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1. Arătaţi copiilor un bebeluș de jucărie și întrebaţi-i dacă vreunul din-

tre ei are un bebeluş real acasă sau în familia lărgită: ,,Aţi văzut vreunul 

dintre voi cum se îngrijește un bebeluş? Care sunt câteva lucruri pe 

care o mamă sau o bunică trebuie să le facă pentru un bebeluş? Haideţi să ne 

imaginăm câteva asemenea situaţii.’  

2. Întrebaţi dacă vreunul dintre copii ar vrea să vină în faţă să arăte cum se îngrijește un 

bebeluş. 

3. Lăsaţi câţiva copii să vină pe rând în faţă, pentru a arăta cum se schimbă un scutec sau 

cum se hrăneşte un bebeluş.  

4. Dacă puteţi aduce mai multe păpuşi, rugaţi să vină în faţă chiar doi sau trei copii.  

5. La sfârşitul lecției, acordați câteva minute copiilor să se joace cu păpuşile.  

6. Încurajaţi chiar şi băieţeii să hrănească cu biberonul un bebeluş sau să îl plimbe. 

7. Cântați cu copiii cântecul de mai jos învăţat la lecția trecută.  

 

  S-a născut Isus! 
  

“Auziţi toţi cum cântă îngerii?” x3 
 (Puneţi mâna în dreptul urechii.) 
“Că s-a născut Isus!” 
 (Bateţi din palme de două ori.) 
“Maria şi Iosif sunt fericiţi” x3 
                (Faceţi semnul de zâmbet cu degetele.) 
“Că s-a născut Isus!” 
 (Bateţi din palme de două ori.) 
“Păstorii-au adus o veste bună.” x3  
 (Puneţi mâna în dreptul gurii.) 
“Că s-a născut Isus!” 
 (Bateţi din palme de două ori.) 
“Şi magii o stea mare au urmat.” x3 
 (Ridicaţi mâinile şi faceţi semnul luminii din degete.) 
“Că s-a născut Isus!” 
 (Bateţi din palme de două ori.)  
,,Şi noi azi cu toţii cântăm voioşi’’ x3 
 (Faceţi cu mâinile un semn ca și cum ați dirija.) 
“Că s-a născut Isus!” 
 (Bateţi din palme.)  
 
ATENŢIE! 

Puteți improviza o melodie simplă şi uşor de reţinut, dar să fie aceeaşi ori de câte ori cântaţi acest 
cântecel. Dacă nu se poate, rostiţi versurile sacadat, ca pe o poezie. Ritmul şi rimele vor face să sune 
ca un cântecel. 

   OBIECTIVE: 

Introduce tema lecţiei, anume că atunci când Isus a venit pe 

pământ Dumnezeu s-a îngrijit de nașterea Lui în detaliu. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:  

 MATERIALE: 

 O păpuşă sau mai  

multe păpuși bebeluş 

 Câteva obiecte pentru 

bebeluşi (scutec, 

biberon, haine, suzetă, 

jucărie,cărucior etc.) 

 

 INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

  Pregătiţi pentru lecție obiectele indicate la materiale. 
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   OBIECTIVE: 

Copiii vor învăţa despre călătoria lui Iosif şi a Mariei la 

Belteem, despre naşterea lui Isus și despre cum a avut 

atunci Dumnezeu grijă de El. 

TEXTE: Luca 2:1-7  

MATERIALE: 

 Imagini 1-4, pag. 9 

 Biblia 

 Culori 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

TIMP DE RUGĂCIUNE:  Ascultaţi cereri de rugăciune. Rugaţi-vă şi mulţumiţi lui Dumnezeu 

pentru toţi copiii care sunt în clasă. Apoi rugaţi-vă imediat pentru acele cereri şi cereţi-I lui 

Dumnezeu să ne ajute să învăţăm din Biblie azi.  

CÂNTEC NOU: 

 Învăţaţi un cântec nou despre Maria, căruia să îi dați o melodie sau rostiți versurile ca pe o  

poezie. Spuneți-l de 4 - 5 ori ca să îl poată învăţa bine şi copiii.  

   “Maria a avut un Copilaş, 

   Copilaş, Copilaş. 

  Maria a avut un copilaş, 

  Cu numele Isus.”     

