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1. De ce mergem la biserică 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă de ce mergem la biserică.  

TEXTE BIBLICE: Luca 2:40 şi 52 

VERSET BIBLIC:  Psalmul 122:1  

  

 Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT pentru lucrul cu copiii din biserici şi şcolile locale, dar este 

INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării sau a altor 

scopuri ( website, DVD, CD, RTV sau diferite publicaţii). Pentru alte informaţii, contactaţi-ne la 

kidzromania@gmail.com. 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Dintr-un plic și o coală colorată vom face o biserică cum este în imaginea alăturată.                 

Lipiți plicul pe coala colorată, vezi imaginea alăturată.  

• Cu ajutorul unei carioci/ creion de colorat se face o ușă și o cruce, vezi imaginea.  

• Pe bețe de înghețată veți desena niște fețe ca în imaginea alăturată, vezi imaginea 
alăturată.  

• Păstrați undeva unde copiii nu le pot vedea înainte de acest moment. 
• OPȚIONAL: Dacă nu aveți bețe, decupați benzi din carton dintr-o cutie de 

carton. 

   

PERSOANE: 

• 1-2Persoane  

• În  această lecție copii vor învăța despre importanța de a merge la biserică. 

• Materialul de față este potrivit pentru preșcolarii foarte mici, 3-4 ani. Dar                           

el poate fi adaptat și pentru preșcolarii mai mari de 4 ani. 

• Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate împreună, pot 

depăși două ore. De aceea vă sugerăm să selectați dvs. doar secțiunile care vi se par 

cele mai potrivite pentru grupă. Și doar pe acelea să le folosiți ca să vă încadrați în 

timp.   

• Se oferă și pagini de colorat și o idee de lucru manual. Este foarte important ca, în timp 

ce copiii sunt ocupați cu aceste activități, să folosiți acest timp cu 

       înțelepciune. Puneți copiilor întrebări despre ce au învățat ca pe o conversație, nu    

       ca pe un test. Lăsați-i pe copii să vă pună întrebări sau să vă povestească   

       despre lecția biblică. 

• Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o scurtă 

rugăciune de început. 

OBIECTIVE: Scopul este ca fiecare copil să înţeleagă ce înseamnă biserica  
şi că noi toţi formăm biserica şi toţi suntem importanţi.  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
 
1. Când ajungeți la momentul prezentării acestei lecţii veți începe prin a arăta copiilor doar 

coala de hârtie colorată, ţinând spre dvs. partea pe care este lipită ,,biserica”. 

2. Le veți spune copiilor că aveți ceva foarte special să le arătați. Întrebați: ,,Vreţi să vedeţi?” 

3. Întoarceți pagina şi arătați copiilor biserica, apoi spuneți:  ,,Aceasta este o biserică, şi azi 

doresc să vă spun cât este de important să venim la biserică”. 

4. Scoateți acum copiii făcuţi din beţele de îngheţată și spuneți: ,,Noi suntem o parte  

importantă din biserică.”  

5. Puneți fiecare ,,copil” din bețe de înghețată ,,în biserică” și spuneți: ,,Vedeţi ce fericiţi sunt 

aceşti copii că vin la biserică? La biserică învaţă cum să fie copii cuminţi, îşi fac noi prieteni 

şi este un loc unde poţi vorbi cu Dumnezeu. Vedeţi cât este de important să venim la 

biserică? Dacă venim la biserică suntem mai fericiţi și mai zâmbitori.  

6. Faceți un zâmbet larg, așa încât copiii să vadă acest lucru și să zâmbească și ei. 

MATERIALE: 

• 1Plic 

• 1Coală A4 de hârtie col-
orată 

• Carioci 

• Lipici 

• Beţe de îngheţată 
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POVESTIRE:      
                                                                    
Este important să mergem la biserică. Un exemplu de o persoană care a mers la Casa Domnului încă de mic 
copil şi Căreia îi plăcea, este Domnul Isus (scoateți figurina de plastilină cu Isus bebeluş). Biblia ne spune 
că părinţii L-au dus pe Isus la Casa Domnului încă de mic. (Scoateți imaginile cu părinţii lui Isus și     
mişcați-le cu ajutorul beţelor de îngheţată, precum și figurina din plastilină, Isus bebeluş. Arătați copiilor 
cum au mers părinții lui Isus la Templu.) 
 
