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PERSOANE:
•

•

Copiii vor învăța în această lecție despre botezul în apă și de ce este important
el pentru orice om care dorește să Îl urmeze pe Domnul Isus toată viața. Este
greu pentru copiii mici să înțeleagă ce este un simbol și că botezul este un
simbol, de aceea vom vorbi mai mult despre cum se face botezul și de ce este el
important pentru orice credincios. Veți face o mică scenetă cu păpuși
confecționate din foi de aluminiu, prin care veți explica copiilor toate acestea.
Materialul de față este potrivit pentru copiii de 4-5 ani. Pentru copiii mai mici, de 2-3
ani, acesta trebuie adaptat potrivit cu vârsta și nevoile caracteristice vârstei. Pentru
acești copilași vă recomandăm să faceți o lecție cât mai simplă cu jocuri, povestioara
biblică foarte pe scurt și o foarte scurtă idee din versetul biblic.

•

1-2 Persoane

•

Materialul oferă mai multe secțiuni care, folosite toate împreună, pot depăși două ore.
De aceea vă recomandăm să selectați doar secțiunile care vi se par cele mai potrivite pentru
grupă și doar pe acelea să le folosiți ca să vă încadrați în timp. Este foarte important ca, în
timp ce copiii sunt ocupați cu orice activitate să folosiți timpul cu înțelepciune: puneți-le
întrebări despre ce au învățat (ca pe o conversație, nu ca pe un test) și lăsați-i și pe ei să vă
pună întrebări sau să vă povestească despre ce au învățat din lecția biblică.

•

FOARTE IMPORTANT: La final, asigurați-vă că toți copiii merg acasă cu cel puțin o idee
despre cum să pună în practică cele învățate din Biblie la lecție.

•

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.

OBIECTIV: Acest moment introduce tema lecției și arată copiilor că
botezul este o zi de sărbătoare în bisercă și în viața celui credincios.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
• Pregătiți camera ca pentru o petrecere frumoasă cu decorațiuni, flori, baloane,

față de masă mai specială, dulciuri și prăjituri (tort). Pentru tort, veți avea
nevoie de pahare și farfurii colorate etc.
• Faceți o repetiție înainte de lecție la ceea ce aveți de spus (vezi mai jos),
așa încât să știți exact cum trebuie să decurgă prezentarea.
• Copiii își vor folosi mâinile când mănâncă, așa că, dacă este posibil, ar fi bine
să aveți pentru ei mănuși de plastic. La final, dați-le un șervețel umed ca să se
șteargă pe mâini.

MATERIALE:
• Decorațiuni pentru
petreceri (flori,
baloane etc.)
• Tort/fursecuri sau suc
• Lumânări ca pentru
ziua de naștere
• Servețele, de preferat
umede
• Farfurii și pahare
(colorate) de unică
folosință și mănuși de
plastic

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
Când copiii intră în clasă, vor fi surprinși de decorul frumos și vor începe să vă
pună tot felul de întrebări. Răspundeți-le că ați dorit ca astăzi să aveți o întâlnire mai specială. Întrebați-i dacă lor le plac zilele speciale, apoi serviți-i cu tort sau prăjituri. Cereți
copiilor să vă spună când a fost ultima petrecere la care au participat. După ce răspund,
întrebați-i ce se întâmplă acasă la ei când se sărbătorește un eveniment special în familie
(zi de naștere, nuntă, altă sărbătoare). Spuneți că lui Dumnezeu îi place când noi sărbătorim
evenimente speciale în biserică și în viața de creștini. Apoi continuați spunând că astăzi veți vorbi
despre o zi cu totul specială pe care biserica o sărbătorește din când în când, botezul. Întrebați
copiii dacă ei au văzut vreodată un botez în apă. Spuneți că acesta reprezintă o zi cu totul specială
în viața cuiva care Îl iubește pe Domnul Isus. Arătați spre tort și întrebați copiii dacă ei știu de ce
punem lumânări pe el la o zi de naștere. După ce copiii își spun părerea, explicați că acele lumânări
reprezintă câți ani are persoana sărbătorită. Dacă un copil are trei ani, pe tort vor fi trei lumânări.
Lumânările acelea arată o realitate, adică anii celui sărbătorit. Introduceți acum tema lecției,
spunând că astăzi veți vorbi despre această sărbătoare importantă din viața unui creștin, botezul în
apă, care, și el, arată o realitate din viața unui om care Îl urmează pe Domnul Isus.
www.kidzromania.com
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OBIECTIVE: Copiii vor învăța ce este botezul în apă, cum se realizează el și de