POVESTIREA BIBLICĂ: 
 Maria şi Iosif aşteptau ca micuţul lor să se nască. Copilul lor era special, de-
oarece era chiar Fiul lui Dumnezeu. Un înger le-a spus: “Îl veţi numi Isus.” (Puneţi 
copiii să repete numele Isus.) 
 Într-o zi, Iosif a primit vești despre o poruncă de la Împărat. (Arătaţi imaginea 
1.) El și Maria trebuiau să se ducă în orașul în care se născuse Iosif, ca să se înscrie 
pentru o numărătoare a populației. Așa că au plecat într-o lungă călătorie spre Betleem. 
Nu era însă un moment bun pentru călătorie, deoarece Maria era însărcinată, iar Copilul 
se putea naşte în orice clipă. Totuși au plecat. Voi ați călătorit vreodată împreună cu  
familia? Ați mers cu maşina? Cu avionul? Dar Iosif şi Maria cum credeţi că au călătorit? 
Cu autocarul? Cu trenul? Nicidecum. Probabil că au călătorit cu ajutorul unui măgăruș. 
(Arătaţi imaginea 2.) Clip-clop făceau picioarele măgărușului. (Bateţi împreună cu 
copiii cu mâinile de genunchi și strigați “clip-clop”. Spuneți-le că în felul acesta vă 
prefaceți cum că ați călători precum Maria și Iosif.) Oh, ce călătorie lungă a fost și ce 
obositoare, nu-i așa, copii?  
 În sfârşit, Iosif şi Maria au ajuns la Betleem. Străzile erau pline de oameni. Iosif 
a căutat un loc unde să stea. Cioc, cioc! (Imaginaţi-vă că bateţi la o uşă.) A bătut la uşă 
şi a zis: “Aveţi o cameră pentru noi? Am călătorit foarte mult şi soţia mea va naşte un 
copilaş curând.” Dar peste tot a primit același răspuns: ,,Nu avem loc.” În cele din urmă, 
cineva le-a oferit un grajd.” (Arătaţi imaginea 3.)  
  

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

 Faceţi copii xerox imaginile 1-4 pentru povestirea biblică, pag. 9,  și coloraţi-le. 

 Citiţi de câteva ori povestirea de mai jos ca s-o puteţi spune cursiv în timpul orei. 

 Exersaţi înainte de oră povestirea cu imaginile, ca să ştiţi exact ce aveţi de spus și făcut. 

1. Spuneţi povestirea biblică folosind imaginile 1-4, pag. 9. Spuneți-o cursiv şi cu intonaţie, aşa 

încât să nu fie plictisitoare pentru copii.  

2. Ţineţi imaginile în mâna dvs., una în spatele alteia, așa încât să nu fie văzute de copii până la 

momentul când vorbiţi despre personajul din imagine. Nu ţineţi imaginile la vedere şi nu le 

puneţi pe masă nici după ce au fost folosite, ci una în spatele celeilalte. Astfel copiilor nu le va fi 

distrasă atenţia, ci se vor putea concentra la ceea ce povestiţi.  

1. 

2. 

3. 

4. 
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 Iosif a ajutat pe Maria să îşi găsească un loc în grajd. Era tare obosită. Știți cine              
locuiește în grajd? Animalele trăiesc acolo. Puteţi numi câteva animale care se poate să fi fost 
în acel grajd? (Permiteţi să se răspundă.)  
 Mai târziu, în acea noapte, animalele din grajd au auzit un zgomot cu totul nou. Puteţi 
ghici ce era? Da, au auzit un copilaş plângând şi scoţând sunete de bebeluş. Copilul Isus s-a 
născut într-un grajd. Nu era niciun pătuţ acolo, aşa că Maria l-a înfăşat în scutece moi şi l-a 
pus într-o iesle cu paie. (Imagine 4, puneţi copilaşul în iesle, lipind cu scotch pe spate.)              
Ieslea nu era nu pătuţ de copil, dar era singurul loc călduros şi uscat. 
  Dumnezeu a pregătit un loc sigur în care să se nască Isus, deoarece era Fiul Său.  Şi 
în cazul nostru, copii, Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre. El ne dă un loc unde să 
dormim, hrană, familie, toate cele necesare. 

    OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe cât mai uşor, printr-o metodă interactivă, 

ideea versetului biblic. 

MATERIALE: 

 Biblia 

ÎNVĂŢĂTURA: 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

 Pentru a învăţa ideea versetului biblic, trebuie să creați 

o melodie și așa să cântați cu copiii, sau să rostiți ca pe o 

poezie. 

Isus a venit în lume să fie Mântuitor.  

   1Timotei 1:15.  

