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SCOPUL LECŢIEI: Copiii pot învăţa că Dumnezeu a plănuit cu 
mult înainte venirea lui Isus pe pământ şi a anunţat naşterea Lui prin 
câţiva îngeri. 
 
TEXT BIBLIC:  Luca 1:26 -38; Matei 1: 18 -24; Luca 2:8-14  
 
VERSET BIBLIC:  Luca 2:11 
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INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii pot că învăţa că Dumnezeu a plănuit cu mult înainte 

venirea lui Isus pe pământ şi a anunţat naşterea Lui prin câţiva îngeri. 

TEXT BIBLIC:  Luca 1:26 -38; Matei 1: 18 -24; Luca 2:8-14  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. În timp ce povestiţi, mişcaţi păpuşile din hârtie despre care pomeniţi în poveste.  
2. Puteţi ruga pe cineva să facă asta pentru dvs. aşa încât dvs. să vă concentraţi doar pe povestit. În 

acest caz, faceţi o repetiţie înainte de oră. 

• Faceţi mai mulţi îngeraşi, vezi pag. 7, pe care să îi folosiţi în 
timpul povestirii. 

• Faceţi păpuşile: Maria, Iosif, Pruncul, păstori şi magi pentru 
vizuale, astfel:                                         

• Luaţi mai multe  tuburi de la hârtia igienică.  
•Luaţi carton şi tăiaţi-l în cercuri cu diametrul de 3/3cm 
pentru faţă.  

•Desenaţi faţa şi lipiţi-o pe carton.  
•Coloraţi tubul care va ţine loc de haină.  
•În loc de eşarfă petru Iosif, Maria, păstori (etc.) folosiţi hârtie creponată 
prinsă cu aţă. Pentru magi lipiţi o coroană făcută din hârtie. Pruncul îl 
puteţi înfăşura în şerveţel alb. Vezi imaginile alăturate. 

•Spuneţi copiilor că ora următoare vor face şi ei astfel de păpuşi, aşa 
că trebuie să aducă la clasă tuburi de la hârtia igienică.  

POVESTIREA BIBLICĂ: 

 Maria era o fată simplă din poporul evreu (mişcaţi păpuşa Maria). Acesteia  i s-a arătat 
într-o zi obişnuită o fiinţă neobişnuită. Era un înger (arătaţi un înger). Îngerul şi-a pleacat 

capul în faţa Mariei şi i-a spus: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este 
cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” Maria s-a speriat atunci. Dar îngerul i-a spus să 
nu se teamă: „Nu te teme, Maria; căci Dumnezeu te binecuvântă. Vei naşte un Fiu, căruia 
Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt.” Maria s-a mirat 
atunci căci ea nu era căsătorită şi a întrebat: „Cum se va face lucrul acesta, că eu nu sunt 
căsătorită?” Dar îngerul i-a răspuns că Dumnezeu va face o minune pentru că Pruncul este Fiul lui 
Dumnezeu. 

 Şi Iosif, logodnicul Mariei a avut parte de o vizită neaşteptată. (Mişcaţi păpuşa Iosif). Când a 
auzit că Maria va naşte un copilaş, a vrut să rupă logodna. Dar atunci îngerul (arătaţi îngerul) i s-a 

arătat şi lui în vis şi i-a spus: ,,Nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta...  Ea va naşte un Fiu, 
şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 

 Dar îngerii nu s-au oprit aici. Când  S-a născut Isus, un cor îngeresc s-a arătat unor păstori 
care stăteau în câmpie şi îşi păzeau oiţele. (Arătaţi mai mulţi îngeri ca să fie un cor.) De-odată, pe cer 
s-a arătat un cor îngeresc care Îl lăudau pe Dumnezeu. Păstorii s-au speriat atunci, dar un 

înger i-a liniştit astfel: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare 
bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, 
care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc 
înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” Corul de îngeri cânta şi spunea: „Slavă lui 
Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” 

MATERIAL: 

• Îngeraşi, pag. 7 

• Tuburi de la hârtia igienică 

• Hârtie creponată, şerveţele 

etc. 