ce este important pentru noi.
TEXTE BIBLICE: Matei 3:13-17

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

•
•

Faceți trei păpuși din folie de aluminiu, vezi pag. 7 instrucțiuni pentru cum se face. Veți folosi aceste păpuși
pentru a arăta copiilor cum se practică ritualul de botez în
apă. O păpușă o veți face în timpul lecției, în fața copiilor, așa că
păstrați material și pentru aceasta. Astfel veți ține copiii cu mare
atenție spre dvs., dornici să vadă ce faceți în timp ce le vorbiți.
Ascundeți celelalte trei păpuși și bolul cu apă, până la momentul
potrivit.
Umpleți un bol cu apă. Acoperiți vasul și cele trei păpuși cu
pânză înainte de a le folosi în prezentare.
Citiți prezentarea de mai jos despre botezul în apă și cum se
realizează el, apoi aplicația practică de la pagina 5. Citiți de mai multe
ori și în zile diferite. Este foarte important să prezentați ambele secțiuni
copiilor (partea de mai jos în care se explică cum se realizează botezul
și ce este el, apoi aplicația practică unde vorbim despre modelul
Domnului Isus Care a fost și El botezat).

PREZENTARE ȘI INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI :
Câți dintre voi ați văzut vreodată un botez în apă? (Copiii răspund.) Ce se
întâmplă la o asemenea sărbătoare, știți? (Copiii răspund.) Astăzi am adus
câteva păpuși pe care le-am făcut mai devreme, pentru a ne ajuta să înțelegem ce
este un botez în apă și DE CE îl facem. Le veți vedea imediat.

MATERIALE:
• Bol cu apă
• Folie de aluminiu
• 2 Bucăți de pânză

pentru a acoperi
lucrurile

Botezul în apă este un simbol și
este greu pentru copiii mici, până la
5 ani, să înțeleagă simbolurile. De
aceea aici vom explica simplu ce
este botezul și cum se face el, iar
mai târziu vom povesti despre cum
a fost Isus botezat. Nu intrați în
detalii greu de înțeles de copii.
Spuneți-le că Domnul Isus a fost un
exemplu pentru noi, deoarece și El a
fost botezat în apă când a fost mare.
Lăsați copiii să înțeleagă că, dacă ei
sunt încă prea mici să facă acest
pas, se pot bucura pentru moment
ori de câte ori participă la o astfel de
sărbătoare împreună cu cei ce intră
în apă pentru botez.