1. Spuneţi copiilor  care este ideea versetului biblic.  
2. Cântaţi cu copiii ca pe un cântecel ideea versetului biblic. 
 ,,Isus a venit în lume, 

  În lume, în lume! 

  Isus a venit în lume să fie Mântuitor.  

  1Timotei 1:15.’’  

3.    Repetaţi de câteva ori ca să fie bine memorat. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

   OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă că Dumnezeu a avut grijă de când s-a născut, şi 

are grijă şi de noi azi.    

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:   

1. Citiţi povestea de pe pagina următoare, folosindu-vă de obiectele 

indicate. 

2. După poveste, discutaţi cu copiii şi OPȚIONAL faceţi jocul 

prezentat pe pagina următoare. 

 

  

   

  

  

MATERIALE: 

 O cutie din carton  

 Păpuşă 

  Ursuleț 

 Jucării de pluş cu care 

copiii ar dormi de 

obicei etc. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

 Puneți toate jucăriile, vezi materiale, în cutie. 
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POVESTE: 

 Pavel, fratele Anei, tocmai intrase în casă. Uşa de la camera                                                          

ei era deschisă, iar pe pat era dezastru: plin de jucării.  

 “Ce faci?” a întrebat-o Pavel pe Ana. 

 Ana s-a uitat la el în sus din cutia ei cu jucării. (Arătaţi o cutie 

cu nişte jucării în ea. Să fie acolo și un ursuleț.)  

 “Mă pregătesc să merg la bunica de sărbători.” 

 “Dar mergem acolo abia peste două săptămâni!” a spus Pavel. 

“De ce te pregăteşti aşa devreme?” 

 “Nu vreau să uit să iau tot ce îmi trebuie. Mă pregătesc așa 

cum s-au prăgătit Maria şi Iosif pentru călătoria lor.  

 Ana s-a întors în cutia cu jucării şi a început iarăşi să caute.  

“Nu-mi găsesc păpuşa.” Era păpușa ei preferată. O lua cu ea oriunde 

mergea.’’  

“Nu cumva e asta păpuşa pe care o cauți?”  Pavel a ridicat o păpuşă de 

lângă piciorul patului.  (Arătaţi o păpuşă.)  

 Ana a luat-o şi a îmbrăţişat-o tare. “Îţi mulţumesc că ai găsit-o, 

Pavel. Nu aş fi putut să merg în vizită la bunica  fără păpuşa și fără 

ursuleţul meu (scoateți un ursuleț din cutie). Mă ajută să adorm.”  

DISCUŢIE CU COPIII: 

 Aveţi şi voi o jucăriei preferată?  Cine ne ajută pe noi când  avem 

probleme să dormim? Sau când ne e frică?  Dumnezeu.   

 De ce lucruri credeţi că avea Maria nevoie să ia cu ea pentru nou-născutul ei? Lăsaţi-i 

pe copii să vă spună câteva lucruri pe care le-aţi folosi pentru un bebeluş. Apoi, 

întrebaţi-i dacă ar fi putut să ia pătuţul copilului sau casa cu ei pe măgăruș. Dumnezeu 

ştia de ce aveau ei nevoie, aşa că a avut o iesle moale într-un grajd care îi aştepta. Nu este 

minunat că Dumnezeu a avut grijă de Maria, de Iosif şi de Copilul Isus? Dumnezeu are 

grijă şi de noi. Isus a venit pentru a ne spune cât de mult ne iubeşte Dumnezeu şi cât de 

mult îi pasă de noi.  Dumnezeu cunoaşte nevoile noastre. La fel cum a pregătit totul pentru 

Iosif, pentru  Maria şi pentru Prunc, tot aşa El se îngrijeşte şi de noi.  

 

JOC OPȚIONAL: 

1. Copiii formează o linie, iar dvs. veți sta în fața lor și veți fi liderul. 

2. Spuneţi copiilor că trebuie să vă urmeze în tot ce faceți sau ziceți:  

  Mergeţi prin cameră, prefaceţi-vă că puneţi lucruri într-o geantă, spuneți ideea versetului 

biblic, prefaceţi-vă că sunteţi călare pe un măgar, bateți la o ușă (lăsaţi copiii să bată în 

ceva), spuneţi: “Nu avem niciun loc.” (Copiii fac şi spun acelaşi lucru.) Mergeți într-un 

colţ al camerei și strigați: “Un grajd!” (Copiii fac și spun la fel.) Apoi vă opriți, iar copiii 

se așează la locurile lor. Continuați și spuneţi: ,,Isus a fost născut într-un grajd.” (Copiii 

spun această propoziţie.) Bateţi din palme și strigați: “Isus s-a născut! Isus s-a născut! 

