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 INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

 Aveţi nevoie de 4 cutii, sau pungi de cadouri. Acestea vor fi folosite atât 

pentru introducerea lecţiei precum şi mai târziu pentru activităţile cu verse-

tul de memorat (vezi pag. 5). Cutiile trebuie să fie  aşa încât să poată fi aşezate 

una peste cealaltă.  

 Alegeţi 4 obiecte din casă. Puneţi fiecare obiect în câte o cutie sau 

pungă de cadouri.  

 Împachetaţi cutiile ca să arate ca nişte cadouri de Crăciun.  

 Asiguraţi-vă de faptul că obiectele folosite nu sunt la fel, şi că  

      NIMENI nu ştie ce sunt.  

 Pregătiţi două foi de hârtie pentru că veţi avea nevoie de ele în timpul  

     prezentării. 

 

 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:   

 Spuneţi copiilor că veţi scoate 4 lucruri diferite din punga “secretă”, dar  

       ÎNAINTE de a face aceasta, ei trebuie să GHICEASCĂ ce veţi scoate. 

 Începeţi prin a-i lăsa pe copii să ghicească ce este primul obiect care va fi scos.  

 După ce toţi copiii şi-au dat cu părerea, ce cred ei că se ascunde în fiecare pungă, scoateţi  

      obiectul. A ghicit careva? 

 Puneţi-i pe copii să ghicească al doilea obiect, CEEA CE CRED EI CĂ VEŢI SCOATE din 

pungă. 

  Apoi din nou scoateţi obiectul. A ghicit vreunul dintre ei? Faceţi astfel de patru ori. De câte ori 

        s-a ghicit corect? Ar putea să se fi întâmplat o dată sau niciodată. Aceasta se numeşte   

      corect din întâmplare. Există însă o foarte mică posibilitate de a ghici corect, dar şansele cele    

      mai  mari sunt de a nu ghici deloc. Aş fi putut pune orice în această pungă, şi voi puteţi   

       spune orice. De fapt nu există aproape NICIO şansă de a ghici corect. E ceva imposibil! 

 Acum ţineţi sus prima bucată de hârtie. Faceţi o tăietură pe mijlocul hârtiei, dar nu tăiaţi  

      de tot, vezi imag. 1. Puneţi-i pe copii să ghicească câte bucăţi de hârtie vor fi după ce veţi      

      tăia hârtia. Cei mai mulţi dintre copii vor spune două şi vor avea dreptate. Tăiaţi acum      

      hârtia până sus şi vor rezulta desigur două bucăţi, imag. 2. Aceasta se numeşte a ghici    

       prin educaţie, adică vezi ceva şi, datorită experienţelor trecute, ghiceşti ce se va  

       întâmpla. Deseori oamenii au dreptate.  

  Haideţi să încercăm din nou! (Luaţi acum cea de-a doua foaie de hârtie A4 şi arătaţi-o 

copiilor. Faceţi două tăieturi cum indică săgeţile negre, imag. 3, apoi spuneţi:) De data aceasta 

există două tăieturi în foaia de hârtie. Câte bucăţi de hârtie credeţi că vor fi când voi termina de 

tăiat? (Arătaţi-le copiilor foaia de hârtie cu cele două tăieturi în ea. Aveţi grijă însă să nu 

spuneţi că veţi termina acele tăieturi sau unde veţi tăia, ci spuneţi doar:) ,,Câte bucăţi de hârtie 

credeţi că vor fi de data aceasta?’’ (Luaţi hârtia şi tăiaţi o dată pe la mijloc, vezi săgeata  

    OBIECTIVE: 

 Copiii vor înţelege că este greu ca noi să ştim ceea ce se va  

întâmpla în viitor, dar Dumnezeu cunoaşte viitorul. El a planificat 

naşterea Domnului Isus.  

ATENŢIE:  

Este foarte important ca nimeni 

să nu ştie ce este în pungă. 

Aduceţi câteva lucruri în plus să 

le aveţi la îndemână în cazul în 

care vede cineva ce este în 

pungă. 