Ce se întâmplă la un botez în apă? (Copiii răspund și spun despre ceea ce au
văzut ei.) Așadar, să începem cu începutul. Mai întâi este nevoie de un pastor. Ce altceva
mai trebuie? Da, apă, multă apă. Unele biserici au un bazin mare plin cu apă, altele merg la
un râu. Isus a mers la un râu. Deci este nevoie de un pastor și apă. (Dezveliți bolul cu apă.)
Acum, mai avem nevoie de un creștin care să fie botezat. (Confecționați o păpușă din folie
de aluminiu în fața copiilor. Celelalte trei, făcute înainte de lecție, sunt încă ascunse de
ochii lor. După ce ați făcut-o, spuneți:) Să zicem că această păpușă din folie de aluminiu
reprezintă un creștin. Ce înseamnă cuvântul ,,reprezintă”? Ține locul. Da, această păpușă nu
este o persoană reală, ea doar ține locul unei persoane reale în exemplificarea noastră. Dar
un creștin ce este? Este o persoană care a cerut iertare lui Dumnezeu pentru toate greșelile
lui și care Îl iubește și ascultă pe Isus.
De ce ar dori o persoană care îl iubește pe Isus să fie botezată în apă? Nimeni nu îl
obligă să facă acest lucru, însă el va dori să fie botezat. Șiți de ce? Pentru că prin botez noi
arătăm că Domnul Isus a intrat în viața noastră și a schimbat ce era rău în ceva bun.
(Scoteți păpușile confecționate înainte de lecție. Duceți păpușa confecționată în fața
copiilor lângă celelalte.) Botezul în apă este o sărbătoare pentru creștin la care invită mulți
prieteni să îl vadă. El spune astfel tuturor că în viața lui este de-acum Dumnezeu, că viața
lui este schimbată de Dumnezeu și că dorește să asculte tot restul vieții de Dumnezeu.
Aceasta este o sărbătoare așa de frumoasă, ca o petrecere de ziua de naștere.
Cum se face botezul în apă? Creștinul intră în apă unde se află un pastor și spune tuturor
celor prezenți cât de mult Îl iubește pe Dumnezeu. Pastorul îl cufundă (adică îl coboară în
apă) pe creștin (arătați cu păpușa cum se face), apoi îl scoate din apă (scoateți păpușa din
apă). Prin acest lucru este arătat faptul că Domnul Isus a schimbat viața creștinului, iar
creștinul este de acum curățat de Isus și începe o viață nouă. El se simte ca o persoană nouă,
deoarece Isus a iertat toate relele făcute până atunci.
www.kidzromania.com
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OBIECTIVE: A ajuta copiii să învețe prin joc o parte
dintr-un verset biblic. Repetând astfel de mai multe ori, îl
vor păstra mai bine în memorie.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

MATERIALE:

VERSET BIBLIC:
Cine va crede şi se va
boteza va fi mântuit.

•
•
•
•

5Coli A4 de hârtie
Marker
5Scaune
Scotch

Marcu 16:16a

•

Folosiți un marker pentru a desena cele cinci
imagini de mai jos pe câte o coală A4 de hârtie.

•

Veți folosi aceste imagini atât pentru activitatea de învățare, cât și pentru joc.

ÎNVĂȚAREA VERSET:
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
 Arătați copiilor pe rând imaginile și explicați ce cuvinte din verset reprezintă fiecare.
Apoi vorbiți pe scurt despre cuvintele reprezentate prin fiecare imagine.
 Imagine 1: CINE - Spuneți că imaginea cu omulețul reprezintă cuvântul CINE din
verset și se referă la oricine, orice om. Repetați cu copiii acest cuvânt: CINE...
 Imagine 2: VA CREDE - Spuneți că pentru cuvintele VA CREDE ați făcut o inimă,
deoarece noi trebuie să credem în Domnul Isus cu toată inima noastră, că El este Domn
și Mântuitor. Repetați cu copiii cuvintele: CINE VA CREDE...
 Imaginea 3: ȘI SE VA BOTEZA - Spuneți că ați desenat un râu deoarece vorbim
despre botezul în apă, deci este nevoie de o apă. Creștinii, deoarece cred în Domnul
Isus ca Domn și Mântuitor al lor, prin botez arată tuturor acest lucru și că ei vor să fie
ca Domnul Isus, căci și El S-a botezat. Repetați cu copiii cuvintele, arătând pe rând
fiecare imagine: CINE VA CREDE ȘI SE VA BOTEZA...
 Imaginea 4: VA FI MÂNTUIT - Spuneți copiilor că această imagine reprezintă
cuvintele VA FI MÂNTUIT, ceea ce înseamnă iertare, pace, bucurie... Mântuirea aduce
bucurie în viața omului, de aceea ați desenat o față veselă. Repetați cu copiii cuvintele,
arătând pe rând fiecare imagine: CINE VA CREDE ȘI SE VA BOTEZA VA FI
MÂNTUIT.
 Imaginea 5: MARCU 16:16a - Spuneți copiilor că această imagine reprezintă cuvântul
BIBLIA/ cuvintele: MARCU 16:16a, adică locul unde se află acest verset. Repetați cu
copiii cuvintele, arătând pe rând fiecare imagine: CINE VA CREDE ȘI SE VA
BOTEZA VA FI MÂNTUIT. BIBLIA/MARCU 16:16a.
2. Repetați de câteva ori versetul arătând în același timp imaginile.

