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JOC INTRODUCTIV: 

Spuneţi copiilor: Astăzi vom juca un joc nou pe care îl vom 

numi ,,Să ne amintim de…’’  De aceea eu voi scoate pe 

rând din pungă câteva obiecte, iar voi veţi spune de ce vă 

amintiţi sau la ce vă gândiţi când vedeţi acele obiecte.  

Scoateţi întâi sticla goală de apă şi întrebaţi: La ce vă gândiţi                 

când vedeţi această sticlă? Lăsaţi copiii să răspundă. Copiii vor spune  

posibil că se gândesc că le este sete.  

Scoateţi apoi hârtia sau cutia goală de bomboane şi întrebaţi: La ce vă gândiţi când vedeţi această 

hârtie/cutie de bomboane? Lăsaţi copiii să răspundă. Copiii vor spune că se gândesc la ziua lor de 

naştere.  

Scoateţi apoi o farfurie pentru petrecere sau o poză cu un tort şi întrebaţi: La ce vă gândiţi 

când vedeţi această farfurie sau tort? Lăsaţi copiii să răspundă. Copiii vor spune că se 

gândesc la o  

petrecere.  

Scoateţi apoi cutia de medicamente şi întrebaţi: La ce vă gândiţi când vedeţi această cutie de  

medicamente? Lăsaţi copiii să răspundă. Copiii vor spune că se gândesc la un om bolnav.  

Scoateţi apoi un colac de baie şi întrebaţi: La ce vă gândiţi când vedeţi acest colac de baie? Lăsaţi 

copiii să răspundă. Copiii vor spune că se gândesc la vacanţă.  

Procedaţi la fel cu toate celelalte obiecte pe care le aveţi în pungă şi de fiecare dată lăsaţi copiii să 

răspundă la ce se gândesc ei când văd acel obiect.  

 

ATENŢIE: 

Biscuiţii îi lăsaţi în pungă până la sfârşitul prezentării lecţiei biblice. La finalul acestui moment, 

scoateţi din pungă o pâine şi un pahar şi întrebaţi pe copii la ce se gândesc ei când văd  

pâinea şi paharul. Probabil unii vor răspunde corect că se gândesc la Cina Domnului, alţii poate 

vor spune altceva. Nu le daţi dvs. încă răspunsul, ci spuneţi:  

Aceste două obiecte—pâinea şi paharul– ne amintesc despre un moment important din viaţa Domnu-

lui Isus, despre care toţi creştinii îşi amintesc cel puţin o dată pe lună. Despre aceasta dorim să vor-

bim şi să ne amintim astăzi.  

 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi câteva obiecte pe care să le puneţi într-o pungă, dar nu transpa-

rentă, precum: o hârtie sau o cutie goală de bomboane, o farfurie pentru 

petrecere sau o poză cu un tort, o sticlă goală de suc sau apă, o lingură, 

o cutie de medicamente, o căciulă groasă, o floare de primăvară –dacă e 

posibil, un glob pentru bradul de Crăciun, un colac de baie etc. O pungă 

cu biscuiţi, pentru fiecare copil un biscuite. La final puneţi o pâine şi un 

pahar. 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are ca scop să capteze aten-

ţia copiilor şi să introducă tema lecţiei, anume că Isus a luat Cina cu ucenicii 

Săi înainte să fie răstignit. 

MATERIALE: 

 Pungă de culoare 

închisă 

 Hârtie sau o cutie 

goală de bomboane 

 Farfurie pentru pe-

trecere sau o poză cu 

un tort 

 Sticlă goală de suc 

sau apă 

 Lingură 

 Cutie de medica-

mente 

 Căciulă groasă 

 Floare de primăvară 

–dacă e posibil sau 

un glob de Crăciun 

 Colac de baie etc.  

 O pâine  

 Un pahar 

 O pungă cu biscuiţi, 

pentru fiecare copil 

câte un biscuite 
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MATERIALE: 

 Pâine 

 Pahar 

 Lichid ca un vin 

 Biblie 

 Faţă de masă 

 Farfurie 

 Biscuiţii din pungă 

de la Lecţia Intro-

ductivă 

 O vază cu flori 

PREZENTAREA LECŢIEI: 

 Ce fac prietenii buni de obicei? Se întâlnesc 

împreună şi vorbesc unii cu alţii. Uneori prietenii iau 

chiar masa împreună, prânzul sau cina. Pentru asta este 

nevoie de o masă frumos aranjată, nu? Aduceţi copiii în 

jurul unei mese pe care veţi pune o faţă de masă, o vază 

mică de flori şi pe care o veţi orna puţin ca şi cum ar fi o masă festivă. Toate aceste 

lucruri trebuie să fie sub privirile copiilor. Într-un cuvânt, prietenii buni petrec timp 

unii cu alţii şi se bucură să fie împreună.  

