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   OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă practic, prin joc, că atunci când suntem bolnavi, 
căutăm să fim ajutaţi de cineva care poate să ne ofere ajutor.   

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 
1. Puneți-i pe copii să pretindă că animalele de pluș sau păpușile sunt 

bolnave.  
2. Ajutați-i pe copii să facă pe doctorul unul pentru celălalt, pentru păpuși 

sau pentru dvs. (4 sau 5 minute).  
3. Adunați toate jucăriile și instrumentele de doctor.  
4. Vorbiți despre faptul că atunci când suntem bolnavi, mergem la doctor. Trebuie să fim mul-

ţumitori că avem doctori care ne ajută să ne facem bine. Doctorii pot folosi medicamente sau 

bandaje sau chiar ne fac operație pentru a ne ajuta. Dar noi avem şi un alt AJUTOR pe care 

putem să –L chemăm când suntem bolnavi. El este şi mai puternic decât un medic pământesc. 

El este ISUS. Când trăia pe pământ, El doar a rostit și a atins pe un bolnav pentru a îl vin-

deca. 
5. Spuneţi copiilor că azi aveţi o povestire biblică despre un tată și băiețelul lui care era foarte  
      bolnav. 

MATERIALE: 

♦ Păpuși sau animale de 

pluș .  

♦ Un set de unelte pentru 

doctor  

Sau 

♦ Articole folosite de 

doctor (o mică 
lanternă, pansamente, 
bețisoare pentru ure-
chi, vată, leocoplast, 
rolă de fașă 
etc) 

 

♦  Pregătiţi păpuşile şi toate instrumentele folosite de un doctor: o 
mică lanternă, pansamente, bețisoare pentru urechi, vată, leo-
coplast, rolă de fașă etc.  

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

  OBIECTIVE: 

Copiii să confecţioneze fiecare câte un obiect pe care să-l folosească 
în timpul povestirii biblice, apoi pot să îl ia acasă ca să-şi amintească 
ori de câte ori îl văd de faptul că Isus poate să vindece. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

♦ Copii xerox, pag.9-14. Atenţie! Trebuie să fie atâtea păpuşi  câţi copii 
aveţi. Fiecare copil trebuie să lucreze şi să aibă o păpuşă de hârtie. 

♦ Dacă aveţi copii la grupă care ştiu să taie cu foarfeca, lăsaţi-i pe ei să o 
facă. Dacă nu, pregătiţi dvs. păpuşile de hârtie înainte de oră.  

♦ Pregătiţi beţişoarele şi scotch-ul/lipiciul pentru fiecare copil. 
♦ Faceţi dvs. un model pentru fiecare personaj ca exemplu pentru copii, dar 
şi pentru că veţi avea nevoie de ele în timpul povestirii de la lecţia biblică.  

ATENŢIE!  

 La această lecţie veţi face lucru manual cu copiii înainte de prezentarea povestirii biblice. 
Ceea ce vor lucra copiii acum, vor folosi ca vizuale  în timpul prezentării lecţiei.  

 

MATERIALE: 

♦ Copii xerox, pag.9-14, 

atâtea imagini câţi 
copii aveţi. 

♦ Foarfece 

♦ Scotch 

♦ Beţişoare pentru 

îngheţată/frigărui/beţe 
din copac 

♦ Lipici 

♦ Creioane colorate 

♦ OPŢIONAL: Hârtie 

creponată pentru păr şi 
haine 
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POVESTIREA BIBLICĂ 

 Isus călătorea și făcea multe lucruri minunate. (Arătați  

păpușa Isus. Merge, se oprește, apoi merge iar. Copiii care au 

păpuşa Isus, o vor ridica şi vor face şi ei ce faceţi dvs.) Oamenii au 
auzit cum poate face anumite lucruri pe care nimeni altcineva nu le putea face. Era greu 
pentru Isus să meargă prea repede, deoarece atât de mulți oameni veneau la El să Îi ceară 
ajutorul. Toți voiau ca Isus să meargă în orașul lor să facă minuni. Ştiți ce este o minune? 
(Permiteți-le copiilor să răspundă. Dacă vreunul dintre ei dă răspunsul corect, explicați că 

minune înseamnă să faci ceva ce este imposibil de făcut.) Isus putea spune vântului să se 
oprească și se oprea. El putea vindeca pe bolnavii pe care nimeni altcineva nu îi putea vindeca.  
 