JOC. IMPORTANT: Jocul trebuie să fie doar un mod antrenant de a repeta versetul de multe ori și de
a-i lăsa pe copii să se miște. Jucând un joc de acțiune, le puteți controla dvs. mișcarea și veți avea mai
puține probleme de disciplină în clasă. Trebuie să spuneți regulile foarte clar și simplu, așa încât copiii să
le înțeleagă. Apoi jucați alert cu copiii, ca să nu aibă timp să se plictisească.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Aranjați cinci scaune în cerc și folosiți scotch pentru a lipi
cele cinci imagini ale versetului pe scaunelor.
2. Explicați copiilor că fiecare, rând pe rând, urmează să vină în față și
să se învârtă în jurul celor cinci scaune. Copilul care merge în jurul
scaunelor rebuie să atingă fiecare hârtie în timp ce trece pe lângă un scaun.
Când atinge o hârtie, toată lumea, inclusiv copilul care merge, va spune ce cuvânt reprezintă
acea imagine. Când ajunge la ultimul scaun cu imaginea Bibliei și toată lumea a spus Biblia/
Marcu 16:16a, toți copiii vor apaluda.
3. În timp ce aplaudă, vine un alt copil și așteaptă lângă scaune ca învățătorul să spună: start.
Apoi face precum colegul de mai devreme în timp ce toți spun cuvintele versetului în funcție
de imaginea atinsă de copilul care merge în jurul scaunelor.

4. După ce câțiva copii au făcut ca mai sus, scoateți pe rând câte o imagine. Aduceți un alt copil
care va atinge scaunele cu imagini, chiar și scaunul/scaunele care nu mai au imagini pe ele.
Jucați până ce toți copiii au avut șansa să vină în față. Dacă aveți însă prea mulți copii la clasă,
chemați câte doi copii deodată să facă împreună. Nu jucați jocul mai mult de șapte ori, ca nu
cumva copiii să își piardă interesul și răbdarea.
www.kidzromania.com
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MATERIALE:
• Copie Xerox pag. 9
• Foarfece
• Culoare albastră
• Coală A4 de hârtie
• Lipici

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă cum să aplice practic în viața de zi cu zi cele învățate la
lecție, după modelul Domnului Isus.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

1.

2.

•

Faceți o copie xerox a paginii 9, imag, 1.

•

Decupați toate imaginile. NU lăsați nicio
margine albă, imag. 2.

•

Tăiați de-a lungul liniilor punctate pe imaginea ,,apă”, imag 2.

•

Colorați cu albastru cam trei sferturi de pagină, pentru a sugera cerul, sau folosiți o
bucată de hârtie albastră, imag. 3.

•

Puneți lipici pe marginile imaginii care reprezintă apa și lipiți pe coala de hârtie în
partea de jos, acolo unde nu ați colorat, vezi imag. 3. ATENȚIE! Puneți lipici doar pe
marginea imaginii apă, nu pe toată bucata. În special locul unde este taietura pe apă SĂ
NU fie lipit, imag. 3.

•

Rulați două bucăți de scotch și puneți una pe spatele tringhiului galben și una pe spatele
porumbelului. Păstrați aceste imagini separat, până în momentul în care le veți folosi în
timpul povestirii, imag. 4.

•

Pe măsură ce spuneți povestirea, veți adăuga imaginile pe hârtie.

 Puneți pe Ioan Botezătorul în tăietura făcută la apă.


