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PERSOANE:
•
•

•

•

•

•

1-2 Învățători

Din același set de lecții intitulat ,,Ce credem?”, am pregătit o lecție despre
viața veșnică și despre faptul că Dumnezeu ne iubește așa de mult, încât
dorește să ne aibă cu El pentru totdeauna.
Materialul de față este potrivit pentru copiii de grădiniță. El trebuie însă
adaptat pentru copiii foarte mici (2-3 ani). Pentru aceștia vă recomandăm să
faceți o lecție cât mai simplă cu jocuri, povestioara biblică foarte pe scurt, o
foarte scurtă idee din versetul biblic, din care copiii să învețe ceva pentru viața
practică, și o pagină de colorat.
Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate, 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, întrebați copiii cum a
fost săptămâna lor. Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, întrebați-i
ce răspuns au primit la rugăciuni. Apoi faceți o scurtă rugăciune de început.

OBIECTIVE: De a introduce tema lecției despre viața veșnică.
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Luați o bucată de hârtie creponată de cca. 5 cm. lățime și 50 cm. lungime.

•

Luați un capăt al hârtiei creponate, răsuciți-l doar o dată și lipiți-l cu lipici de
celălalt capăt (vezi imag. 1).

•

Repetați de mai multe ori, vezi Instrucțiuni în timpul orei, ca să vă iasă bine,
să nu aveți surprize.

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:

MATERIALE:
• Hârtie creponată
• Lipici
• Foarfece

1.

2.

1. Arătați cercul de hârtie făcut înainte de oră (imag. 1) și spuneți: ,,Ce vedeți
aici?” Copiii vor răspunde că este un cerc de hârtie.
2. Luați foarfeca și întrebați: ,,Dacă voi tăia acest cerc de hârtie, ce credeți că se va
întâmpla? Oare se va rupe? Sau poate vom obține două cercuri!”
3. Tăiați cu grijă la mijloc, pe lungimea cercului (imag. 2). Când ajungeți la porțiunea răsucită ușor, aveți grijă cum tăiați. Îndreptați hârtia și tăiați până veți tăia
tot. Arătați apoi copiilor că cercul a devenit dintr-o dată mai mare (imag. 3).
4. Spuneți: ,,Viața noastră este ca cercul cel mic. Atunci când cineva pleacă de pe
pământ, credem că viața s-a sfârșit. În realitate, ea se transformă în ceva mai
mare, adică viața veșnică/fără sfârșit. Despre acest lucru vom vorbi astăzi, despre
viața veșnică.
5.

Explicați că veșnic înseamnă că nu se termină niciodată (la fel ca acest cerc
mare). Rotiți cercul în mâini în timp ce vorbiți despre el pentru a arăta că nu
există sfârșit.)

www.kidzromania.com
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OBIECTIVE: Copiii vor învăța despre viața veșnică și dorința lui Dumnezeu
de a petrece toată veșnicia cu El.

TEXTE BIBLICE: Ioan 3:16, Ioan 14:1-3
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

MATERIALE:
• Inimă neagră și albă
• Imagini, pag. 7 și 8
• Coli A4 de hârtie
• Foarfece
• Lipici
• Biblie
• Cercul mare de hârtie,
de la lecția
introductivă

•

Faceți copii xerox pag. 7 și 8 cu imaginile.

•

Faceți o inimă albă și una neagră, vezi povestirea biblică de la lecția ,,Despre
păcat” din același set: Ce CREDEM?”

•

Decupați imaginile și lipiți-le cu lipici pe coli A4 de hârtie.

•

Așezați imaginile pe o masă și puneți-le cu fața în jos, unele peste altele, în
ordine descrescătoare. Așadar, prima imagine de pe masă va fi de fapt ultima
pe care o veți prezenta copiilor. Tot la fel, ultima imagine așezată cu fața în
jos peste celelalte imagini, va fi de fapt prima pe care o veți arăta copiilor în
povestirea biblică. Păstrați imaginile cu fața în jos pe masă. Astfel, când veți folosi imaginile,
copiii nu le vor vedea înainte de momentul potrivit.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. În timp ce povestiți, arătați copiilor imaginile.
2.

După ce ați folosit o imagine, puneți-o în spatele celorlalte, NU pe masă, ca să nu distrageți
atenția copiilor în timp ce le manevrați.

