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          ISUS ŞI COPIII  2  

     Isus poate vindeca 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu îi iubeşte pe copii şi 
le poate vindeca şi trupul, şi sufletul.   

TEXT BIBLIC: Ioan 4:46-53 

VERSETUL BIBLIC:  Matei 19:14 

 

 ŞCOLARI  
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   OBIECTIVE: 

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

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 
1. Faceţi o mică scenetă cu cei doi copii pregătiţi înainte de oră.  
2. Copilul bolnav intră plângând că a căzut şi s-a rănit.  
3. Învăţătorul cheamă repede medicul.  
4. Copilul care interpretează rolul medicului, vine repede cu trusa de prim ajutor. Verifică dacă   
       ,,bolnavul’’ are febră, îi pune un termometru, îi şterge cu apă şi vată rana, îi leagă cu o   
       faşă locul rănit, îi scoate termometrul şi îi dă o bomboană pe post de pastilă.  
5. Când copilul bolnav iese fericit din clasă, vorbiți despre faptul că atunci când suntem bolnavi,   

       mergem la doctor. Trebuie să fim mulţumitori 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 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    

       rostea și atingea un bolnav pentru a îl vindeca. 
6.    Spuneţi copiilor că azi aveţi o povestire biblică despre un tată și băiețelul lui care era foarte  
      bolnav. 

MATERIALE: 

♦ Unelte pentru doctor  

Sau 

♦ Articole folosite de  

        doctor (o mică lanternă,    
        stetoscop, termometru,  
        pansamente sau vată,  
        apă pentru curăţat,  
        leocoplast, rolă de fașă   
        etc) 

♦ Ruj roşu sau acuarele  

♦ Halat alb 

♦ Bomboană 

 

♦  Pregătiţi toate instrumentele folosite de către un doctor: un 
stetoscop, o mică lanternă, pansamente, vată, leocoplast, rolă de 
fașă etc.  

♦ Vorbiţi cu un copil să interpreteze pentru dvs. rolul unui bolnav 
şi cu un alt copil să interpreteze rolul medicului.  

♦ Spuneţi fiecăruia ce are de făcut la oră şi faceţi o scurtă repetiţie 
cu copiii înainte de lecţie.  

MATERIALE: 

♦ Copii xerox, pag. 9-

13, atâtea imagini câţi 
copii aveţi. 

♦ Foarfece 

♦ Scotch 

♦ Beţişoare pentru 

îngheţată/frigărui/beţe 
din copac 

♦ Lipici 

♦ Creioane colorate 

♦ OPŢIONAL: Hârtie 

creponată pentru păr şi 
haine 

 

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,  faptul că Isus poate să vindece. 

♦ Copii xerox, pag. 9-13. Atenţie! Trebuie să fie atâtea păpuşi, câţi copii 
aveţi. Fiecare copil trebuie să lucreze şi să aibă o păpuşă de hârtie. 

♦ 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.  

♦ Desenaţi cu ruj roşu, sau cu acuarele, o rană la cotul sau genunchiul copilului care interpretează 
rolul bolnavului.  
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INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

ATENŢIE!  

 La această lecţie veţi face lucrul manual cu copiii înainte de prezentarea povestirii biblice.  

Ceea ce vor lucra copiii acum, vor folosi ca vizuale în timpul prezentării lecţiei.  

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

TEXT BIBLIC: Ioan 4:46-53 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Spuneţi fiecărui personaj din hârtie cum se numeşte acel 
personaj: OAMENI; ISUS; NOBILUL; COPILUL BOLNAV. 
Ridicaţi păpuşa unu şi spuneţi cine este ea. Faceţi la fel cu 
fiecare păpuşă de hârtie în parte. 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.  

2. Grupele de 4 copii deja sunt împărţite de la lucru manual.  

3. Citiţi împreună cu voce tare textul biblic de la Ioan 4:46-53.  

 

ATENŢIE!  

♦ Dacă sunt mai puţini copii şi 

nu se pot forma grupe fixe 
de 4 copii, o grupă  - sau 
mai multe- poate fi formată 
din 3 copii, iar un copil va 
mânui 2 păpuşi diferite.   

♦ Dacă sunt mai mulţi copii şi 

nu se pot forma grupe fixe 
de 4 copii, o grupă, sau mai 
multe,  poate fi formată din 
5 doi copii, iar doi copii vor 
mânui aceeaşi păpuşă.  

MATERIALE: 

♦ Vizualele lucrate de 

copii la lucrul     
manual. 