Puneți pe Isus în tăietură de la imaginea apă, lângă Ioan.

taiați

3.

4.

spate
scotch

5.

 Așezați tringhiul galben în spatele lui Isus, astfel încât să pară

o lumină care strălucește din cer.



Așezați porumbelul undeva deasupra lui Isus.

•

NU puneți imaginile pe vizual până la momentul în care vorbiți despre
ele în timpul povestirii. Nu lăsați copiii să vadă imaginile până la
timpul folosirii lor. Acest lucru va păstra viu interesul copiilor pentru
ceea ce faceți și spuneți, precum și curiozitatea de a vedea ce imagine urmează.

PREZENTARE ȘI INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
Dragi copii, am vorbit până acum despre botezul în apă, acea sărbătoare specială pe care trebuie
să o aibă în viață un creștin. De ce trebuie? Pentru că și Domnul Isus a fost botezat în apă. Și nu
pentru că El avea nevoie de acest lucru, ci ca să fie un exemplu pentru noi. Da, într-o zi, Domnul
Isus a venit la Ioan, un om special care Îl iubea pe Dumnezeu și care și-a petrecut toată viața
spunând altora că trebuie să asculte de Dumnezeu. El se afla la un râu numit Iordan și știți ce
făcea? Îi boteza pe cei ce credeau în Domnul Isus și voiau să arate și altora că viața lor a fost
schimbată de Dumnezeu. Din acest motiv, acest om a fost numit Ioan Botezătorul.
Într-o zi, pe când Ioan Botezătorul stătea și predica, adică spunea tuturor că trebuie să se
pocăiască, mulți veneau la el ca să fie botezați (puneți imaginea cu Ioan în tăietura de la apă).
La Ioan a venit și Isus, deoarece dorea să fie botezat și El (puneți pe Isus în tăitura de la apă
lângă Ioan). Dar Ioan s-a speriat când a văzut pe Isus că vine la el să fie botezat. El știa ca Isus
este Fiul lui Dumnezeu, deci sfânt și fără păcate. El nu făcuse nimic rău și nu avea nevoie să fie
botezat. Ioan a întrebat: ,,Cum? Tu ai venit la mine? Eu trebuie să fiu botezat de Tine!” Dar Isus
a spus să facă ceea ce trebuie, adică să Îl boteze, ca să se poată împlini ceea ce a cerut
Dumnezeu. De ce? Pentru că Isus trebuia să fie un exemplu pentru toți creștinii, de aceea trebuia
să fie botezat. Așa că Ioan a ascultat pe Isus.
www.kidzromania.com
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Ioan și Isus erau împreună în apă, la fel cum pastorul îi botează pe oameni
astăzi. Și Ioan L-a botezat pe Isus, adică L-a băgat cu capul sub apă, apoi l-a
ridicat. Și când Isus a ieșit din apă, într-o clipă s-a deschis cerul pentru El
(puneți triunghiul galben ca în imaginea alăturată). Duhul lui Dumnezeu a
venit la El sub formă de porumbel (puneți porumbelul deasupra lui Isus) și s
-a auzit vocea lui Dumnezeu care a spus: ,,Acesta este Fiul Meu preaiubit în
Care Îmi găsesc plăcerea.” Dumnezeu a spus astfel că este mulțumit de exemplul pe care tocmai îl dăduse Isus creștinilor, acela de a fi botezat.

Opțional:
Încercați să
împingeți
imaginea lui Isus
în locul în care
ați tăiat, apoi
trageți-o în sus.