PREZENTARE POVESTIRE:
Vă amintiți când am vorbit despre păcat, adică despre neascultarea de Dumnezeu? (Arătați o
inimă neagră, vezi povestirea biblică de la lecția din acest set, despre păcat.) Am învățat atunci
că păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu. Dar Domnul Isus (arătați imaginea Isus) a venit pe
pământ să ia pedeapsa păcatului nostru asupra Lui și să ne dea o inimă curată (arătați o inimă
albă, vezi povestirea biblică de la lecția din acest set, despre păcat), ca noi să putem fi iarăși
prieteni cu Tatăl Lui și să nu mai fim despărțiți niciodată de El.
Ați văzut poate că unii oameni pleacă dintre noi și nu se mai întorc: bunici, vecini etc. Nu
vorbim despre cei care pleacă în vacanță sau se mută în altă parte, ci despre aceia despre care se
spune că mor. Știți ce ne spune Biblia? (Arătați Biblia.) Că Dumnezeu Tatăl ne iubește așa de
mult, încât El vrea să fim pentru totdeauna împreună cu El, în Împărăția Lui. El a trimis pe Fiul
Său, Isus, ca să ia asupra Sa pedeapsa păcatelor noastre, care ne îndepărtau de Dumnezeu.
(Arătați imaginea, Isus.) Apoi El a învins moartea când a înviat și ne-a arătat că există viață
veșnică. Așa că toți cei care aleg pe pământ să fie prietenii lui Isus și să asculte de Dumnezeu,
așa cum ne învață Biblia (arătați Biblia), vor primi într-o zi această viață veșnică, fără sfârșit.
Chiar Domnul Isus a promis că Se duce să ne pregătească un loc ca acolo unde este El să fim și
noi. Această promisiune se găsește tot în Biblie și vorbește despre viața veșnică, fără sfârșit, cu
El în Împărăția lui Dumnezeu (arătați imagine Cerul).
(Arătați cercul mare de la introducere și spuneți:) Vă amintiți de cercul acesta? Foarfeca nu
l-a distrus prin tăiere, ci l-a mărit. A devenit un cerc mai mare. Ce arată acest cerc? Ceva
continuu, fără întrerupere. Viața veșnică este ca acest cerc mare. Noi primim în dar viața
veșnică de la Dumnezeu, doar prin Domnul Isus.
CONCLUZIE: Da, viața veșnică este un cadou pe care Domnul Isus ni-l face, deoarece Tatăl
Lui ne iubește așa mult, încât vrea să fim pentru totdeauna cu El în Împărăția Lui.
www.kidzromania.com
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OBIECTIVE: Copiii vor învăța despre promisiunea

IDEE VERSET
BIBLIC:

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

Eu Mă duc să vă
pregătesc un loc... (a
spus Isus). Ioan 14:2

Domnului Isus că merge să ne pregătească un loc.

•
•

Faceți copii xerox pag. 7 și 8, cu imaginile.
Decupați imaginile și lipiți-le cu lipici pe coli A4 de hârtie.

ÎNVĂȚAREA VERSETULUI /INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

4

MATERIALE:
• Imagini, pag. 7
•
•
•
•

și 8
Coli A4 de
hârtie
Foarfece
Lipici
Ace de
siguranță

Să vă ppregătesc un loc

1. Alegeţi 4 copii care să vină în faţa clasei.
2. Dați unui copil imaginea drum. Spuneți copiilor că reprezintă
cuvintele: ,,Eu mă duc...”
3. Copiii vor spune împreună: ,,Eu mă duc...”
4. Dați altui copil să țină imaginea cerul. Spuneți copiilor că reprezintă
cuvintele: ,,...să vă pregătesc un loc...”
5. Copiii vor spune împreună: ,,Eu mă duc să vă pregătesc un loc...”
6. Dați altui copil să țină imaginea Isus. Spuneți copiilor că reprezintă cuvintele:
,,a spus Isus”.
7. Copiii vor spune împreună: ,,Eu mă duc să vă pregătesc un loc (a spus Isus).”
8. Dați altui copil să țină imaginea carte. Spuneți copiilor că reprezintă locul din
Biblie unde se află această idee biblică, adică Ioan 14:2.
9. Copiii vor spune împreună: ,,Eu mă duc să vă pregătesc un loc (a spus Isus).”
Ioan 14:2.
10. Explicați că ceea ce tocmai ați învățat este o promisiune pe care ne-a făcut-o
Domnul Isus și pe care o găsim în Biblie, anume că El merge la Tatăl Lui să ne
pregătească un loc să fim și noi veșnic cu El în Împărăția Lui.
11. Scoateți pe rând câte o hârtie, și copiii vor spune versetul - inclusiv partea lipsă.
Copiii care țin hârtia rămân în față până la sfârșit, apoi pleacă la locul lor.
12. După ce nu mai aveți nicio imagine la vedere, spuneți încă o dată ideea
versetului biblic.

