISCUȚIE:
Dacă știi câte ceva despre agricultură, știi că pentru a avea o mare recoltă, trebuie să semeni multe, multe semințe. Dacă un 
agricultor seamănă doar câteva semințe pentru că e îngrijorat că n-o să mai aibă semințe pe viitor, va avea o recoltă foarte 
mică. Dar agricultorul care seamănă mult va secera mult. Același lucru este valabil cu dărnicia. Când noi dăm generos cu 
bucurie, Dumnezeu ne va binecuvânta material și spiritual (2 Corinteni 9:6-11). Dumnezeu nu este un bătăuș care doar ia și 
ia de la oameni și nu le dă nimic în schimb. David, cel care a scris cei mai mulți psalmi, menționează într-unul dintre ei: „Am 
fost tânăr, și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Ci el întotdeauna 
este milos și dă cu împrumut” (Psalm 37:25-26a). Dumnezeul nostru este credincios și se îngrijește de noi. Când dăm cu 
bucurie, Dumnezeu este încântat deoarece El vede inima Lui darnică în cei care sunt făcuți după chipul și asemănarea Lui.  

DISCUȚII:
Stați în grupurile de la jocul „Barnyard” (în funcție de numărul total de oameni). Discutați următoarele 
lucruri:
1. Spune un moment în care ai dăruit sau l-ai ajutat pe un prieten și nu a făcut nimic în schimb pentru 

a-ți mulțumi sau pentru a se revanșa.
2. Cum te-ai simțit când s-a întâmplat asta?
3. Cum te-ai fi simțit dacă ei îți mulțumeau sau dacă se revanșau?
4. Numește două lucruri pe care le-ai învățat din această lecție despre bani/resurse și dăruire.
5. Numește două lucruri care vrei să se schimbe sau pe care vrei să le faci diferit, în funcție de lucrurile 

pe care le-ai învățat.

ACTIVITATE:
Jocul „Atlas” (Vezi Activitatea #6)

LECTIA

#6
,



Ghid de activităti,
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Bancnota surpriză ACTIVITATEA

#1Resurse și dărnicie
Scopul jocului este ca fetele să sozializeze și să înceapă să se gândească la tema lecției.

RECUZITĂ:
• Două bancnote de suma pe care o preferi
• Muzică 

INSTRUCȚIUNI: 
• 1, 2 sau 3 oameni (în funcție de mărimea grupului) au o bancnotă.
• Toată lumea merge prin cameră și dă mâna cu ceilalți. Trebuie să-și spună unul 

celuilalt numele, vârsta și un lucru favorit (ex: film, hobby, melodie etc)
• Fiecare om va da bancnota celei de-a zecea persoane cu care dă mâna.
• Continuați.. dacă primești bancnota, dă-o mai departe celei de-a zecea persoane.
• Nu le spune celorlalți cine are bancnotele sau persoanelor cărora li se dau banc-

notele. 
• Când muzica se oprește, persoana care are bancnota o păstrează.
• Jucați acest joc timp de 5-10 minute. Apoi, începeți lecția.
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Bolul multumirii, ACTIVITATEA

#2Resurse și dărnicie
Scopul jocului este de a avea un timp fain și de a continua să vorbiți despre lucrurile pentru care sunteți 
recunoscători. 

RECUZITĂ:
• Un bol mare de salată
• Câte 3 bucăți de hârtie de persoană
• Pixuri
• Cronometru
• O hârtie de ținut scorul

INSTRUCȚIUNI:
• Împarte grupul în 2 echipe (este posibil și în 3, dacă grupul 

este prea mare). Aranjați-i într-o linie sau un semicerc, în 
așa fel încât să fie față-n față. Echipele trebuie să aleagă 
un nume.

• Lasă un loc liber în fața camerei special pentru jocul 
acesta.

• Ia toate bucățile de hârtie pe care fetele au scris înainte 
lucruri pentru care sunt mulțumitoare. Împăturește-le, 
pune-le în bol și amestecă-le.

DESFĂȘURAREA JOCULUI:
• Selectează o fată din primul grup care să fie prima. 

Fata aceea va ieși în față.
• Puneți cronometrul la 30-60 de secunde.
• Fata respectivă trebuie să ia câte un bilețel și să descrie echipei sale cuvântul sau expresia scrisă. Restul echipei tre-

buie să ghicească ce cuvânt încearcă să descrie. 
• Când echipa ei ghicește corect, fata trebuie să ia altă bucată de hârtie și să o descrie pe aceea. Scopul este de a încer-

ca să ghicească cât mai multe cuvinte în timpul alocat. 
• Când expiră timpul, numărați câte bilețele au ghicit. NU PUNEȚI înapoi bilețelele ghicite! Puneți-le lângă.
• Apoi, o fată din cealaltă echipă vine în față și face același lucru. Faceți asta până când nu mai sunt bilețele de ghicit. 

Apoi, treceți la următoarea rundă.
• IMPORTANT! Sunt 3 runde la acest joc! Aceste runde fac diferența între modurile în care fata poate descrie cuvântul/

expresia echipei.
• Runda 1: folosește cât de multe cuvinte poți pentru a descrie cuvântul/expresia, fără a folosi cuvântul sau expresia 

de pe hârtie.
• Runda 2: folosește doar UN CUVÂNT pentru a folosi cuvântul sau expresia.
• Runda 3: folosește doar acțiuni pentru a descrie cuvântul sau expresia. NU se permit sunete în această rundă!

• Țineți scorul pentru fiecare rundă. Echipa cu cele mai multe puncte la sfârșitul celor 3 runde este câștigătoare!