  OBIECTIVE: 
Copiii să înţeleagă că Dumnezeu îi iubeşte mult pe copii, de aceea 
El nu-i respinge niciodată, ci doreşte să-i ajute şi să îi vindece când 
sunt bolnavi.   

TEXT BIBLIC: Ioan 4:46-53 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

♦ Spuneţi fiecărui personaj din hârtie cum se numeşte el. Ridicaţi 
păpuşa unu şi spuneţi cine este ea. Faceţi la fel cu fiecare păpuşă 
de hârtie. Faceţi un exerciţiu ca un joc şi rugaţi copiii să ridice 
păpuşile când aud numele ei. Repetaţi de câteva ori cu copiii, ca 
să înveţe bine cine este fiecare personaj, apoi începeţi 
povestirea. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

♦ Faceţi copii xerox la povestirea biblică de mai jos, ca să o puteţi 
citi cursiv şi cu intonaţie în timpul orei, sau citiţi povestirea de 
câteva ori ca să o puteţi prezenta la oră.  

ATENŢIE! 

♦ Folosiţi toate păpuşile 
copiilor chiar dacă aveţi 
trei Isus, ş.a.m.d. Fiecare 
copil se va bucura să 
folosească păpuşa 
lucrată de el.  Apreciaţi 
fiecare păpuşă, aşa încât 
niciun copil să nu se 
simtă respins.  

♦ Fiecare personaj apare 
de minimum trei  ori. 

MATERIALE: 

♦ Vizualele lucrate de 

copii la lucrul     
manual. 

PAŞI DE LUCRU: 
1. Daţi fiecărui copil câte o imagine, pot fi mai multe imagini de acelaşi fel. 
2. Coloraţi imaginile. Acolo unde aveţi două variante - spate şi  faţă - explicaţi că amândouă 

imaginile trebuie să fie colorate la fel.  
3. Lipiţi beţişoarele cu scotch pe spatele imaginii “faţă”, acolo unde aveţi două variante, spate şi 

faţă. 
4. Lipiţi cu lipici spatele imaginii acolo unde aveţi spate separat de faţă, exemplu nobilul, pag.11 
5. Decupaţi imaginile. Copiii care nu ştiu să taie cu foarfeca vor fi ajutaţi de dvs. Ei vor face doar 

ceilalţi paşi. 
6. OPŢIONAL:  
      Din  hârtie creponată tăiaţi franjuri şi lipiţi pe capul păpuşilor în loc de păr. Pentru haine, în  loc   
      să coloraţi, puteţi face din hârtie creponată cocoloşi mici pe care îi veţi lipi unul lângă altul.  
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 Lângă orașul prin care călătorea  Isus, locuia un om foarte important, un nobil. 
(Arătați păpușa care reprezintă omul important. Copiii care au făcut această păpuşă  

ridică şi ei păpuşa.) El avea o casă mare și mulți oameni lucrau pentru el. (Cu cealaltă 

mână arătați bățul pe care sunt mai mulți oameni, apoi trageți mâna jos repede. Copiii care 

au lucrat această imagine, o vor ridica şi ei în sus. Ţineți pe omul cel important sus.) El 
era foarte puternic și important. (Copiii care au făcut această păpuşă ridică şi ei din nou 

păpuşa în sus.)  
 Nobilul avea un fiu pe care îl iubea foarte mult. Într-o zi, băiatul lui s-a îmbolnăvit. 
(Arătați păpușa care reprezintă un băiat. Puneți orizontal ca și cum ar fi întins. Copiii care 

au lucrat această păpuşă, o vor ridica şi ei şi vă vor imita.) Tatăl a chemat toți doctorii din 
oraș să vină și să îi facă băiatul bine. Dar nimeni nu a reușit să îl ajute pe micuțul băiat. Cu 
fiecare zi ce trecea, el se îmbolnăvea și mai tare. Nobilul a crezut că băiețelul lui va muri. 
Era atât de trist! (Puneți jos păpușile care îi reprezintă pe nobil și pe fiul lui.)  