♦ Biblii 

PAŞI DE LUCRU: 
1. Împărţiţi copiii în grupe a câte  patru copii.  ATENŢIE! Dacă sunt mai puţini copii şi nu se pot 

forma grupe fixe de 4 copii, o grupă  - sau mai multe- poate fi formată din 3 copii, iar un copil 
va face 2 păpuşi diferite.  Dacă sunt mai mulţi copii şi nu se pot forma grupe fixe de 4 copii, o 
grupă, sau mai multe,  poate fi formată din 5 copii, iar doi copii vor face aceeaşi păpuşă.    

2. În fiecare grupă un copil, sau doi, va confecţiona păpuşa Isus, altul păpuşa Nobilul, altul păpuşa 
Copilul bolnav, altul păpuşa Oamenii.  

3. Daţi copiilor imaginile xerox pe care le vor lucra după instrucţiunile de la punctele 4-8. 
4. Coloraţi imaginile. Acolo unde aveţi două variante - spate şi faţă - explicaţi că amândouă 

imaginile trebuie să fie colorate la fel. 
5.  Decupaţi imaginile.  
6. Lipiţi cele două imagini una peste alta, acolo unde aveţi varianta spate—faţă. 
7. Lipiţi cu scotch beţişorul pe spate, vezi exemplul de la pagina 11. 
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4. Discutaţi despre ceea ce spune textul, povestindu-l pe scurt ca să ştie copiii ce au de urmărit.  

5. Fiecare grupă a câte 4 copii pot studia şi împreună textul, pentru a putea reţine mai uşor 
derularea evenimentelor.  

6. Copiii din fiecare grupă vor avea 5 minute să se pregătească pentru o mică scenetă pe marginea 
textului biblic citit anterior.  

7. Fiecare copil va deţine rolul din povestea biblică, pe care îl are păpuşa creată de el la lucru 
manual.  

8. Grupele vor interpreta pe scurt povestirea biblică de la Ioan 4:46-53 astfel: 

♦ Vor veni pe rând în faţă.  

♦ Fiecare păpuşă va fi mânuită de copilul care a creat-o.  

♦ Păpuşile vor fi personajele din povestea biblică. 

♦ Copiii vor vorbi în locul păpuşilor creând un dialog între păpuşile pe care le mişcă.  

9.      La sfârşit, felicitaţi toate grupele pentru interpretare.  

10.   Copiii vor lua păpuşile acasă pentru a-şi aminti mereu că Isus poate să vindece, fiind   

         Medicul Suprem.  

CONCLUZIE:  

  Isus știe când suntem triști sau bolnavi și vrea să ne ajute. Data viitoare, când vă simțiți 
triști sau bolnavi, rugați-L pe Isus să vă ajute. Lui îi place să îi ajute pe copii.  

(Toţi copiii ridică păpuşile în sus la final.) 

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

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: 

♦ 10 Coli A4 de hârtie 

♦ Marker 

♦ 10 Ace de siguranţă 

♦ Cronometru (telefon) 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:  ,,Lăsaţi copilaşii să vină la 
Mine şi nu-i opriţi, căci 
Împărăţia cerurilor este a 
celor ca ei.” Matei 19:14   

1. Luaţi 10 coli de hârtie A4, sau tăiaţi 5 coli în două ca să obţineţi 10 jumătăţi.  

Scrieţi pe cele 10 hârtii părţi din versetul biblic astfel: (1) Lăsaţi copilaşii ... (2) să vină ... (3) la 
Mine...  (4) şi nu-i opriţi...  (5) căci Împărăţia... (6) cerurilor ... (7) este a celor ... (8) ca ei ... (9) 
Matei ...  (10) 19:14  

 

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

JOCUL pentru versetul biblic: 
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INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Împărţiţi copiii în două grupe.  

2. Aduceţi în faţă 10 copii care să vă ajute.  

3. Prindeţi pe spatele lor cu un ac de siguranţă câte o bucată de hârtie cu părţi din versetul biblic.  

4. Amestecaţi copiii cu părţile din versetul biblic.  

5. Aduceţi un prim copil din grupa unu. Acesta va aranja în ordine repede şi corect copiii cu părţile 
din versetul biblic, în faţa celor două grupe. Apoi toată grupa din care a fost luat copilul spune 
versetul. Totul trebuie să se întâmple în 20-30 secunde. Dacă reuşesc asta în timpul stabilit,  
primesc 100 puncte. Dacă reuşesc doar să ordoneze corect versetul, dar nu au apucat să-l spună,   
primesc doar 50 puncte.  