JOCUL—INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

A spus

..să

Eu ma duc

Eu ma duc

1. Chemați alți 4 copii în față.
2. Prindeți imaginile pe spatele acelora cu ace de siguranță.
3. Dacă nu aveți prea mulți copii la clasă, pe un singur copil puneți pune câte două
imagini, deci aveți nevoie de cel puțin doi copii.
4. Copiii vor sta cu spatele la copii, deci cu imaginile la vedere.
5. Copiii din sală vor putea vedea imaginile, însă copiii pe al căror spate sunt puse
hârtiile nu vor ști ce imagini sunt pe spatele lor. De aceea, copiii din sală trebuie să îi
ajute și să îi îndrume pe cei din faţă să se aşeze în ordinea corectă cerută de cuvintele
versetului învățat.
6. Copiii din faţă trebuie să asculte cu mare atenţie îndrumările celor din sală, pentru
a şti unde să se așeze.
7. Când imaginile au fost puse în ordine, toți spun ideea versetului.
8. Schimbați copiii din față și procedați la fel. Important este ca fiecare copil să treacă
prin față cel puțin o dată.

www.kidzromania.com
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MATERIALE:
• Hârtie creponată sau
colorată de mărimea
unei coli A4
• Foarfece
• Scotch

OBIECTIVE: Copiii vor înțelege practic ce înseamnă ,,veșnic” și vor face

împreună un cerc de hârtie care să le amintească de cele învățate despre viața
veșnică.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Faceți un cerc de hârtie ca model, vezi pașii de lucru de mai jos, ca să știți exact cum se
face, pentru a-i îndruma corect pe copii, dar și pentru a le arăta cum va fi la final obiectul
realizat de ei.

•

Dacă aveți copii la clasă care nu știu să taie cu foarfeca, pregătiți dvs. câte patru fâșii de
fiecare copil (fiecare fâșie va avea dimensiunea de 8,5 cm lungime și 5.5 cm lățime), vezi
instrucțiunile de mai jos.

PAȘI DE LUCRU PENTRU CERC:
1. Dați fiecărui copil o bucată de hârtie creponată/hârtie colorată de
mărimea unei coli A4.

1.

Dintr-o coală
A4 de hârtie
veți obține 4
fâșii de
aprox.
8.5x5.5 cm.

2. Copiii o vor îndoi la jumătate pe lungime. Apoi vor mai
îndoi o dată și vor apăsa bine pe îndoitu,imag. 2.
3. Copiii vor desface foaia și vor observa patru linii
obținute prin pliere, vezi imaginea alăturată, imag. 2.

2.

4. Cu ajutorul unei foarfece, copiii vor tăia pe cele patru pliuri și vor obține 3.
patru fâșii de aprox. 8.5cm lungime și 5.5cm lățime, imag. 2 și 3.
5. Cu ajutorul a patru bucăți mici de scotch, copiii vor lipi cele patru fâșii
unele de altele, vezi imaginea alăturată 2, apoi vor lipi capetele unul de
altul. Astfel vor obține un cerc de hârtie, vezi imagine alăturată 3 și 4.
INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. După ce toți copiii au confecționat un cerc de hârtie, învățați
împreună câteva versuri simple:

4.

vesnic
vesnic
vesnic

,,Isus mă iubește
Și veșnic mă dorește
Cu El!”
2. Când copiii vor auzi și vor spune cuvântul ,,veșnic”, vor ridica
cercul în sus și îl vor
flutura ca pe un steag.
3. Faceți jocul acesta de câteva ori, mergând progresiv de la o rostire foarte rară a
versurilor, la una foarte rapidă, până ce copiii vor fi învățat bine versurile.
RUGĂCIUNE:
Aduceți copiii într-o rugăciune, prin care să mulțumească lui Dumnezeu pentru darul acesta oferit
prin Domnul Isus, viața veșnică.

www.kidzromania.com

5

vesnic

CE CREDEM? – Viața Veșnică, Preșcolari

OBIECTIVE: Copiii vor recapitula printr-un joc tot ce au învățat despre
viața veșnică.
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Luați hârtiile cu cele patru imagini folosite la lecția biblică și
verset.