Dar într-o zi, el a auzit că Isus era în drum spre orașul lor. Dar nu se grăbea să ajungă; se 
oprea din loc în loc pe drum ca să se roage pentru oameni şi să le vorbească. Lui Isus îi 
place să îi ajute pe oameni. (Ridicaţi pe Isus. Mergeți încet un pic mai departe, și păpușa 

Isus să se oprească din când în când, apoi puneți-L jos. Copiii care au păpuşa Isus, vor face 

la fel ca dvs. cu păpuşa lor Isus.)  

 Băiețelului îi era din ce în ce mai rău în fiecare zi. (Arătați păpușa care reprezintă 

un băiat. Puneți orizontal ca și cum ar fi întins. Copiii care au lucrat această păpuşă o vor 

ridica şi ei, şi vă vor imita.) Doctorii doar dădeau din cap. Toţi oamenii din jurul lui nu știau 
cum să îl ajute pe fiul nobilului. (Arătați bățul pe care sunt mai mulți oameni. Copiii care 

au lucrat această imagine, o vor ridica şi ei în sus.) Tatăl era așa de trist! El s-a hotărât să 
nu mai aștepte până ajunge Isus în orașul lui, și a plecat după El. (Ridicaţi păpușa nobil. 

Mișcați-l repede înspre direcția unde este Isus. Copiii care au păpuşa nobil, fac ceea ce 

faceţi dvs.) În ziua următoare, s-a trezit devreme și a plecat. Era un drum lung, dar a alergat 
și a mers cât a putut de repede ca să Îl găsească pe Isus. Într-un final L-a găsit. ,,Isus!’’ 
strigă nobilul. ,,Te rog vino în casa mea. Fiul meu este foarte bolnav. Te rog vino și roagă-te  
pentru el!’’ 
 Ce credeți că i-a spus Isus tatălui? (Lăsați copiii să răspundă.) Nu, Isus nu i-a  
răspuns că va merge cu el repede, dar Isus știa că nu trebuie să meargă acolo, la ei acasă, ca 
băiatul să se vindece. (Faceți din cap cu păpușa Isus ca și cum ar spune NU. Copiii cu 

păpuşa Isus vă imită.) Erau atât de mulți oameni care erau în jurul lor şi care aveau nevoie 
de ajutor! Nu era încă timpul pentru El să plece.  
 Tatăl era așa de trist. ,,Te rog, Isus...’’ implora el, ,,trebuie să vii, sau fiul meu va 
muri!’’ (Mutați-l pe nobil în față și în spate ca și cum ar vorbi. Copiii care au păpuşa nobil 

o ridică în sus.) Isus a văzut cât de trist era tatăl și i-a părut rău pentru el. S-a uitat la nobil 
și i-a spus: ,,Mergi acasă, fiul tău va fi bine acum.’’ (Mișcați-L pe Isus în față și în spate, 

ca și cum ar spune nu, apoi îndreptați capul Lui în direcția din care a venit nobilul.  

Copiii care au păpuşa Isus, o ridică.) 

 Tatăl băiatului s-a uitat la Isus și a știut că poate avea încredere în El. (Întoarceți-l 

pe nobil ca și cum pleacă spre casă. Copiii cu păpuşa nobil fac ceea ce văd la dvs.) Se  

ridică și plecă înapoi spre casă.  
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Copiii să repete versetul biblic învăţat la lecţia anterioară printr-o 
metodă simplă şi uşor de asimilat, anume că Domnul Isus nu-i 
respinge pe copii, ci îi invită să vină la El pentru că doreşte să îi 
ajute. 