Pace pe pământ!” (Copiii fac şi spun acelaşi lucru.) Întrebaţi-i apoi pe copii cine se 

bucură că Isus s-a născut. Spuneţi “Eu! Eu!”  Săriţi în sus de bucurie. (Copiii fac şi spun 

acelaşi lucru.) Întrebați: Cine a pregătit un loc de găzduire pentru Maria şi Iosif şi a avut 

grijă ca Isus să se nască într-un loc călduros?  Răspundeți: Dumnezeu! (Copiii răspund și 

ei după dvs.) Continuați cu întrebările: Cine are grijă şi de noi? Spuneţi: Dumnezeu! 

(Copiii spun și ei: Dumnezeu.) La final, strigați: URAAA! (Copiii spun la fel.) 

ATENŢIE:  

 Citiţi de câteva ori această 

poveste înainte de oră, 

astfel încât să o puteţi spune 

cursiv şi cu intonaţie.  

 Încercaţi să vă modificaţi 

uşor vocea la fiecare              

personaj: povestitor, Ana, 

Pavel, mama. Atenție! 

Aceeaşi voce trebuie 

păstrată pe tot                  

parcursul povestirii pentru 

fiecare rol. Astfel copiii vor 

fi captaţi şi atenţi, ca şi cum 

ar asculta o piesă de teatru 

la radio.  
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MATEIALE: 

 2 Prosoape 

  2 Bucăţi de 

sfoară/ eşarfe 

1. Arătaţi o păpuşă mică înfăşată într-o pătură şi spuneţi:  

 Această păpuşă îmi aminteşte de copilul Isus. A venit în lume şi a 

 dormit într-o iesle. Uneori copiii adorm foarte greu. Când se întâmplă 

 asta, multe mame, bunici sau taţi cântă bebeluşului. Haideţi să încercăm să cântăm acestui 

 bebeluş ideea învățată a versetului biblic. 

2.    Cântaţi împreună cu copiii. 

 Copiilor le place de asemenea să fie legănaţi. Să ne imaginăm că legănăm un copilaş în 

 braţe în timp ce cântăm. 

3. Arătaţi copiilor cum să îşi ţină mâinile ca şi cum ar avea un bebeluş în brațe ca să îl 

legene. Cântaţi ideea versetului de câteva ori, în timp ce vă prefaceți că legănaţi.   

 Ce altceva am mai putea face pentru bebeluşi ca să adoarmă? Ce ziceţi despre mersul la o 

 plimbare? 

4. Ţineţi păpuşa ca şi cum capul s-ar rezema pe umărul dvs., cu o mână la spate şi una mai 

jos.  Puneţi copiii să îşi închipuie că ţin şi ei un copil pe umeri, apoi să spună versetul 

mergând pe loc. 

 Când bebeluşii au adormit, trebuie să facem multă linişte. Să ne imaginăm că                  

 bebeluşul nostru doarme. Hideți să spunem ideea versetului în şoaptă. 

5.   Puneţi toţi copiii să spună ideea versetului în şoaptă.  

 Oau, cred că în sfârşit bebeluşul a adormit! Bună treabă.  

6. OPŢIONAL: Puneţi pe fiecare copil să ţină o păpuşă sau o jucărie de pluş şi să 

îşi imagineze că încearcă să facă un bebeluş să adoarmă.  

 JOC VERSET BIBLIC 

OBIECTIVE: Copiii să aibă posibilitatea să repete de mai multe ori              

versetul biblic și să meargă cu el învățat din clasă. 

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le folosiți la clasă în 

limita timpului disponibil și în funcție de ceea ce remarcați că place mai mult 

copiilor sau este nevoie. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

 JOC RECAPITULATIV 

OBIECTIVE: De a vă ajuta să observați dacă învățătura a fost clară 

pentru copii și înțeleasă bine, așa încât să poată pune în practică în  

trăirea lor de zi cu zi. 

MATERIALE: 

 Cutie 

 Păpuşă 

 Animale de pluş                        

pentru fiecare copil. 