 Biblia ne vorbeşte despre multe asemenea momente pe care le-a avut şi Domnul Isus cu uce-

nicii Săi atunci când era pe pământ. Ei nu doar lucrau împreună, ci adesea luau masa împreună şi-şi 

împărtăşeau gânduri, simţiri, bucurii, tristeţi etc. Printre acei ucenici era desigur şi Petru. Vă amintiţi 

de Petru? Cine era el? Lăsaţi copiii să răspundă tot ce îşi amintesc ei despre Petru de la celelalte 

lecţii, cum că el a fost un pescar priceput care prindea peşti apoi îi vindea etc., etc. 

  Într-o zi de joi, Domnul Isus a pregătit o cină mai specială pentru că a dorit să facă ceva 

deosebit pentru ucenici. De aceea a rugat să fie frumos aranjată o masă într-un loc unde să nu fie 

deranjaţi, apoi s-a îngrijit de toate cele necesare pentru o cină reuşită. Era seara în care Domnul Isus 

avea să fie prins de duşmani. Domnul Isus ştia ce avea să I se întâmple, aşa că era  foarte trist. Ştia 

că în curând se va despărţi de prietenii lui. Ştia, de asemenea, şi că acea masă de seară, acea cină, va 

fi ultima pe care o va lua cu ucenicii Săi pe acest pământ. De aceea, după ce au mâncat şi au vorbit, 

Domnul Isus a luat o pâine şi, după ce S-a rugat, a rupt-o în bucăţi mici şi a împărţit-o ucenicilor 

îndemnându-i să mănânce. Luaţi pâinea pe care aţi adus-o la clasă şi rupeţi-o în bucăţi, apoi puneţi-

o pe masa frumos ornată într-o farfurie.  

 Apoi Domnul Isus a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a dat ucenicilor să 

bea toţi din el. Puneţi un pahar colorat pe masa frumos ornată. Prin acest gest Domnul Isus dorea ca 

ucenicii Lui să nu uite niciodată de dragostea Sa.   

 Poate că aţi văzut şi voi pe părinţii voştri în biserică cum, din când în când, mănâncă împre-

ună cu toată biserica o bucăţică de pâine şi beau dintr-un pahar. Acest lucru le aminteşte de tot ceea 

ce a făcut Domnul Isus şi pentru ei, iar acest moment reprezintă un timp de mulţumire pentru dragos-

tea lui Dumnezeu. Nu doar noi, în biserica noastră facem asta, ci toţi creştinii din toată lumea fac 

aşa, ca o aducere aminte, pentru că Domnul Isus  a cerut acest lucru. 

Strângeţi masa improvizată, pâinea şi paharul, şi puneţi totul în punga folosită la lecţia introducti-

vă. Când veţi găsi biscuiţii în pungă, miraţi-vă ca şi cum ar fi o surpriză  acolo şi spuneţi:  

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că, înainte de a muri, Domnul Isus a 

petrecut un timp special cu pretenii Săi, ucenicii, când a luat cina împreună 

cu ei. Acel moment de părtăşie numit Cina Domnului se păstrează şi astăzi în 

bisericile creştine ca să ne ajute să ne amintim de iubirea Domnului Isus. 

TEXTUL BIBLIC: 

 Matei 26:26-29 sau Marcu 14:22-25 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Aduceţi la lecţie o pâine şi un pahar. Desigur vor fi cele                             

pe care le folosiţi şi la lecţia introductivă. 
            ATENŢIE:  

   Vorbiţi cu păstorul înainte despre ce  

permite şi ce nu permite biserica dvs. în 

legătură cu Cina Domnului, astfel încât 

învăţătura dvs. să fie potrivită cu   

  învăţătura oferită de biserica dvs.  
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JOC: 

1. Luaţi paharul de plastic.  

2. Faceţi un şir indian format din copii. 

3. Aşezaţi copiii unul în spatele celuilalt (vezi imaginea de alături).   

4. Explicaţi copiilor cum să dea paharul de plastic de la unul la altul “sus şi jos” din mână în mână.  

5. Primul copil va da paharul de plastic celui din spate pe deasupra capului, pe sus.  

6. Al doilea copil va da paharul de plastic pe jos, printre picioarele depărtate, copilului din spatele 

său. Paharul va fi pasat mai departe pe sus, pe deasupra capului, la următorul copil, apoi din nou 

pe jos, printre picioarele depărtate, la următorul copil, şi jocul continuă astfel: SUS ... JOS…

SUS ... JOS…  Când se ajunge la capătul şirului, ultimul copil va pasa paharul pe deasupra pro-

priului cap, apoi îl va trece pe jos, iar paharul va merge înapoi către  primul copil, vezi ilustraţia 

de mai jos. Când ajunge din nou la primul jucător, întreaga echipă va spune versetul biblic. 