OBIECTIVE: 

MATERIALE: 
Nu sunt. 

 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:  „Lăsaţi copilaşii să 
vină la Mine...”  
 Matei 19:14 

 În timp ce se îndrepta spre casă, câțiva dintre oamenii care lucrau pentru el, au venit  
alergând și ziceau: ,,Fiul tău este vindecat. Nu mai este bolnav.’’ (Ridicați păpușa cu mai mulți 

oameni. La fel fac şi copiii care au confecţionat această păpuşă. Mișcați-o repede către nobil.)  

Nobilul era așa de fericit! Isus îi vindecase fiul. Da. El ştia că putea să aibă încredere în Isus. 
(Ridicaţi păpuşa fiul în sus. La fel vor face şi copiii care au lucrat această păpuşă.)   

 
 CONCLUZIE:  
  Isus știe când suntem triști sau bolnavi și El vrea să ne ajute. Data viitoare când vă 
simțiți triști sau bolnavi, rugați-L pe Isus să vă ajute. Lui Isus îi place să îi ajute pe copii.  
(Toţi copiii ridică păpuşile în sus, la  

♦ Repetaţi de câteva ori cu copiii versetul biblic învăţat deja la 
lecţia anterioară.  

JOCUL pentru versetul biblic: 

1. Spuneţi tuturor copiilor să se aşeze în cerc.  

2. Aşezaţi-vă şi dvs. alături de  copii.   

3. Dvs. veţi începe jocul şi tot dvs. veţi indica şi schimbarea regulilor (mai rapid sau mai lent, tare 
sau în şoaptă), atunci când vă vine rândul.  

4. Dvs. trebuie să spuneţi primul cuvânt din versetul biblic: Lăsaţi. 

5. Copilul din dreapta dvs. continuă şi spune: copilaşii  

6. Următorul spune: să  

7. Şi tot aşa până se termină versetul.  

8. Acum dvs. veţi sugera o nouă regulă: mai tare, mai încet etc.  

9. Copilul care vine la rând va aplica noua regulă sugerată de dvs. la  primul cuvânt. Se continuă în 
acelaşi mod, ca mai sus, dar păstrând noua regulă indicată de dvs.  

10. La sfârşit, mai spuneţi cu toţii împreună versetul, apoi treceţi la  

      următoarea secţiune.  

ATENŢIE! Dacă un copil nu ştie, din diverse motive, ce cuvânt 
 urmează atunci când îi vine rândul, ajutaţi-l dvs. fără ca acel copil 
să se simtă rău. Apoi felicitaţi-l pentru încurajare. 
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INSTRUCŢIUNI în timpul orei:  

    OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă practic că Isus este puternic şi poate să ne 
vindece. 

INIMA RESTAURATĂ 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

♦ ATENŢIE: Repetaţi înainte de oră de câteva ori cum se face, ca  să   

       evitaţi surprizele neplăcute din timpul orei.  

1. Luaţi două coli roşii de hârtie A4, puneţi-le una peste alta şi îndoiţi-le pe la 

  jumătate. Dacă nu aveţi hârtie roşie, puteţi colora două coli albe cu 

       creioane colorate.   

2. Tăiaţi cu foarfeca o inimă peste cele două hârtii.  

3. Veţi obţine două inimi. 

 

4. Îndoiţi una dintre cele două inimi, în mai multe părţi, până ajungeţi să 
obţineţi un pătrat pe care să-l lipiţi pe una dintre cele două jumătăţi ale 
inimii rămase intacte. 

 

 

MATERIALE: 

• Hârtie roşie 

• Foarfece 

• Lipici 

• OPŢIONAL: 

Creioane colorate 

1. Luaţi inima pregătită înainte de oră, paşi 1-4. 

2. În timp ce vorbiţi despre durere, boală şi suferinţa pe care unii oameni 
o au, rupeţi cu grijă inima pe la mijloc, apoi alte câteva bucăţi mari pe 
care le suprapuneţi cu grijă, aşa încât să nu se vadă că pe spate e lipit 
ceva.  