MATERIALE: 

 4 Cutii şi/sau pungi 
împachetate în  

      hârtie de cadou 

 4 Obiecte din casă 
cum ar fi: un cartof, 
o ciocolată, săpun, 
piptene, piper  

      negru, baterie, (4   
      lucruri diferite) 

Terminaţi aici 

de tăiat. 

1

Rezultatul 

2. 
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Albastră, imag. 3. Vor fi din nou două bucăţi, imag. 4. Cei mai mulţi dintre copii vor fi  

ghicit 3 bucăţi. Dacă vor spune că nu e cinstit ce aţi făcut, atunci amintiţi-le că nu aţi spus 

niciodată că veţi tăia hârtia pe acele tăieturi. Ei doar au presupus că veţi face aşa, apoi 

spuneţi:) Uneori oamenii se uită la ceva şi cred că ştiu ce se va întâmpla, dar nu au dreptate. 

Povestirea de astăzi este despre unele lucruri despre care Cineva a vorbit chiar înainte să se 

întâmple. Dumnezeu a vorbit despre naşterea lui Isus cu mii de ani înainte ca aceasta să 

aibă loc.  

3 

Rezultatul 
4 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

 Citiţi povestirea de mai jos de câteva ori pentru a vă familiariza cu ea şi pentru a o putea spune 

cursiv în faţa copiilor. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:   

1. Dvs. veţi citi sau veţi spune povestirea biblică. Desemnaţi care dintre copii vor fi anumite perso-

naje. Mai mulţi copii pot fi de-odată acelaşi personaj.  

2. Când vor auzi pe parcursul povestirii că este pomenit personajul pe care îl reprezintă, acei copii 

se vor ridica repede în picioare şi vor rămâne aşa până ce este rostit cuvântul următor.  

3. Personajele: ÎNGER/ÎNGERI, MARIA, IOSIF, PRUNC, PĂSTORI, POPOR -toţi copiii. 

4. Faceţi o repetiţie cu copiii, citind prima propoziţie, ca toţi să ştie ce au de făcut. 

 

POVESTIREA: 

      Noi astăzi sărbătorim naşterea unui PRUNC minunat (copiii care sunt PRUNC se ridică),  

Domnul Isus. PRUNCUL acesta minunat este chiar Fiul lui Dumnezeu.  

     Biblia ne spune că Dumnezeu a hotărât ca PRUNCUL Isus să se nască cu mult, mult timp înainte 

de acest eveniment deoarece El avea un plan minunat pentru oameni. Dumnezeu cunoaşte viitorul.  

El a ştiut că oamenii vor deveni răi pe pământ. Şi ca să nu îi pedepsească pe ei,  Dumnezeu a promis 

POPORULUI (toţi copiii se ridică) că într-o zi se va naşte Isus.  Dumnezeu a spus şi unde se va  

naşte Isus. Aşa că POPORUL Îl aştepta mult pe PRUNCUL Isus (copii care nu sunt PRUNC se 

aşează). POPORUL (toţi copiii se ridică) dorea să Îl facă regele lor.  

      Ziua cea mare a sosit. Şi un ÎNGER al lui Dumnezeu a venit la MARIA (copiii care sunt MARIA 

se ridică),  o fată simplă, şi i-a spus că a sosit timpul să Se nască PRUNCUL (MARIA se aşează, 

PRUNCUL se ridică) promis de Dumnezeu POPORULUI (toţi copiii se ridică). 

      MARIA a fost surprinsă că Dumnezeu a ales-o pe ea să fie mama PRUNCULUI.  MARIA era 

logodită cu IOSIF. La rândul său, când a auzit că MARIA va naşte un PRUNC, IOSIF s-a speriat. 

Dar Dumnezeu l-a liniştit printr-un ÎNGER.  

       Aşa se face că MARIA a născut pe PRUNCUL Isus într-o noapte. Pe cer s-a arătat o mare  

       

 

    OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă că Dumnezeu a plănuit naşterea lui Isus 

şi  Şi-a anunţat poporul unde se va naşte Pruncul.  

MATERIALE: 

 Nu sunt. 

TEXTE: Isaia 9:6-7; Isaia 11:1-5;  Luca 2:1-20 
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 ceată de ÎNGERI unor PĂSTORI ce stăteau liniştiţi cu turmele la păscut. ÎNGERII  

i-au  anunţat pe PĂSTORI că PRUNCUL promis S-a născut şi le-a spus şi locul unde  

S-a născut.   