CONCLUZIE: Isus a fost un exemplu pentru noi, de aceea creștinii trebuie să fie și ei
botezați. Dumnezeu este mulțumit atunci când un creștin este botezat. Deși voi sunteți prea
mici pentru a fi botezați acum, vă puteți bucura pentru cei care se botează, până la momentul
când și voi veți fi botezați în apă.
ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE:
1. De ce doresc creștinii să fie botezați în apă?
2. De ce îi invităm pe alții să vină la un botez?
3. De unde știm că Îi place lui Dumnezeu când suntem botezați?
RUGĂCIUNE: Cereți copiilor ca toți cei ce doresc să repete după dvs. o rugăciune foarte simplă:
,,Mulțumesc, Doamne Isuse, că mi-ai arătat astăzi că botezul în apă este ceva foarte special și
important pentru mine. Când sunt mare doresc și eu să Te urmez pe Tine și să fiu și eu botezat în
apă.”

MATERIALE

SCOPUL: De a ajuta învățătorul să vadă dacă copiii au înțeles bine
scopul lecției și lecția.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:

• Copie Xerox pag. 8
(Opțional, un exemplar de
copil)
• Creioane

• Faceți o copie Xerox a a paginii 8 pentru dvs.
• OPȚIONAL: Faceți o copie pentru fiecare copil.
• Înainte de lecție, citiți instrucțiunile de mai jos și descrierea de la pagina 8 a ceea

ce reprezintă fiecare imagine.

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Dacă este posibil, așezați-vă cu copiii la o masă pe care să așezați copia Xerox de la
pag. 8. Puneți-o la mijloc ca toți copiii să o poată vedea. (Dacă nu puteți sta cu toții
la o masă, lipiți hârtia pe o tavă sau pe ceva rigid și țineți-o la vedere pentru toți
copiii. Eventual, mergeți chiar printre copii, dacă este posibil.)
2. Trageți împreună linia de la o imagine la alta în ordine corectă, dar opriți-vă la
fiecare imagine și întrebați copiii ce reprezintă acea imagine. Scopul este să
recapitulați cu copiii tot ceea ce a fost învățat despre botezul în apă, folosindu-vă de
câteva imagini care trebuie puse în ordinea corectă și de câteva întrebări legate de
imaginile pe care copiii le văd. Apoi trasați cu creionul o linie de la o imagine la
alta.
3. OPȚIONAL: Dați fiecărui copil are o copie a paginii 8 și un creion, ca ei să poată
trasa singuri linia de la o imagine la alta, în ordinea corectă și în același timp cu
dvs.
www.kidzromania.com
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MATERIALE:
MATERIALE

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească

• Copii xerox pag. 10 sau
11
• Hârtie creponată albastră
• Creioane colorate
• Sotch
• Coli A4 de hârtie
• Foarfece
• Lipici

despre cele învățate la lecție în legătură cu botezul în apă pe care ni l-a
dat ca exemplu chiar Domnul Isus.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
• Faceți copii xerox pag. 10, o pagină la trei copii, sau pag. 11

(colorată), o pagină la trei copii, și decupați imaginile. Imag. 1.
• Îndoiți la mijloc o coală A4 pentru fiecare copil, imag. 2.
• Tăiați fâșii de hârtie creponată albastră pentru râu, imag. 3, pe care

copiii o vor lipi pe hârtia de lucru, imag. 5.
• Faceți un model, astfel încât copiii să poată vedea exact ce au de făcut

și ei. Este puțin diferit de cel pe care l-ați folosit pentru aplicația
practică, imag. 4.

2.