6. Aduceţi un prim copil din echipa 2 să facă acelaşi lucru.  

7. Jocul continuă până ce toţi copiii din fiecare grupă apucă cel puţin o dată să aranjeze versetul.  

8. Dacă aveţi  prea mulţi copii în fiecare grupă luaţi tot câte doi o dată. 

9. La sfârşit calculaţi punctajul.  

10. ATENŢIE! Învăţătorul spune ,,Start!’’ şi ,,Stop’’ , cronometrează timpul şi ţine evidenţa  

      punctajului pe echipe.  

    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. Astfel veţi obţine două inimi. 
 
 
4. Îndoiţi una din cele două inimi în mai multe părţi, până ajungeţi să obţineţi un pătrat pe 

care să-l lipiţi pe una din cele două jumătăţi ale inimii rămase intacte. 

 

MATERIALE: 

• Hârtie roşie 

• Foarfece 

• Lipici 

• OPŢIONAL: 

Creioane colorate 
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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, să o facă chiar atunci.  

♦ Faceţi o listă cu numele celor ce au declarat că sunt bolnavi. Pentru câteva săptămâni de-acum în-
colo, citiţi lista în viitor.  

♦ Săptămâna următoare întrebaţi pe copiii aceia cum se simt.    

CUM SE JOACĂ? 

1. Luaţi cutia cu cele 20 întrebări. 

2. Formaţi 2 echipe. 

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

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:  

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 inima împachetată în formă de pătrat către  
     copii 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. 

Jocul poate fi jucat şi de 
echipele implicate în 
Olimpiada Biblică JBQ doar 
că în loc de întrebările lecţiei 
se vor folosi întrebările 
pentru olimpiadă. 

  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:  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

♦ Faceţi copii xerox cu întrebările, pag. 14. 
♦ Tăiaţi cele 20 întrebări în 20 de fâşii de hârtie.  
♦ Împachetaţi întrebările şi puneţi-le într-o pungă/cutie.          

MATERIALE: 

♦ Un scaun 

♦ Batistă/şerveţele 

♦ Întrebările de la 

pag. 14 

♦ Foarfece 

♦ Pungă/Cutie 

 

 

 

Vedere spre copii 

 

 

Vedere spre dvs. 

Vedere spre copii 

FAŢĂ 
SPATE 
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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 batistă/şerveţel. Dacă folosiţi şerveţele, să aveţi mai multe 
 pregătite pentru că se pot rupe în timpul jocului.  

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 batista/şerveţelul.  

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

              scaunul dintre ei şi trebuie să ia batista de pe scaun. Cel care a reuşit să o ia, va extrage din   

             pungă/cutie o întrebare. 

10.      Copilul citeşte tare întrebarea.   

11.       Copilul care nu a apucat să ia batista de pe scaun, va răspunde. Dacă acesta nu ştie răspunsul,  

            lăsaţi pe ceilalţi copii din echipa lui să răspundă—cine doreşte. Pentru orice răspuns corect, 

              echipa primeşte 100 puncte.  

12.       Puneţi pe scaun batista.   

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

            cât vă permite timpul.  

14.      ATENŢIE! Faceţi ca toţi copiii să ajungă să lupte pentru batista de pe scaun.  Dacă unii   

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

             schimbaţi-i.   

 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

♦ Desenaţi un şablon al unei fetiţe (pag. 8) pe o coală de carton. Decu-
paţi, astfel încât copiii să poată folosi acest şablon pentru a putea de-
sena pe foile lor. Faceţi câte un şablon la fiecare 4-5 copii. Puteţi lua 
carton de la o cutie goală.   

♦ Respectaţi instrucţiunile de mai jos şi faceţi un model al 
fetiţei întinsă pe pat pentru a arăta copiilor ce trebuie să 
facă. 

♦ Faceţi un model înainte de oră, apoi faceţi al doilea model în 
faţa copiilor, arătându-le pas cu pas ce au de făcut.  

MATERIALE: 

♦ Fata—şablon pag. 8 

♦ Carton 

♦ Foarfece 

♦ O coală A4 de copil 

♦ Creioane colorate 

♦ Scotch sau lipici 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Ţineţi hârtia orizontal şi îndoiţi-o în trei. Tăiaţi de-a lungul celor trei  

       pliuri, imag. 1-2. 

2.   Puneţi-i pe copii să deseneze fetiţa în partea de sus a uneia dintre cele trei părţi de  

     hârtie, imag. 3. 

1. 

2. 

3
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3. Decupaţi fata şi desenaţi faţa (ochii, gura, nasul), apoi coloraţi faţa    

     fetei.  