 POPORUL credea că PRUNCUL va fi un rege puternic. Dar Dumnezeu avea  

un alt plan cu PRUNCUL Isus, un plan prin care să ne facă nouă un mare bine: să ne ierte de  

păcatele noastre. Dumnezeu ştie viitorul şi are un plan minunat pentru noi.  

 Ceea ce Dumnezeu promite, face! 

   

Atenţie: Dacă aveţi prea puţini copii la grupă, reduceţi din personajele care trebuie să se ridice în 

picioare pe parcursul povestirii.  

Copiii să înveţe şi să reţină prin metoda joc ideea că  ceea ce Dumnezeu 
a promis despre naşterea lui Isus s-a împlinit. 

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

MATERIALE: 

 Aceleaşi 4 cutii/pungi de 

cadouri folosite la  

     introducere (pentru joc aveţi    

     nevoie de mai multe cutii şi   

     mai multe imagini) 

 2 Foi de hârtie A4 tăiate în 4 

pe orizontală 

 Marker 

 Scotch 

OBIECTIVE: 

Instrucţiuni înainte de oră: 

 După ce terminaţi perezentarea de la Lecţia Biblică, în timp ce începeţi învăţarea versetului  

      Biblic, lipiţi cu scotch foile de hârtie cu imginile pe cutiile /pungile de cadouri folosite la  

       Introducere.  

 ATENŢIE: Pentru JOC veţi avea nevoie de 2-4 seturi a câte 4 cutii /pungi de cadou şi de 2-4 

seturi de imagini pentru versetul biblic. Deci să le aveţi pregătite dinainte.  

 

 

      ISUS  

Nu te teme, Marie vei naşte un Fiu, 

căruia Îi vei 

pune numele 

Isus... 

Luca 1:30-31 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Întrebaţi copiii cui i-ar plăcea să primească un cadou.  

 Chemaţi în faţă 4 copii şi daţi fiecăruia câte o cutie/pungă de cadouri.  

 Asiguraţi-vă de faptul că le daţi cutiile/pungile de cadouri în aşa fel încât imaginile versetului să 

fie în ordine când copiii vor sta unul lângă celălalt în faţa clasei.  

 

 Împărţiţi versetul biblic în 4 părţi (vedeţi mai jos). 

 Desenaţi pe câte foaie de hârtie o imagine pentru fiecare 

parte a versetului.  

 

„Nu te teme, Marie; ... vei naşte un 

Fiu, căruia Îi vei pune numele 

Isus...’’   Luca 1:30-31 
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 Ţinând cutiile cu versetul la vedere în faţa copiilor, explicaţi imaginile şi spuneţi versetul cu  

      toată clasa de mai multe ori.  

 După a patra oară, cereţi unui copil din sală care nu are un cadou în mână,  să aleagă unul dintre 

cadouri. Întoarceţi acel cadou aşa încât să nu se mai vadă imaginea pe el.  

 Puneţi-i pe copii să spună împreună versetul din nou.  

 Cereţi unui băiat să aleagă un al doilea cadou pe care îl întoarceţi, să nu se mai vadă imaginea pe 

el.  

 Doar băieţii să spună versetul.  

 Alegeţi o fată să aleagă un alt cadou pe care îl întoarceţi, să nu se mai vadă  imaginea pe el şi 

doar fetele spun versetul.  

 Apoi invitaţi un copil, cu cea mai apropiată zi de naştere de Crăciun, să facă acelaşi lucru. Toţi 

copiii născuţi în noiembrie, decembrie şi ianuarie spun versetul.  

 Întrebaţi a cui bunică face cele mai bune sarmale. Toţi cei care cred că bunica lor face sarmale 

bune trebuie să spună versetul.  

 Întrebaţi cui îi place cozonacul.  Toţi copiii cărora le place cozonacul să spună versetul  

      împreună. 

 În final întrebaţi cine are păr? Toţi copiii care au păr spun versetul împreună.  