Odată, pe când era mai măricel (arătați pe Isus mediu din plastilină), Isus a fost dus la Templu, adică la 
biserică, și a rămas acolo mai multe ore. Părinții Lui nu au văzut că lipsește din grupul de copii cu care 
venise acolo, așa că au plecat înapoi spre casă. Dar Isus a rămas la biserică. El era înconjurat de mulți 
oameni care cunoşteau Cuvântul lui Dumnezeu. (Scoateți imaginile cu cărturarii.) S-a aşezat lângă ei, îi 
asculta şi le punea multe întrebări. Oamenii aceia cunoșteau bine Cuvântul lui Dumnezeu. Când s-au întors 
părinții Lui ca să Îl caute la Templu, L-au găsit stând de vorbă cu oamenii aceia care se mirau de unde are 
un copil așa cunoștințe despre Dumnezeu.  
 
Isus a crescut și a iubit Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. El a iubit mult și biserica. Lui Dumnezeu I-a plăcut 
cum a crescut Isus. Și oamenilor le-a plăcut. (Aici  folosiți cele trei figurine de plastilină ca să arătați 
copiilor cum a crescut Isus.)  
 
Este important să veniți la biserică. Așa creşteți frumos cum a crescut și Isus, vă faceți prieteni buni 
împreună cu care cântați, vă rugați și vorbiți despre Dumnezeu. La biserică noi învățăm despre Dumnezeu     
și despre cât de mult ne iubește El pe noi. 
 
CONCLUZIE: 
Biserica este un loc care vă va ajuta mult. Trebuie să fiți atenţi în timpul întâlnirilor de la biserică, la fel 
cum Isus a fost atent la ceea ce spuneau oamenii aceia din Templu.  
 

 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Dați copiilor o imagine de cărturar decupată înainte de lecție.  
2. Copiii vor colora ,,cărturarii”. 
3. Spuneți copiilor că atunci când vor auzi cuvântul oamenii, ei trebuie să ridice imaginile 

cu cărturarii colorate de ei înainte de povestire.  

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care 
vorbește despre biserică, Casa Domnului. 

Mă bucur când mi se 
zice: ,,Haidem la Casa 

Domnului!” 
Psalmul 122:1  

 MATERIALE: 
 
• Imagini pag. 8-10 

• Foarfece 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 
• Faceți copii xerox pag. 8-10. 

 

                                     

OBIECTIVE: Scopul este ca toţi copiii să înţeleagă că este important să 

participe la programul bisericii. Acolo noi învăţăm ce avem nevoie pentru a creşte 

spiritual şi pentru a fi mai buni în fiecare zi.   

TEXTE BIBLICE: Luca 2:40 şi 52  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Faceți trei figurine din plastilină pentru Isus: una Îl va reprezenta pe Isus 

bebeluș, alta pe Isus copil, iar alta pe Isus mare.   
• Faceți copii xerox imagini cu părinţii lui Isus (pe care le veți colora, decupa și lipi pe 

spatele unor beţe de îngheţată, pentru a fi mai uşor de manevrat), pag. 10. 
• Faceți copii xerox imagini cu cărturarii, pag. 7, o imagine pentru fiecare copil. 