3.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Dați fiecărui copil o coală A4 îndoită la mijloc. Ei vor face un pliu în partea de jos pe
partea din față a colii îndoite la jumătate, imag. 5.
2. Arătați copiilor cum să coloreze cerul (partea superioară a hârtiei) cu albastru deschis,
imag. 6.
3. Arătați copiilor cum să pună lipici pe hârtia creponată, doar pe margini, și să o lipească
în partea de jos a colii, pentru râu, sau lasați-i să coloreze cu un creion de culoare
albastru mai închis, imag. 6.
4. Veți face o tăietură în hârtia pentru râu, așa cum ați făcut pentru vizualul de la aplicația
practică. Veți da copiilor imaginile deja decupate înainte de lecție, pag. 10., pe care le
vor colora SAU pag.11 cu imaginile deja colorate. ATENȚIE! Triunghiul să fie galben dacă colorează copiii.
5. Arătați copiilor unde să lipească triunghiul, imag 7.
6. Dați copiilor o bucată de scotch rulată, ca să pună pe spatele porumbelului,
imag. 8.
7. Copiii vor lipi porumbelul pe triunghiul galben, apoi vor pune pe Isus și pe
Ioan în tăietura din hârtia creponată pentru apă, cu ajutorul dvs.
8. Copiii pot repovesti ceea ce își amintesc despre botezul Domnului Isus, cu ajutorul
materialului creat de ei.
9. Rugați copiii să spună și acasă despre ce au învățat în legătură cu botezul în apă,
botezul Domnului Isus.
PĂPUȘĂ DIN FOLIE DE ALUMINIU-CUM SE FACE?
ATENȚIE! Pentru a urmări pașii, vă oferim alăturat imagini
ajutătoare ca să vedeți cum se face.
1. Luați o bucată de folie de aproximativ 10x10 cm.
2. Începeți cu partea superioară și lăsați cam 3 cm pentru cap, apoi faceți
două tăieturi pe orizontal, cca. 2cm, din exterior spre mijloc. La mijloc
lăsați netăiat cam 4 cm.
3. În partea de jos a foliei, chiar la mijloc, tăiați pe vertical în sus cam 3
cm. Cele două părți rezultate vor forma picioarele.
4. Răsuciți acum fiecare parte pentru a forma brațele și picioarele. Faceți și
capul.
5. Este posibil ca, pentru cap, să fie nevoie să luați separat o bucată mică
de folie pe care să o introduceți în partea de sus ca să formați un cocoloș. Sau separat puteți face capul și să îl atașați la final prin răsucire.
6. Aranjați brațele, ambele în jos, sau unul în sus și unul în jos etc.
Aranjați și picioarele, astfel încât să pară că păpușa stă înpicioare, vezi
imaginile alăturate.
www.kidzromania.com
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Pliul
pentru
râu

5.

6.

8.

7.

spate
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Arătați copiilor imaginile, apoi cereți-le să vă ajute să le puneți
în ordinea corectă, trasând o linie cu creionul.

3
1
Isus m-a iertat și eu
Îl iubesc!

2

4
7

5

1. Isus a fost botezat, ca să ne arate ce trebuie să
facem și noi.

6
Isus m-a iertat și eu Îl
iubesc!

2. Dumnezeu a fost mulțumit când Isus a fost
botezat. El este mulțumit atunci când noi suntem
botezați.
3. Trebuie să-L iubim pe Isus și să ne cerem
iertare de la El înainte de a fi botezați.
4. La botez, creștinul intră în apă lângă un pastor
pentru a fi botezat.
5. La botez, creștinul invită pe alții să vină să îl
vadă, ca să le arate că este un om schimbat de
Isus.

6. Când suntem botezați, noi spunem altora că
iubim și ascultăm de Dumnezeu.

www.kidzromania.com

7. La botez, pastorul cufundă apoi ridică din apă
pe creștin, ceea ce reprezintă o viață nouă.
(Reamintiți copiilor ce înseamnă cuvântul
„reprezintă”.)
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LUCRU MANUAL: O pagină la 3 copii
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Copiii: Colorează și decupează imaginile.
Învățătorul:
Decupează porumbelul
de-a lungul liniei subțiri
punctate.

www.kidzromania.com
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OPȚIONAL, varianta color pentru
LUCRU MANUAL, o pagină la trei copii

www.kidzromania.com
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca
toți copiii să înțeleagă ce este botezul în apă și
de ce este important el pentru orice om care
dorește să Îl urmeze pe Domnul Isus toată
viața.
TEXTE BIBLICE: Matei 3:1-17
IDEE VERSET BIBLIC: ,,Cine va crede şi se
va boteza va fi mântuit.” Marcu 16:16a

Isus mi-a arătat ce înseamnă botezul în apă.

www.kidzromania.com
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