 În acest moment nu ar mai trebui să se vadă niciun cuvânt scris pe cadouri, iar copiii să 

ştie versetul pe de rost.  

 

JOC 
 Aliniaţi copiii pe 2-4 coloane, în funcţie de câte seturi a 4 cutii  cu imagini ale versetului  

       biblic aveţi.  

 La o distanţă de 2 metri în faţa fiecărei coloane de copii, aşezaţi câte un set de 4 cutii pe care 

sunt lipite cele 4 imagini cu versetul biblic.  

 Când spuneţi START, primul copil din fiecare coloană vine în faţă la cutii şi le aşează una peste 

alta  în ordinea corectă pe care  o cere versetul, după imagini.  

 Toată echipa spune versetul, iar copilul acela se aşează la capătul coloanei.  

 Continuaţi astfel până ce toţi copiii  din fiecare coloană au aranjat o dată cutiile în ordinea 

corectă.  

 

   OBIECTIVE: 

Copiii să reţină cum tot ce a promis Dumnezeu despre naşterea lui 

Isus s-a împlinit întocmai. Dumnezeu ştie tot. 

MATERIALE: 

 Tablă 

 Cretă/ Marker 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

 Veţi spune povestea de mai jos timp în care veţi face câteva desene pe o tablă, ori pe o bucată de 

hârtie pe post de tablă.  

 Repetaţi povestirea şi desenele înainte de oră.  

 Atenţie, veţi desena în acelaşi timp în care povestiţi. De aceea, IMPORTANT este nu să desenaţi 

frumos, deoarece va fi vorba mai mult de o schiţă decât de un desen adevărat,  ci să fiţi rapid în 

mişcări.  
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 POVESTEA 

 Cu ceva vreme în urmă, pe vremea când nu existau telefoane (imag. 1) atât de 

multe ca acum, tatăl (imag. 2) lui Mihăiţă era plecat departe de casă cu serviciul.  Lui  

Mihăiţă (imag. 3) îi era mereu dor de tata, dar tatăl nu putea vorbi cu el deoarece nu avea 

cum. Din când în când, tata o mai suna pe tanti Rodica (imag. 4) şi aceasta aducea   

mesajul de la tata cu câteva zile mai târziu deoarece nici ea nu locuia prea aproape.  

 Într-o zi, tanti Rodica i-a adus lui Mihăiţă un mesaj  foarte important (imag. 5)  

de la tata, anume că are un cadou (imag. 6)  pentru el pe  care îl va trimite prin unchiul 

Telu, cel care avea să se întoarcă acasă peste câteva zile.  

 Mihăiţă era tare fericit şi aştepta cu nerăbdare acea zi. În sfârşit ziua cea mare a 

sosit şi unchiul Telu i-a adus lui Mihăiţă cadoul promis de la tata. Mihăiţă nu ştia când 

va sosi cadoul, nici ce era în el, dar tatăl care pregătise totul, ştia. Şi băiatul a fost foarte 

fericit când a desfăcut cadoul şi a găsit înăuntru un frumos trenuleţ viu colorat cu şine şi 

baterie (imag. 7).  

 Dumnezeu (imag. 8) a promis că Isus Se va naşte. Nimeni nu a ştiut când se va 

întâmpla, dar toţi Îl aşteptau deoarece Dumnezeu a promis (imag. 9) că aşa va fi. Oamenii 

nu au ştiut nici motivul exact pentru care avea să vină Isus. Ei au crezut că Isus va veni să 

fie rege ca să-i pedepsească pe duşmani, dar Isus  a venit ca să ia păcatele noastre, ale  

Tuturor,  şi să aducă iertarea (imag. 10). 

  Dumnezeu are mereu un plan bun. El ştie viitorul şi tot ce spune El se împlineşte.  

Dacă Dumnezeu ne spune ceva, noi putem să avem încredere că se va întâmpla. Haideţi să 

spunem cu toţii: “Eu am  încredere  în Dumnezeu!” 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
8 

9 

10 

  OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească printr-un joc recapitulativ că naşterea 

lui Isus  a fost profeţită cu mult timp înainte să se întâmple şi s-a 

împlinit.  