MATERIALE 

• Plastilina 

• Beţe de îngheţată 

• Scotch 

• Imagini cu părinţii lui 
Isus, pag. 10 

• Imagini cu cărturarii, 
pag. 7 

• Creioane colorate 
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OBIECTIVE: Ca fiecare copil să înţeleagă de ce mergem la biserică. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Faceți două cercuri din hârtie colorată diferit astfel: tăiați fâșii de hârtie și lipiți

-le cu scotch între ele ca să obțineți două cercuri cu un diametru de 50x50 cm. 
• Dacă aveți hârtie creponată, pregătiți cercuri din hârtie creponată, dar de 

culoare diferită. 
• Feceți copii xerox imaginile de la pag. 10-12, decupați-le și puneți-le                       

într-o pungă cadou ca să nu fie văzute de copii. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Spuneți copiilor că în acest verset Casa Domnului - sau Templu din povestirea biblică, înseamnă 
biserică. Explicați copiilor de ce i se mai spune bisericii și Casa Domnului. (Aratați imaginea 
bisericii.) 

 Arătați prima imagine, pag. 8, apoi spuneți cuvintele care merg cu imaginea: ,,Mă bucur“. 

 Copiii să repete cuvintele cu dvs. de două sau de trei ori. Apoi arătați imaginea următoare și 
cuvintele noi, apoi arătați imaginile anterioare și spuneți până la noile cuvinte. (Ex: după 
imaginea doi, arătați 1 și 2 și spuneți: „Mă bucur când mi se zice:”. După imaginea 3, arătați 1, 
2 și 3. Continuați până când toate imaginile și cuvintele au fost văzute și învățate. 

 
când mi  
se zice:  

JOCUL: 
1. Spuneți copiilor să se ridice în picioare ca să faceți un joc cu semne.  

2. Spuneți că atunci când ziceți „Mă” toți copiii vor arăta spre ei.   

3. La cuvântul „bucur” vor sări ca mingea și vor zâmbi. 

4. La cuvintele „când mi se zice” vor arăta cu degetul spre colegi. 

5. La cuvântul „Haidem” vor bate pasul pe loc ca și cum ar mima că merg.  

6. Când vor spune „la casa” vor face un acoperiş, unind vârfurile degetelor în sus.  

7. La cuvântul „Domnului” vor arăta cu degetul în sus. 

8. Când copiii vor spune referința biblică, vor spune doar ,,Psalmii” și vor  face această parte lipind                
palmele una de alta ca și cum ar fi o carte. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luați cele două cercuri pregătite înainte de lecție și lipiți-le undeva la vedere pe o tablă/ușă/perete                        cu 
scoth sau bandă adezivă. Trebuie să fie văzute de toți copiii. Opțional: Cercurile le puteți face și                     
din sfoară lipită cu scotch sau pot fi trasate cu o cariocă pe o tablă. Dacă chiar nu puteți face un                   
cerc, lipiți câte 2 coli A4 una de alta și veți obține astfel două coli A3 pe care le veți lipi la vedere.  

2. Veți arăta copiilor cele două cercuri și, în timp ce le veți lipi, veți spune copiilor că unul este pentru                 
ceea ce ÎMI PLACE la biserica și celălalt cerc este pentru ceea ce NU ÎMI PLACE să văd la biserică.  

3. Veți cere unui copil să vină să scoată o imagine din punga cadou. 
4. Întrebați toată clasa ce vede în imagine.  
5. Întrebați copiii în care cerc trebuie pună imaginea, în cercul ÎMI PLACE sau în cel NU ÎMI PLACE?  
6. Veți pune imaginea în cercul corect. 
7. Procedați la fel cu fiecare imagine.  
ATENȚIE! Aveți grijă să implicați toți copiii pe tot parcursul lecției, ca să nu se simtă lăsați de-o parte.                    
Nu îi implicați doar pe cei ce doresc să fie tot timpul în centrul atenției. 
 
CONCLUZIA:  A veni la biserică este un lucru minunat și plăcut, deoarece în biserică noi învațăm 
despre Prietenul nostru cel mai bun, Isus. Apoi învățăm să ne iubim unii pe alții, cântăm, ne rugăm, citim Biblia, ne 
jucăm, avem prieteni etc. E minunat și ne place să venim la biserică și să învățăm multe lucruri frumoase! 
 