• Carton tăiat cerc pentru 

feţe 
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CONCLUZIE:  Ce mari minuni s-au arătat la naşterea lui Isus! Dumnezeu a plănuit ca Isus să vină 
pe pământ ca Mântuitor ca să dea iertare lumii de păcat. Mântuitor înseamnă salvator sau ajutorul 
nostru. Aşa că chiar înainte să se nască Isus, mai mulţi îngeri trimişi de Dumnezeu au anunţat 
naşterea Lui. Dumnezeu a făcut totul după planul Său şi astfel Fiul Său a venit pe pământ. Ce mare 
Dumnezeu avem! Ce plănuieşte El, se face! 

RUGĂCIUNE: Aduceţi copiii în rugăciune de mulţumire la adresa lui Dumnezeu pentru Domnul 
Isus, dar şi pentru că El face totul frumos, după voia Lui.  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceţi mai multe note muzicale, pag. 8, şi în fiecare notă 
muzicală scrieţi câte o parte din verset astfel: 

  S-a născut 
 un Mântuitor,  
 care este  
 Hristos,  
 Domnul.’’  
 Luca 2: 11 

1. Puneţi undeva la vedere pe o tablă cu scotch, sau pe o frânghie cu clame de rufe, cele 6  note 
muzicale cu cele 6 părţi din versetul biblic. 

2. Puneţi prima notă muzicală la vedere, spuneţi ce scrie pe ea, explicaţi copiilor cuvântul de pe 
nota muzicală şi spuneţi-l împreună.  

3. Luaţi al doilea cuvânt şi faceţi cu toate notele muzicale ca mai înainte. 
4. După ce veţi termina astfel versetul de învăţat, repetaţi-l de câteva ori, dar de fiecare dată mai 

scoateţi câte o notă muzicală.  
5. La final, copiii vor spune pe dinafară tot versetul o dată sau de două ori. 

JOC PENTRU VERSETUL BIBLIC: 
1. Luaţi cele 6 note muzicale cu părţi din versetul biblic şi puneţi-le într-o pungă.  
2. Formaţi 2 echipe: una de băieţi, una de fete. 
3. Aşezaţi echipa fetelor într-o parte a clasei, iar echipa băieţilor în a doua parte a clasei. 
4.  Trasaţi o linie cu o sfoară/cretă în faţa fiecărei echipe. Echipele trebuie să stea doar în 

spatele liniei şi nu au voie să depăşească linia. 
5. La mijlocul clasei aşezaţi un scaun. 
6.  Pe scaun aşezaţi o batistă/şerveţel. Dacă folosiţi şerveţele, să aveţi mai multe pregătite 

pentru că se pot rupe în timpul jocului.  
 

S-a născut 

Luca 2: 11 

Hristos 

Care este 

Un Mântuitor 

 

OBIECTIVE: Copiii să îşi amintească bucuria pe care au anunţat-

o îngerii păstorilor din câmp despre naşterea Mântuitorului Isus. 

,,...S-a născut un Mântuitor, care 
este Hristos, Domnul.’’  

Luca 2:11 

MATERIALE: 

♦ Copie xerox pag. 8 

♦ Carioca 

♦ Un scaun 

♦ Batistă/şerveţele 

♦ Foarfece 

♦ Tablă sau Frânghie 

♦ Scotch sau  clame de 

rufe 
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1. Toţi copiii vor fi o echipă. 
2. Cocoloşul de hârtie reprezintă pionul de joc.  
3. Alegeţi un copil care să vină să extragă un număr. Dacă s-a întâmplat să aleagă cifra 

6,  jocul va începe. Dacă nu, va veni un alt copil şi va extrage un număr, şi tot aşa 
până ce a fost aleasă cifra 6 ca jocul să înceapă.  

4.   Fâşiile cu numere se pun la loc îndoite de fiecare dată după ce sunt folosite.  
5. Înaintarea pionului  pe tabla de joc se face în funcţie de numărul extras de fiecare  

dată şi de cerinţele de pe tabla de joc.  
6. Atunci când vă opriţi cu pionul la o întrebare, puneţi copilului sau întregii echipe   

întrebarea respectivă din setul de întrebări destinat echipei respective, vezi pag. 5 cu întrebări. 
7.  ATENŢIE! Faceţi în aşa fel, încât toţi copiii să fie folosiţi la joc. 