 Faceţi o copie xerox, pag. 9. Dacă se poate printaţi pe coli A3 de hârtie 

ca jocul să fie mai mare şi mai vizibil.  

 Lipiţi cele două coli cu jocul una în continuarea celeilalte, apoi lipiţi-l  

       undeva la vedere pe un perete.  

 Faceţi un cocoloş de hârtie.  

 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. 

MATERIALE: 

 Copie xerox,  

            pag. 9 

 Scotch 

 Hârtie albă 

 Foarfece 

 Marker 

 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

RUGĂCIUNE de MULŢUMIRE:  

 Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire. De aceea, cereţi copiilor să închidă ochii şi 

solicitaţi să se roage toţi cei ce doresc să o facă. Spuneţi copiilor cât de important este să fim  

mulţumitori lui Dumnezeu pentru Domnul Isus, deci nu trebuie să ne fie ruşine să ne rugăm. Astfel îi 

veţi încuraja discret pe toţi copiii să se roage. 
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5.     Fâşiile cu numere se pun la loc îndoite de fiecare dată după ce sunt folosite.  

6.  Înaintarea pionului  pe tabla de joc se face în funcţie de numărul extras de fiecare     

        dată şi de  cerinţele de pe tabla de joc.  

7.     Pionul va sta pe tabla de joc fiind lipit cu un scotch întors cu partea lipicioasă în sus. 

8.     Acest joc este pentru a recapitula lecţia, dar şi pentru relaxare. 

9.  De fiecare dată când se mişcă pionul, alegeţi câte un copil diferit care să vină să pună      

        pionul în căsuţa în care trebuie să se oprească şi să execute cerinţele.  

10.  ATENŢIE! Faceţi în aşa fel, încât toţi copiii să fie folosiţi.   

 

 

 

 

 

1. Daţi fiecărui copil câte un set gata decupat cu cele 4 piese:  Maria, două braţe şi pruncul Isus.  

2. Daţi fiecărui copil o coală A4 colorată pe care o vor îndoi în două. Dacă nu aveţi hârtie colorată, 

copiii o pot colora cu creioane colorate.  

3. Copiii vor colora după dorinţă proprie cele patru piese primite.  

4. Copiii vor lipi pe Maria pe prima foaie a felicitării, ghidaţi fiind de dvs. 

5. Braţele vor fi lipite doar în punctele marcate cu X., vezi imaginea  

       alăturată, ghidaţi fiind de dvs. Astfel, pruncul Isus poate fi pus în      

        braţele  Mariei fără a fi lipit.  

6.     Copiii  pot lua  pe Isus din braţele Mariei.  

 

   x 

 X 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Tăiaţi toate piesele, vezi pag. 8, o pagină la patru copii, astfel încât                                                  

fiecărui copil să-i revină: o Maria, două braţe şi pruncul Isus. 

 Pregătiţi o coală A4 de hârtie colorată, una de copil. 

 

  OBIECTIVE: 

Copiii să  îşi amintească şi prin acest moment că Domnul Isus s-a 

născut  întocmai cum a promis Dumnezeu. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 8, 

una la 4 copii. 

 Coli A4 de hârtie 

colorată  sau coli A4 

de hârtie albă şi   

    creioane colorate 

 Foarfece 

 Lipici 

1. Toţi copiii vor fi o echipă.  

2. Cocoloşul de hârtie reprezintă pionul de joc.  

4. 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.  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 S
M

T

A

U

U

O

S

M

M
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LUCRU MANUAL: O pagină la 4 copii. 
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Sunt obosit. 

Du-te să iei 

loc! 

Mi-am 

pierdut  

păstorul. 

Mergi înapoi 

la magi! 

Te voi ajuta. 

Mergi  

înainte o 

căsuţă! 

Ascultă de 
Dumnezeu!  
Mergi 3 căsuţe 
înainte! 

Urmăreşte 

steaua! 

Unde este 
steaua? Sari 
până la ea! 

Opreşte-te să 
te odihneşti şi 
respiră adânc 
de 3 ori! 

Spune versetul 
de memorat şi ai 
terminat! 

 

Mergi 

înapoi la 

oiţă! 

Mi-am pierdut 

păstorul!  

Mergi înapoi la 

păstoraş! 
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