•

Luați alte cinci coli A4 simple.

•

Pe fiecare coală, scrieți -pe verso- cifre de la 1 la 9.

•

Pregătiți întrebările, pag. 8.

•

Veți avea nevoie de două echipe: una de băieți și una de fete.
Dacă nu puteți face aceasta, deoarece nu aveți suficienți copii,
tăiați 10 hârtii și puneți pe cinci bucăți de hârtie un ,,X”, pe alte
cinci bucăți un ,,0”. Copiii vor ține aceste hârtii în mâini atunci
când se joacă.

•

OPȚIONAL: În loc să lipiți hârtie pe podea pentru ca copiii să
stea pe una dintre cele 9 hârtii, folosiți nouă scaune și lipiți cele
9 coli de hârtie pe spatele scaunelor.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Puneți pe jos cu scotch cele 9 coli A4 de hârtie (sau pe scaune), cu cifrele la
vedere, la o oarecare distanță unele de altele. Veți juca cu copiii jocul ,,X”
și ,,0”.
2. Faceți două echipe, băieți și fete, ca să vă fie mai ușor de identificat
cine este ,,X” și cine este 0. SAU: Folosiți hârtiile scrise cu „X” sau „0” dacă
nu există un număr similar de fete și băieți.
3. Un băiat va veni în față (sau un copil cu hârtia "X") și se va așeza pe una dintre
cele nouă hârtii (sau pe unul dintre cele nouă scaune), pe care vrea el. Copilul
întoarce hârtia pe care s-a așezat și spune dacă este imagine sau nu (pag. 8 și 7).
Dacă este o imagine, vorbește despre ea în legătură cu ceea ce a auzit la lecție.
Dacă este goală, răspunde la o întrebare, vezi pag. 8. Dacă răspunsul este
corect, copilul rămâne pe loc. Dacă răspunsul este greșit, copilul pleacă și vine
un altul din cealaltă echipă, procedând la fel. Acest nou copil se poate așeza pe
ce număr dorește el.
4. Apoi vine o fată, din echipa fetelor (sau echipa "0"). Copiul va proceda ca
prima echipa.
5. Când o echipă (cea de fete sau cea de băieți / „X” ori „0”) are trei copii în linie
dreaptă sau pe diagonală, câștigă.
6. Apoi jocul se poate relua cu alți copii și rotirea întrebărilor.

www.kidzromania.com
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• Cariocă
• Foarfece
• Întrebări,
pag. 8
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LECȚIA BIBLICĂ, VERSET BIBLIC și
JOC RECAPITULATIV, Imagini:
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JOC RECAPITULATIV—Întrebări:
1. Vorbește despre inima neagră, tot ce îți amintești despre ea.

2.

Vorbește despre inima albă, tot ce îți amintești despre ea.

3.

Vorbește despre cercul de hârtie tot ce am învățat despre el.

4.

De ce a trimis Dumnezeu pe Domnul Isus pe pământ?

5.

Unde pleacă cei care sunt prietenii lui Dumnezeu după ce nu mai sunt pe pământ?

6.

Ce a făcut Domnul Isus pentru noi când a venit pe pământ?

7.

Ce promisiune a făcut Domnul Isus când a spus că se duce în Cer...?

8.

Ce este viața veșnică?

9.

Cine ne-a oferit cadoul acesta, viața veșnică, și de ce?
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10. Spune ideea versetului biblic învățat. (Se poate repeta această cerință la mai mulți copii.)
11. Explică ideea versetului biblic învățat. (Se poate repeta această cerință la mai mulți copii.)
12.

Ce înseamnă pentru tine viața veșnică?

13.

Ce înseamnă pentru tine să fii prieten cu Domnul Isus?

14.

Ce am spus că înseamnă cercul pe care l-am făcut la lucru manual?

15.

Spune versurile pe care le-am învățat după ce am făcut cercul.

Lecție și
Verset biblic

www.kidzromania.com
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RECAPITULATIV Imagini:
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost
ca toți copiii să învețe despre viața veșnică
și despre faptul că Dumnezeu ne iubește așa
de mult, încât dorește să ne aibă cu El
pentru totdeauna.
TEXTE BIBLICE: Ioan 3:16, Ioan 14:1-3
VERSET BIBLIC: Ioan 14:1-3

Eu Mă duc să vă
pregătesc un loc...
(a spus Isus). Ioan 14:2
www.kidzromania.com