 Pentru joc: Veţi avea nevoie de un ajutor,  adult sau adolescent din biserică. 
Să aveți două prosoape și două sfori pentru a lega prosoapele ca învelitori de 
cap pentru Maria, Iosif şi hangiu. Folosiţi o cutie de pantofi sau un coş, pentru 
a face ieslea. Folosiţi o păpuşă pentru copilul Isus. Înfăşuraţi păpuşa în bucăţi 
de material pentru a arăta ca un copil nou-născut. Alegeţi un loc din clasă ca să 
fie grajdul şi puneţi ieslea acolo. Nu îl puneţi pe copilul Isus în iesle. O veţi 
lăsa pe Maria să facă asta.    

 
 Pentru întrebările recapitulative: Lipiţi foi cu imagini sub scaune.                             

Asiguraţi-vă că fiecare scaun are cel puţin două imagini lipite sub el.  
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JOC 1: 

JOC 2 cu ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE: 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:   

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

 Faceţi copii xerox cu imaginile de la pag. 10-13. 
 Lipiţi cu scotch sub şezutul scaunului fiecărui copil câte o  imagine, 

aşa încât imaginile să nu fie văzute de copii. 
 Dacă sunt mai mulţi copii, lipiţi mai multe imagini de acelaşi fel sub 

scaune diferite. Dacă sunt prea puţini copii, lipiţi câte două imagini 
diferite sub acelaşi scaun. 

MATEIALE: 

 Copii Xerox  

imagini, pag.  

      10-13 

 Scotch 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:   

1. Alegeţi un copil pentru Maria, Iosif.  
2. Ajutorul dvs. îi ajută pe cei doi (Maria şi Iosif) să îşi pună prosoapele pe cap. Nu ar trebui 

să le ia mai mult de 2 minute. Învelitoarea nu trebuie să stea perfect! Cei doi copii trebuie 
să stea în picioare ca să nu îi vadă pe ceilalţi copii în timp ce le este acoperit capul.             
Ceilalţi copii pot fi oamenii din Betleem. Trebuie să stea în diferite părţi ale camerei.  

3. Alegeţi în linişte unul dintre aceşti copii să fie hangiul.  
4. Maria şi Iosif nu trebuie să vadă pe cine aţi ales să fie hangiu.   
5. Maria şi Iosif trebuie să meargă prin cameră prefăcându-se că sunt prin Betleem.  
6. Iosif şi Maria se opresc din când în când şi întreabă copilul de la acel loc dacă are un loc 

și pentru ei.  
7. Copilul acela va spune: “Nu am loc.”  
8. Maria şi Iosif încearcă la mai mulţi copii. Fiecare va spune: “Îmi pare rău, nu am loc.” 

Doar cel ales în secret să fie hangiul va răspunde că are loc.  
9. Când Maria şi Iosif ghicesc în final cine este hangiul, el/ea le spune că poate sta în               

grajdul lui şi arată unde este.  
10. Maria şi Iosif se duc în grajd.  
11. Daţi Mariei copilul Isus să îl pună în iesle. Toţi bat din palme şi spun: “Isus s-a născut!”  
12. Începeţi jocul din nou. Alegeţi alţi doi copii să fie Maria şi Iosif. Puneţi ceilalţi copii să 

stea în diferite părţi ale clasei. Apoi alegeţi noul hangiu. Asiguraţi-vă că Maria şi Iosif nu 
au văzut pe cine aţi ales. Permiteţi copiilor să facă cu rândul la personajele din poveste.  

13. OPŢIONAL: Dacă aveţi un grup mare de copii puneţi pune câte 2 sau 3 copii să stea          
împreună în fiecare parte a camerei. Să aveţi vreo 5 sau 6 grupuri. Alegeţi unul dintre 
grupuri să fie “Hangiul şi familia lui”. Jucaţi după instrucţiunile de mai sus.   

1. Înainte de a face jocul, puneţi fiecare copil să găsească imaginile lipite de scaunul lor.  
2. Să aveţi câteva în plus, în caz că unele s-au pierdut sau un copil a stat pe un scaun care 

nu avea imagini lipite pe el.  
3. Spuneţi că veţi citi o întrebare. Cei ce au o imagine care răspunde la întrebare, trebuie 

să se ridice în picioare şi să arate imaginea.  
4. Lăsaţi toţi copiii să vă spună răspunsul. Toţi stau jos, apoi puneţi următoarea întrebare. 

Toţi cu imaginea respectivă răspund la întrebare, stau în picioare şi spun tare răspunsul.   
5. Dacă puteţi, daţi fiecărui copil mai mult de două imagini pentru a face jocul mai           

amuzant. În cazul acesta faceţi mai multe copii pag. 10-13. 
  