7. Repetaţi jocul de cinci ori, astfel încât să se poată  spune versetul de cinci ori, de fiecare dată 

când paharul de plastic va ajunge din nou la primul jucător. 

8. Întrebaţi copiii de ce au folosit paharul de plastic pentru acest joc. (Aceasta le aminteşte de Cina 

Domnului.) 

 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

 Spuneţi copiilor ce cuvinte reprezintă fiecare obiect: 

 Pâinea—... să faceţi  

 Paharul—lucrul acesta  

 Imaginea Isus…spre pomenirea Mea.`  

  Biblia—1 Corinteni 11:24b… 

 Explicaţi copiilor înţelesul cuvintelor din verset. 

 Spuneţi versetul împreună cu copiii ridicând obiectele care reprezintă părţi din versetul biblic. 

Puneţi apoi obiectele în ordinea pe care o cer părţile versetului biblic.  

 Repetaţi de trei  - patru ori cu copiii versetul biblic.  

 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Luaţi pâinea, paharul, copia xerox cu imaginea crucea, pag.14,  Biblia şi 

le veţi folosi la învăţarea versetului biblic. 

A, am găsit aici ceva pentru voi, câte un biscuite de copil. Atunci veţi împărţi biscuiţii. Aceşti biscu-

iţi mie îmi amintesc de când eram foarte micuţ când mama îmi răzuia măr cu biscuite. La fel pâinea 

şi paharul cu vin ne amintesc nouă, creştinilor, de iubirea Domnului Isus.  

MATERIALE: 

 O pâine 

 Uu pahar de 

plastic 

 Copie xerox 

pag.14 cu ima-

ginea 

 Biblia 

... să faceţi lucrul acesta 

spre pomenirea Mea.`  

1 Corinteni 11:24b... 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic într-un mod simplu şi  

degajat, prin metoda joc. 
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OBIECTIVE:  Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate despre Cina Domnului, 

anume că  ei trebuie să fie mulţumitori Domnului Isus pentru iubirea Sa şi  

pentru ce a făcut El pentru noi.   

MATERIALE: 

 Copii xerox, pag. 

10-11 

       Jocul labirint. 

 Creioane 

 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Copii xerox cu labirintul,  pag. 10-11, o pagină la doi copii. Puteţi alege dvs. varianta  1 sau 2, în 

funcţie de vârsta copiilor cu care lucraţi. Varianta a doua e puţin mai grea, de aceea ea se  

       potriveşte mai bine şcolarilor mici.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Daţi fiecărui copil o foaie cu labirintul, varianta 1 sau 2 pe care o alegeţi dvs., iar copiii vor trasa 

cu un creion drumul corect care duce către imaginea /imaginile indicate.  

 MATERIALE: 

 Copii xerox  

        întrebări, pag. 12 

 Copii xerox peşti, 

pag. 13 

 Agrafe de birou 

din metal 

 Aţă de croşetat 

 Un băţ 

 Mag-

net 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

1. Chemaţi pe rând fiecare copil să pescuiască un peşte, încercând să atingă cu magnetul  

      agrafa din metal din gura peştelui de hârtie. 

2. Peştii se pot afla fie răspândiţi pe o masă, fie într-un lighean, sau chiar într-o piscină de plastic 

dacă aveţi.  

3. Când peştele a fost prins, citiţi copilului întrebarea de la cifra care scrie pe peşte. Exemplu, dacă 

pe peşte scrie cifra 2, copilului i se va citi întrebarea de la numărul 2. 

4.    După ce peştele a fost prins, puneţi-l la loc între ceilalţi, dar mai amestecaţi-i puţin. 

5.     Daţi tuturor copiilor posibilitatea să prindă un peşte şi să  răspundă la cel puţin o întrebare.  

6. ATENŢIE: 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele 

învăţate la oră despre ce înseamnă viaţa fără sfârşit cu Domnul Isus. Veţi 

folosi peştii păstraţi de la celelalte lecţii. Dacă nu îi mai aveţi, îi găsiţi şi la 

pag.... 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi o copie xerox cu întrebările, pag. 12. 

 Faceţi copii xerox peşti, pag. 13. Trebuie să aveţi atâţia peşti, câte  

      întrebări aţi pregătit. 

 Pe fiecare peşte scrieţi  câte un număr. Să aveţi atâţia peşti cu  numere, câte întrebări aţi  pregă-

tit. Noi vă oferim 10 întrebări. 