7. Desemnaţi câte un reprezentant din fiecare echipă.  
8. Cei doi copii din fiecare echipă –fete, băieţi - stau în spatele liniei la aceeaşi 

distanţă unul de altul, iar în faţa lor se află scaunul cu batista/şerveţel. 
9. Când învăţătorul spune ,,start!’’ cei doi copii din fiecare echipă aleargă spre 

scaunul cu batista, sărind ca un iepuraş. Cei doi vor încerca să ia batista de pe 
scaun aşa încât să nu se atingă unul pe altul.  

10. Copilul care a reuşit să ia batista, va spune versetul biblic împreună cu toată grupa. 
11. Jocul se repetă la fel ca mai sus şi se joacă până ce toţi copiii au reuşit să participe la joc  
      cel puţin o dată.  

♦ Faceţi o copie xerox Planşa de joc. Dacă se poate, printaţi pe coli 
A3 de hârtie ca jocul să fie cât mai mare şi mai vizibil.  

♦ Lipiţi jocul undeva la vedere pe un perete.  
♦ Faceţi un cocoloş de hârtie. Acesta va fi pionul. Puneţi scotch de 

jur împrejurul cocoloşului, dar cu partea lipicioasă în sus.  
♦ Tăiaţi 6 fâşii de hârtie şi pe fiecare fâşie scrieţi un număr de la 1 la 6. 

Fâşiile vor fi îndoite ca să nu se vadă numerele. 
♦ Pregăţiţi lista cu întrebări de la fiecare lecţie. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 S
M

T

A

U

U

O

S

M

M

 MATERIALE: 

♦ Copie xerox Anexa 

Crăciun 2013,  
    pag 2-3 

• Întrebări, pag. 5. 

• Hârtie colorată pentru 

pion 
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OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un înger  pe care să îl ia 

acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră, anume că Dum-
nezeu a anunţat împlinirea planului Său şi prin îngeri. 

MATERIALE: 

♦ Copie Xerox  pag. 6 

♦ Lipici 

♦ Creioane colorate 

♦ Aţă 

1. Daţi copiilor trunchiul, capul şi părul de îngeraş.  
2. Copiii vor colora.  
3. Asamblaţi cele trei piese, lipind părul pe cap iar capul de corp.  
4. Daţi copiilor aripioarele. Copiii le vor colora, apoi le vor lipi de corp.  
5. Daţi fiecarui copil celelalte piese, picioarele şi steluţa. Copiii le vor colora şi vor lipi. 
6. Daţi copiilor o aţă de cca 10 cm.  
7. Prindeţi aţa de cap.  
8. Acest îngeraş poate fi folosit pe post de decoraţiune sau ca glob în brad. 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Faceţi o copie Xerox pag. 6, un îngeraş de copil. 

• Pregătiţi fiecare piesă din îngeraş, punând în câte o pungă toate capetele, corpurile, 
aripioarele etc.  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

ÎNTREBĂRI JOCUL RECAPITULATIV: 

1. Cine a plănuit naşterea lui Isus? 

2. Cine a venit la Maria să anunţe că este însărcinată? 

3. Cine s-a arătat pe cer păstorilor? 

4. Ce înseamnă Mântuitor? 

5. Spune versetul Biblic pe dinafară. 

6. Ce i-a spus îngerul lui Iosif? 

7. Povesteşte pe scurt momentul când îngerii s-au arătat păstorilor. 

8. Povesteşte pe scurt momentul când îngerul a venit la Iosif. 

9. Povesteşte pe scurt momentul când îngerul a venit la Maria. 

10. Spune  unde se află în Biblie versetul biblic. 
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LUCRU MANUAL: 
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1. Daţi fiecărui copil un îngeraş.  
2. Copiii decupează cu foarfeca aripioarele. 
3. Copiii colorează îngeraşul şi aripioarele. 
4. Lipiţi spatele îngeraşului, imagine 1, îndoind în jos pe liniile punctate. 
5. Lipiţi aripioarele pe spate, imagine 2. 
6. Rezultatul va fi ca în imaginea 3. 

1

2

3

LECŢIA BIBLICĂ : ÎNGERAŞ 
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VERSETUL BIBLIC: 
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,,S-a născut un Mântuitor, 
 care este Hristos, Domnul.’’  

Luca 2: 10-11 