 Cine trebuia să călătorească la Betleem? (Imaginea cu Maria şi Iosif.) 
 Cine le-a cerut că trebuie să meargă la Betleem? (Imaginea cu coroana)  
 Cum au călătorit Maria şi Iosif? (Imaginea măgarul) 
 Cine s-a născut în grajd?  (Imaginea Isus) 

 Cine era mama lui Isus?  (Imaginea Maria) 
 Cine era în grajd înainte ca Iosif şi Maria să ajungă? (Imaginea oaie) 
 Unde l-a pus Maria pe Iosif când s-a născut? (Imaginea iesle) 
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ATENŢIE: 
Conversaţi cu copiii în timp ce aceştia fac lucrul manual: 
 

 Maria L-a pus pe copilul Isus într-o iesle după ce s-a născut. Să facem o iesle cu “fân” şi un             

bebeluş. Să spunem versetul nostru de memorat în timp ce vă  dau plastilina. Ce fel de animale               

v-ar plăcea să aveţi  în grajd cu Maria? De ce? De ce au pus Maria şi Iosif fân în iesle?   

 Cum credeţi că i-a plăcut bebeluşului ieslea lui călduroasă şi fânul? Nu a fost frumos din partea 

lui Dumnezeu să Îi găsească Pruncului un loc călduros     

       deşi hanul era plin? Ne putem încrede mereu în  

       Dumnezeu că are grijă de noi! Nu este frumos că  

       Dumnezeu ne-a dat un loc unde să dormim noaptea?     

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:   

1. Daţi copiilor plastilină. 

2. Arătaţi-le cum aţi făcut un copilaş Isus din plastilină. 

3. Puneţi-i să facă un bebeluş, dar nu trebuie să arăte ca al dvs. 

4. Încurajaţi-i să îl facă oricum vor ei. 

5. Arătaţi copiilor cum să deschidă plicul. 

c 

IMPORTANT:  

Ar fi mai uşor să lăsaţi un adult să 

pună “fânul” în plicul-iesle al 

fiecărui copil, dar încercăm să îi 

învăţăm pe copii să facă lucrurile ei 

înşişi. Punând hârtia, iarba sau fânul 

în plic, îi va ajuta la mici mişcări cu 

mâinile lor şi îi va face să se simtă 

mai capabili să facă un lucru bine. 

Rezistaţi tentaţiei de a face prea mul-

te pentru preşcolari. Întodeauna 

încercaţi să îi lăsaţi să facă ceva sin-

guri. Nu uitaţi că la sfârşit nu trebuie 

să arăte exact ca lucrarea dvs.  

6. Ajutaţi fiecare copil să preseze plicul la fund pentru a 

      sta în sus. Ar trebui să faceţi asta în locul lor pentru că    

      nu vreţi să rupeţi plicurile. 

7.   Daţi-le făşiile de hârtie igieică, iarbă uscată sau fân. 

8. Puneţi copiii să îşi umple plicurile. 

      (Pentru a păstra curăţenia în clasă, ar trebui să  

      aveţi o masă unde un adult le dă hârtie 

      igienică, iarbă sau fân. Copiii trebuie să îşi umple  

      plicurile la acea masă. 

9.   Puneţi-i pe copii să îşi pună plastilina deasupra fânului. 
   

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

 Tăiaţi capacele de la plic (imaginea 1). 

 Tăiaţi hârtie dacă hotărâţi să folosiţi hârtie  

 igienică în loc de iarbă uscată sau fân. 

 Faceţi un model pentru a arăta copiilor ce vor face. 

MATERIALE: 

 1 Plic de copil (poate 

fi unul folosit). 

 Plastilină 

 Iarbă uscată, fân sau 

fâşii de hârtie igienică  

 Creioane  

   colorate 1. 

 LUCRU MANUAL 

OBIECTIVE: Copiii să  îşi amintească şi prin acest moment că 

Isus s-a născut într-o iesle în Betleem. 



Crăciun 2012—CĂLĂTORIA LA BETLEEM-  Preşcolari    9 

www.KIDZROMANIA.com 

 LECŢIA BIBLICĂ 

1.
 

2.
 

3. 

4. 



Crăciun 2012—CĂLĂTORIA LA BETLEEM-  Preşcolari    10 

www.KIDZROMANIA.com 

 JOC RECAPITULATIV 
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Coloraţi şi lipiţi pe un carton.  După ce s-a uscat (poate săptămâna următoare), decupaţi. 