RUGĂCIUNE:  Spuneți cu copiii următoarea rugăciune: ,,Doamne Isuse, mulțumesc că am putut să vin la biserică! 
Mulțumesc că ne iubești! Mulțumesc pentru muzica frumoasă și pentru prieteni! Mulțumesc pentru tot ce învățăm aici 
la biserică! Amin!” 
 

MATERIALE: 

• Coli A4 de hârtie sau 
hârtie creponată 

• Imagini pag. 10-12 

• Foarfecă 

• Scotch sau bandă 
adezivă 

• Pungă cadou 
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OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecție despre                    
biserică. 

MATERIALE: 
• O minge 

• Muzică la telefon etc. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Aruncați o minge unui copil care o aruncă înapoi la învățător.  
 Învățătorul o aruncă altui copil și tot așa.  
 Când muzica se oprește, copilul cu mingea răspunde la o întrebare. 
 
EXEMPLU DE ÎNTREBĂRI 
 
 Unde l-au dus părinții de mic pe Domnul Isus? 

 Unde a mers Isus des? 

 Cu cine a vorbit Isus la Templu? 

 Cum se numește biserica în versetul biblic învățat? 

 De ce este bine să venim la biserică? 

 Despre cine învățăm noi la biserică? 

 De ce îți place să vii la biserică? 

 Un alt nume pentru biserica este Casa lui…….? 

OPȚIONAL:  Dacă este suficient timp, lăsați din nou copiii să pună imaginile de la Aplicația Practică, 
pag 10-12 în cele două cercuri “Îmi place”și “Un îmi place.” 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească despre 
cele învățate la lecție, de ce mergem noi la biserică. 

 

1. Dați fiecărui copil un plic alb și o coală A4 de hârtie. Dacă aceasta este albă,  

       lăsați copiii să o coloreze cu creioane colorate.  

2. Copiii vor lipi plicul pe coala A4 de hârtie. 

3. Copiii vor face ușa și crucea ca în imagine.  

4. Dați copiilor câte 3– 6 imagini de copil, pag. 6 (sunt 18 

imagini pe pagină). 

5. Dacă aveți beţe de îngheţată, dați copiilor 3-6 imagini de copil.  

6. Copiii le lipesc pe bețele de înghețată. Dacă nu aveți bețe, decupați benzi din carton                     

dintr-o cutie de carton.  

7. Lăsați copiii să se joace cu ceilalți copii și să  recapituleze de ce mergem la biserică. 

8. Încurajați-i pe copii să spună ce cred ei că arată figura băiatului / fetei de pe băț, care 

merge la biserică. O să învețe ceva? Îi place ceva la biserică? De ce merge la biserică?  

9. Atrageți atenția asupra fericirii copiilor pe bețe, spunând: ,,Ei sunt fericiți că merg la  

      biserică.” 

 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Faceți copii xerox imaginile cu copii, pag. 6. 

• Decupează imaginile ca fiecare copil să aibă cel puțin 5 imagini.  

MATERIALE: 

• 1Plic de copil 

• 1Coală A4 de hârtie albă/
colorată de copil 

• Imagini, pag. 6 

• Lipici 

• Opțional: beţe de 
îngheţată sau din 

       catron 
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LUCRU MANUAL:  

18 IMAGINI 
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LECȚIA BIBLICĂ:  

O pagină la 3 copii 
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Mă bucur  

       când mi  

    se zice:  

Imaginea#1, versetul biblic 

Imaginea #2, versetul biblic 

VERSETUL BIBLIC:  
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,,Haidem  

la Casa  

Domnului!” 

imaginea #3,  versetul biblic 

imaginea #4, versetul biblic 
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Psalmul 122:1  

APLICAȚIA PRACTICĂ 

LECȚIA BIBLICĂ 

Imaginea #5, versetul biblic 
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APLICAȚIA PRACTICĂ 
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APLICAȚIA PRACTICĂ 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost 
ca toți copiii să înțeleagă de ce mergem la 
biserică.  

Textul biblic: Luca 2:40 şi 52 

 Verset biblic: Psalmul 122:1 