3. Îndoiţi în jurul inimii din spate împachetată în formă de pătrat, aşa 
încât să nu se vadă.  

4.   În timp ce vorbiţi despre cum Isus poate să vindece trupurile şi  

     sufletele bolnave, întoarceţi cu grijă către copii inima împachetată în  

     formă de pătrat şi desfaceţi-o discret. Când veţi vorbi despre     

    cum ne vindecă Isus, arătaţi copiilor inima nouă, întreagă, care nu        

    mai este ruptă.  

5. Pentru a vedea cum se face:  

     http://www.youtube.com/watch?v=SzhSkowlEsU. 

 

 

Vedere spre copii 

 

 

Vedere spre dvs. 

Vedere spre copii 

FAŢĂ 
SPATE 
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  OBIECTIVE: 

Copiii să recapituleze printr-un joc lecţia despre cum Domnul 
Isus nu îi respinge pe copii, ci îi invită să vină la El. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

♦ Faceţi copii xerox cu întrebările, pag. 15.  
♦ Faceţi 10 fâşii de hârtie pe care să scrieţi numere de la 1 la 10. 
♦ Împachetaţi-le şi ţineţi-le undeva în siguranţă până la momentul  
      potrivit. 
         

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

CUM SE JOACĂ? 

1. Luaţi cele 10 întrebări. 

2. Formaţi două echipe. 

3. Aşezaţi o echipă într-o parte a clasei, iar cealaltă echipă în a 
 doua parte a clasei.  

4. Trasaţi o linie cu o sfoară/cretă în faţa fiecărei echipe.  

          Echipele trebuie să stea doar în spatele liniei şi nu au voie să  

          depăşească linia. 

5.        La mijlocul clasei aşezaţi un scaun. 

6.         Pe scaun aşezaţi o primă hârtie cu un număr. Nu trebuie să se vadă numărul.  

7.         Desemnaţi câte un copil reprezentant din fiecare echipă.  

8.      Cei doi copii stau în spatele liniei la aceeaşi distanţă unul de altul, iar în faţa lor se află  

           scaunul cu hârtia.  

9.      Când învăţătorul spune ,,start!’’, cei doi copii, câte unul din fiecare echipă, aleargă spre   

            scaunul dintre ei şi trebuie să ia hârtia de pe scaun. Cel care a reuşit să o ia, va spune ce   

            număr e  scris pe hârtie. 

10.      Dvs. veţi citi întrebarea de la numărul respectiv şi unul dintre cei doi copii (care doreşte, sau   

            copilul care nu a apucat să ia hârtia de pe scaun) va răspunde. Dacă acesta nu ştie răspunsul,  

            lăsaţi pe ceilalţi să răspundă—cine doreşte. 

11.       Puneţi pe scaun o altă hârtie cu un alt număr.  

12.       Jocul se repetă la fel ca mai sus şi se joacă până ce toate întrebările au fost epuizate, sau atât   

            cât vă permite timpul.  

13.       ATENŢIE! Faceţi ca toţi copiii să ajungă să lupte pentru hârtia de pe scaun.  Dacă unii copii    

             au reuşit să ia hârtia de mai multe ori, nu puneţi aceiaşi copii împreună ca prima dată, ci     

             amestecaţi copiii.   

ATENŢIE! 

♦ Deşi nu recomandăm 
jocul pe echipe la  

   copiii preşcolari, acest 
joc impune împărţirea 
copiilor în două 

   echipe. Echipele vor fi 
însă doar pentru joc, 
nu şi pentru întrebări. 