 Faceţi o undiţă astfel: legaţi de un băţ o aţă de croşetat mai rezistentă şi la capăt  

       legaţi un magnet. 

 Puneţi fiecărui peşte în gură o agrafă de birou din metal.  
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 Când un copil nu ştie să răspundă, daţi posibilitatea întregii grupe să răspundă. Nu 

puneţi mereu pe acelaşi copil să răspundă, care pare să ştie cel mai bine, ca nu 

cumva ceilalţi să se simtă frustraţi.   

 Nu fiţi dezamăgiţi când un copil nu ştie să răspundă şi nu-l faceţi de râs în faţa 

clasei cu întrebări sau afirmaţii de genul: ,,De ce nu ai fost atent?’’, ,,De ce nu 

ştii?’’, ,,Oh, nu e bine!’’ etc.  

 Fiţi mai degrabă pozitivi, încurajându-i pe copii cu afirmaţii precum: ,,Nu-i nimic, 

data viitoare va fi mai bine!’’ sau ,,Cred că ştii, dar ai uitat acum.’’ 

 Scopul jocului recapitulativ nu este acela de a testa cunoştinţele copiilor, ci acela 

de a-i încuraja pe copii să păstreze învăţătura biblică din timpul orei. 

 

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un lucru manual pe care să-l 

ia acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

 Faceţi copii xerox pag. 7 , una de  

       copil. 

 Faceţi copii xerox,  pag. 8,  

      una la 6 copii. Decupaţi. 

 Faceţi copii xerox,  pag. 9.,  

       una la  trei copii. Decupaţi    

      câte o imagine pentru fiecare    

      copil. 

MATERIALE: 

 Copie  pag. 7-9 

 Foarfece 

 Creioane colorate 

 Lipici 

     ATENŢIE: 

    Uneori copiii nu înţeleg foarte  

 bine ce şi mai ales cum trebuie să facă. 

Lucraţi încet cu ei şi cu răbdare, 

încurajându-i mereu să facă ei ceea ce 

trebuie făcut. Nu îi certaţi şi nu îi grăbiţi 

dacă sunt mai neîndemânatici,  

     dimpotrivă fiţi blânzi cu ei şi răbdă-

tori. 

 Î 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Copiii vor colora imaginea de la pag. 7. 

2. Copiii vor îndoi pagina spre interior lăsând imaginea la exterior,  

       imag. 1. 

3. Copiii vor deschide felicitarea şi vor lipi în interior sticker-ul de la   

      pag. 8 cu scrisul  ,,Sunt recunoscător lui Isus pentru că…’’ pe care îl vor fi  

      colorat înainte, vezi imag. 2. 

4.    Copiii vor lipi în interior un sticker la alegere de la pag. 9, 

       pe care îl vor fi colorat înainte, vezi imag. 2. 

5. Învăţătoarea va scrie fiecărui copil unul sau mai multe lucruri  

       pentru care fiecare copil în parte este recunoscător lui Isus. 

Coloraţi  

şi îndoiţi 

FAȚĂ 1. 

Lipiţi şi  

coloraţi 

INTERIOR 

Lipiţi şi  

coloraţi 

2. 
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LUCRU MANUAL: 

Îndoiţi  aici 



                                                                                                    PETRU IV (Să ne amintim de Cina Domnului) Preşcolari    8  

www.KIDZROMANIA.com 

 

LUCRU MANUAL: 
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LUCRU MANUAL: 



                                                                                                    PETRU IV (Să ne amintim de Cina Domnului) Preşcolari    10  

www.KIDZROMANIA.com 

OPŢIUNE 1 APLICAŢIA PRACTICĂ Labirint 
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APLICAŢIA PRACTICĂ Labirint OPŢIUNE 2 
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ÎNTREBĂRI JOC RECAPITUALTIV: 

 Spune un lucru  care, ori de câte ori îl vezi, îţi aminteşte de ceva. Povesteşte despre ce îţi amin-

teşte.  

 

 Când a luat Domnul Isus ultima cină cu ucenicii Săi? 

 

 Ce a spus Isus că înseamnă pâinea de la Cina Domnului? 

 

 Ce a spus Isus că înseamnă paharul cu vin de la Cina Domnului? 

 

 Despre ce ne aminteşte Cina Domnului? 

 

 Povesteşte pe scurt ce s-a întâmplat când Domnul Isus a luat cina cu ucenicii. 

 

 Ce îţi aminteşti despre Petru? 

 

 Spuneţi versetul biblic. 

 

 Spuneţi versetul biblic. 

 

 Unde, în ce carte, ni se povesteşte despre Cina Domnului?  
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JOC RECAPITUALTIV: 
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ŞI VIZUAL PENTRU VERSETUL BIBLIC 
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