4. A doua fâşie de hârtie va ţine loc de pătură.  

5. Luaţi marginea de jos şi îndoiţi-o în sus pentru a forma un pătrat.  
Asiguraţi-vă de faptul că atunci când fata e sub pătură, capul i se poate 
vedea încă, imag. 4. 

6. Îndoiţi pătura şi coloraţi fâşia mai îngustă pentru a arăta ca o pătură,      

     imag. 5. 

7. Puneţi-i pe copii să scrie versetul de memorat pe partea mai mare, 
aproape de unde au colorat pătura, image 5.                    

8. Tăiaţi a treia fâşie de hârtie în jumătate, pentru a face două fâşii mai 
lungi, subţiri, imag. 6. 

 

9. Arătaţi cum să îndoaie ca un evantai una dintre cele două fâşii de hârtie, 
imag. 7.  

10. Lipiţi cu scotch sau lipici de spatele fetei o parte a hârtiei evantai, iar 
cealaltă parte în interiorul patului, imag. 8.  Întindeţi-o pe fetiţă şi 
acoperiţi-o cu pătura.  

11.   Puneţi copiii să exerseze spunând povestea biblică unul altuia, folos-
ind lucrul manual, iar fata trebuie să sară din pat.  

6

verset 
În faţă 

În spate 

5. 

4. 

7. 

8. 

 

F
at

a 
ŞA

B
L

O
N
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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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Lucru Manual şi Lecţia Biblică 

NOBILUL SPATE 
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Lucru Manual şi Lecţia Biblică 

Faţă 

Spate 

OAMENI FAŢĂ- SPATE 
A

ten
țț țție: C

olora
țț țți im

aginea faţă. D
up
ă ce le colora

țț țți, tăia
țț țți șș șși lipi țț țți un b

ă
țț țț pe spatele acestui desen.  
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Lucru Manual şi Lecţia Biblică 

Faţă 

Spate 

ISUS FAŢĂ-SPATE 

A
ten

țț țție: C
olora

țț țți im
aginea faţă. D

up
ă ce le colora

țț țți, tăia
țț țți șș șși lipi țț țți un b

ă
țț țț pe spatele acestui desen.  
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Lucru Manual şi Lecţia Biblică 

faţă 

sp
ate 

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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1. Cum îşi petrecea Isus timpul printre oameni? 

2. Ce făceau oamenii când Îl vedeau pe Isus? 

3. Cum răspundea Isus oamenilor care Îi cereau ajutorul?  De ce? 

4. Ce face de obicei un om când e bolnav? 

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

6. Cine a venit la Domnul Isus să-i vorbească despre băiatul lui?  De ce? 

7. Cât de bolnav era băiatul? Cunoşti tu pe cineva foarte bolnav? Povesteşte. 

8. Cu cine se afla Isus când a venit tatăl băiatului la El? De ce? 

9. Tatăl era un om bogat sau sărac? Povesteşte despre el şi casa lui. 

10. Pe cine a chemat la început tatăl ca să-l vadă pe copilul lui bolnav? Ce au 
făcut ei? 

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

12. Cum se simţea tatăl când îşi vedea fiul bolnav? Cum se simt oamenii când au pe cineva bolnav? 

13. Ce a răspuns Isus tatălui când acesta l-a chemat acasă la fiul său bolnav? 

14. Ce s-a întâmplat cu băiatul bolnav după ce a fost tatăl la Isus? De ce? 

15. Ce a făcut Isus pentru băiatul bolnav? De ce? 

16. Cine l-a vindecat pe băiatul bolnav? Cum l-a vindecat? 

17. Cum a fost vindecat băiatul bolnav?   

18. Ce i-au spus oamenii tatălui când acesta s-a întors acasă? 

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

20. Spune versetul biblic. 

 

 

Joc Recapitulativ ÎNTREBĂRI: 

ATENŢIE 

Este foarte important 

să întrebaţi mereu “De 

ce?”  

      Copiii au nevoie să 

gândească când răspund 

la întrebarea “De ce?”.       

     Jocul recapitulativ nu 

este un test să vedem 

dacă copiii ştiu fapte, 

nume, ce s-a întîmplat, ci 

vrem ca copiii să înveţe 

să aplice  Biblia în viaţa 
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PUZZEL OPŢIONAL  PENTRU ŞCOLARII MICI 

OPŢIUNE 1: Daţi fiecărui copil o copie Xerox. Copiii vor scrie pe imagine, la întâmplare, câteva lucruri 
pe care Dumnezeu poate să le vindece. Copiii colorează imaginea. OPŢIONAL o lipesc pe carton. Copiii 
vor tăia puzzle-ul pe liniile punctate şi se vor juca cu el, ordonând corect piesele. 

 