MATERIALE: 

♦ Un scaun 

♦ Întrebările de la 

pag. 15 

♦ Coli A4 de hârtie 

♦ Creion 

♦ Foarfece 

 

 

JOC 1 



        Isus poate vindeca—Preşcolari 8 

www.KIDZROMANIA.com 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

♦ Doi sau trei copii se joacă simulând că sunt răniţi sau bolnavi. 

♦ Un alt copil simulează că cheamă de urgenţă un doctor prin telefon.  

♦ În timp ce aşteaptă să vină doctorul, un alt copil se roagă.  

♦ Doctorul (învăţătorul va interpreta acest rol) va vorbi la telefon cu copilul, dar nu intră în scenă 
decât când copilul şi-a terminat rugăciunea.  

 

 

JOC 2 –PANTOMIMĂ sau SCENETĂ 

JOC 3  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

♦ Faceţi cu copiii o mică scenetă după povestirea biblică spusă la lecţie, în care un copil va  

      interpreta rolul lui Isus, altul rolul tatălui, copilul bolnav, mama, vecinii, slujitorii ş.a.m.d. 

♦ Ajutaţi-i pe copii să interpreteze, spunându-le dvs. ce anume au de făcut. 

♦ Jucaţi jocul acesta de mai multe ori, dar schimbaţi rolul copiilor. 

 

RUGĂCIUNE: 

♦ Întrebaţi pe copii dacă este vreunul bolnav sau dacă au pe cineva bolnav în familie. 

♦ Încurajaţi pe cei ce ridică mâna să se roage pentru acel lucru, să o facă chiar atunci.  

♦ Faceţi o listă cu numele celor ce au declarat că sunt bolnavi.  

♦ Săptămâna următoare, întrebaţi pe acei copii  cum se simt.    
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Lucru Manual şi Lecţia Biblică 

Atențțțție: Colorațțțți ambele imagini faţă-spate (pag.  9-10). După ce le colorațțțți, tăiațțțți șșșș i lipițțțți-le una în spatele celeilalte. 
Lipiţi cu scotch beţişorul pe spate (vezi pag. 11). 

NOBILUL FAŢĂ 
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NOBILUL SPATE 
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COPIL FAŢĂ şi  SPATE 

Atențțțție: Colorațțțți ambele imagini faţă-spate. După ce le colorațțțți, tăiațțțți șșșși lipițțțți-le una în spatele celeilalte. Lipiţi 
cu scotch beţişorul pe spate. 
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ATENŢIE! Acest vizual, folosit pentru concluziile lecţiei biblice, apare o singură 
dată.  Coloraţi dvs. sau un copil care a colorat deja o altă imagine. 

Lucru Manual şi Lecţia Biblică 
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1.  Ce faci tu când eşti bolnav? 

 

2. Ce face un medic pentru un bolnav? 

 

3.  Cum te simţi tu când eşti bolnav? Povesteşte. 

 

4.  Cine a venit la Domnul Isus să-i vorbească despre băiatul lui bolnav? 

 

5.  Cum l-au ajutat medicii pe băiatul cel bolnav? 

 

6. Ce a crezut tatăl când a văzut că nimeni nu-l poate ajuta pe băiatul lui? 

 

7. Cine l-a vindecat pe băiatul bolnav? 

 

8. Cum a fost vindecat băiatul bolnav? 

 

9. Ce trebuie să facem şi noi astăzi  când suntem bolnavi? 

 

10. Spune versetul biblic. 

 

 

Joc Recapitulativ ÎNTREBĂRI: 
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PUZZEL OPŢIONAL  PENTRU COPIII MICI 

OPŢIUNE 1: Faceţi 3-4 copii xerox.  Coloraţi, lipiţi pe carton şi când s-a uscat, decupaţi.  Arătaţi copiilor, 
apoi amestecaţi piesele. Lăsaţi copiii să aranjeze puzzle-ul corect. OPŢIUNE 2: Faceţi copii xerox pentru 
fiecare copil.  Lipiţi pe carton. Copiii duc puzzle-ul acasă şi explicaţi părinţilor ce au de făcut. 