REGULI:
• Faceți prima rundă cu ambele echipe. Astfel, jocul va fi corect.
• Dacă un jucător nu știe cum să descrie un cuvânt/expresie, poate pune bucățica de hârtie la loc în bol, fără a fi afectate 

punctele echipei. Fiecare echipă poate sări peste doar 3 cuvinte.
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Schimb valutar ACTIVITATEA

#3Resurse și dărnicie
Scopul acestui joc este de a socializa și a face legătură cu lecția ce urmează.

RECUZITĂ:
• Pentru acest joc vei avea nevoie să scoți niște bani la imprimantă sau să îi faci de mână (asigură-te că 

se vede că sunt falși)
• Instrucțiuni:
• Dă-i fiecărei fete câte 10 bancnote.
• Scopul este să facă rost de cât mai multe bancnote de la celelalte fete, provocându-le pe celelalte la unul dintre aceste 

jocuri:
• Wrestling cu degetul
• Piatră, foarfecă, hârtie
• Cap sau pajură

• Cel mai bine ar fi ca jocul să se termine în 10-15 minute.

REGULI:
• Trebuie să accepți orice provocare
• Poți juca un singur joc, nu 2/3
• Cel care provoacă are moneda și este mereu „cap” la aruncarea monedei.

*Dacă nu poți sau nu vrei să faci bani pentru joc, poți folosi aceste obiecte
• Monezi
• Bomboane (împachetate individual, ca să nu se topească în mână)
• Agrafe de hârtie
• Alte obiecte micuțe
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Îti iubești vecinul?, ACTIVITATEA

#4Resurse și dărnicie
Scopul acestui joc este de a le face pe fete să vorbească și să aibă un timp fain împreună. Este un joc bun 
de jucat când aveți niște timp liber.

RECUZITĂ:
• Scaune puse într-un cerc
• Oameni

ARANJAMENT:
• Pune toată lumea să stea într-un cerc. O persoană nu are loc pe scaun, așa că stă în mijloc.

INSTRUCȚIUNI:
• Persoana care stă în mijloc se duce la cineva care stă jos și întreabă „îți iubești vecinul?”
• Persoana care stă jos are 2 modalități de răspuns.

• Dacă spune „da”, atunci vecinii persoanei întrebate trebuie să facă schimb de locuri 
foarte repede, astfel încât persoana care stă în mijloc să nu aibă timp să le ocupe 
locul.

• Dacă spune „nu”, trebuie să adauge o remarcă precum: „dar îmi plac oamenii cu ochii 
albaștri”, „dar îmi plac oamenii care au fost în Italia”, „dar îmi plac oamenii care cântă 
la chitară” sau ceva de genul.

• Oricine se potrivește descrierii trebuie să se ridice și să găsească un alt scaun.
• Cine rămâne fără loc, întreabă în continuare.
• Acest joc se poate juca cât timp dorești. Nu există un câștigător, ci doar vă distrați.
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Barnyard ACTIVITATEA

#5Resurse și dărnicie
Scopul acestui joc este de a socializa, a râde împreună și de a organiza fetele în grupuri pentru restul lecției.

RECUZITĂ:
• Bucăți de hârtie (una de persoană)
• Un bol

ARANJARE ȘI INSTRUCȚIUNI:
• Fă niște carduri (e mai bine să ai mai multe decât ai nevoie). Ai nevoie de un număr de animale egal cu numărul de 

echipe pe care le vrei în seara aceea. (dacă vrei 4 echipe, ai nevoie de 4 animale).
• Dacă crezi că trebuie să vină 35 de copii, fă 40 de carduri, 4 grupuri de câte 10.
• Fiecare grup de 10 va avea un animal scris pe el (așadar vei avea 10 carduri cu găini, 10 carduri cu vaci, 10 

carduri cu măgari și 10 carduri cu porci).
• Împarte în mod aleatoriu cardurile fetelor și spune-le să nu spună nimănui ce animal sunt.
• Când faci un semnal special, fetele trebuie să imite animalul de pe cardul lor cât de tare pot, până când își găsesc 

toată echipa.
• Primul grup care-și găsește toți membrii câștigă. Jucați până când fiecare fată și-a găsit grupul.

REGULI:
• Fetele-și pot căuta grupul făcând sunetul specific animalului. NU POT VORBI sau arăta altora cardurile lor!

*Puteți juca jocul și în alt fel, punând fetele să se așeze în genunchi într-un loc cu mese și scaune. Atunci, pune fetele să-și 
închidă ochii. Trebuie să se caute una pe cealaltă făcând zgomotul specific animalului scris pe hârtie și să asculte același 
sunet (ca în jocul Marco Polo).
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Atlas ACTIVITATEA

#6Resurse și dărnicie
Recuzită:  oameni

ARANJAMENT:
• Pune fetele să stea în grupurile pe care le-ați format în jocul Barnyard
• Pune grupurile să stea împreună, dar să stea cu fața una la alta.

INSTRUCȚIUNI:
• Primul grup spune numele unui oraș, stat, regiune, țară sau continent care poate fi găsit în 

atlas.
• Următorul grup trebuie să spună un alt oraș, stat, regiune, țară sau continent care să înceapă 

cu ultima literă din exemplul precedent. Exemplu:
Denver > Rusia > Amsterdam > Mexic > Colorado > Ontario > Oman > 
Nigeria > Australia >
Afganistan > New York > Kenya...

REGULI:
• Este o limită de 10 secunde și nu se poate repeta niciun cuvânt. 
• Dacă un grup nu poate spune un cuvânt în 10 secunde sau dacă repetă un nume, primește un avertisment.
• După ce un grup are 3 avertismente, pierde.
• Ultimul grup câștigă!



Ridică-te! Strălucește! Căci lumina ta a venit și slava 
Domnului a răsărit peste tine.

Isaia 60:1 NTR


