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OBIECTIVE:
Introduce tema lecţiei, că așa cum cineva a oferit lui Isus un loc
în Betleem ca să se nască, chiar și o iesle, tot la fel şi ei pot oferi
azi lui Isus un loc în viaţa lor.

MATERIALE:
 O păpuşă bebeluş
 Câteva obiecte pentru

bebeluşi (scutec,
biberon, haine, suzetă,
jucărie etc.)

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:
 Pregătiţi pentru lecție obiectele indicate la materiale.

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1. Arătaţi copiilor un bebeluș de jucărie și întrebaţi-i dacă vreunul dintre 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. Copiii vor spune câteva lucruri în legătură cu grija pentru un nou născut (trebuie hrănit,
schimbat, iubit, legănat etc.) pe care le veți interpreta ca şi cum păpușa ar fi un bebeluș
real, astfel:
 Cineva, un voluntar cu care veţi vorbi înainte de oră, va simula un plâns de copil. Spuneți:
,,Oh, bebeluşul meu plânge! De ce credeţi voi, copii, că plânge el? Ce probleme are?’’
 Copiii vor spune câteva posibile motive. Unul poate va zice că bebeluşul trebuie schimbat.
Prefaceţi-vă că îi puneţi un scutec nou. Apoi voluntarul va simula din nou un plâns de
copil. Copiii vor da un alt motiv pentru care, cred ei, că plânge bebeluşul: îi este foame.
Prefaceți-vă că îl hrăniţi cu un biberon. Voluntarul simulează din nou și din nou un plâns
de bebeluș, iar copiii vor da alte și alte motive. De fiecare dată interpretați ce vă sugerează
copiii că trebuie făcut pentru a împlini nevoile unui bebeluș: vă jucați cu el, îl legănați etc.
3. La sârşit, după ce vor fi simulate mai multe situaţii, voluntarul care interpretează plânsul
bebeluşului se va opri. Prefaceți-vă că ați obosit: ,,Oh, ce greu a fost. Nu e deloc uşor să
îngrijeşti un bebeluş. Acum îmi dau seama ce greu i-a fost Mariei să fie departe de casă
atunci când a născut pe Isus și să Îl îngtijească în astfel de condiții.”

OBIECTIVE:
Copiii vor învăţa că așa cum cineva a oferit lui Isus un loc
în Betleem ca să se nască, chiar și o iesle, tot la fel şi ei pot
oferi azi lui Isus un loc în viaţa lor.
TEXTE: Luca 2:1-7
INSTRUCŢIUNI înainte de oră:
1. Faceţi copie xerox la interviurile de mai jos, pag. 3-4.
2. Invitați trei voluntari băieţi, adulţi sau copii, care să
interpreteze rolul hangiului, al unui vecin al hangiului şi al
lui Iosif. Dacă nu aveţi atât de mulţi voluntari, folosiţi
aceeaşi persoană pentru fiecare rol, dar schimbaţi costumul
de fiecare dată.
3. Alegeţi un al patrulea voluntar, băiat sau fată, care să
interpreteze rolul reporterului.
www.KIDZROMANIA.com

2

MATERIALE:
 O Biblie
 Copie xerox interviurile
de la pag. 3-4
 Haine improvizate
pentru hangiu, vecin al
hangiului, Iosif
 Microfon
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4. Daţi câte un script celor patru vountari ca să înveţe
rolurile, astfel încât la lecţie dialogul să fie cât mai real.
Nu trebuie învăţat cuvânt cu cuvânt, însă trebuie
păstrată tema şi scopul lecţiei în răspunsurile date
reporterului la întrebări.
5. Repetaţi înainte de lecţie aceste dialoguri cu voluntarii
implicaţi.

Pentru costume:

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1. Spuneți: ,,Şi astăzi, pentru povestirea biblică, ne vom
ajuta de reporterul nostru de pe teren, care ia parte la
toate evenimentele importante. (Strigaţi pe nume
voluntarul care interpretează reporterul.) Ai legătura!”
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Pentru hangiu, vecinul hangiului și
Iosif, puteți folosi un cearceaf, de
preferat uni, pus pe cap și legat cu un
cordon de jur împrejurul capului.



Reporterul poate fi îmbrăcat ca în zilele
noastre.



Microfonul, dacă nu aveţi unul
adevărat, improvizaţi dintr-un tub de la
hârtia igienică, pe care să îl înveliţi
frumos cu o hârtie colorată, iar la un
capăt să atârne un şnur.

2. Reporterul intră împreună cu cele trei personaje, salută
şi spune: ,,Bun găsit! Am o surpriză pentru voi azi. Cu
mine se află aceste trei persoane care ne vor povesti
despre evenimentele care însufleţesc această sărbătoare,
naşterea lui Isus.”
Interviu HANGIUL:
Reporter:
Cine sunteţi şi de unde veniţi?
Hangiu:
Hei, eu sunt un personaj despre care mulţi cred că sunt un om rău şi nu înţeleg de ce.
Eu sunt hangiul din Betleem despre care se ştie că am spus că lui Iosif că n-am
niciun loc în casa mea de poposire.
Reporter:
Ne bucurăm să vă cunoaştem, domnule hangiu. Am vrea să auzim care e povestea
dumneavoastră.
Hangiu:
Omul acesta (arată spre Iosif) a venit la hanul meu, atunci cu porunca lui
Cezar Augustus când toţi trebuiau să se înscrie în cetatea de provenienţă. El (arată
spre Iosif) mi-a cerut un loc. Dar hanul era plin ochi. Aşa că i-am zis să plece.
Unde
era să-i culc când nu mai aveam niciun loc?
Reporter:
Înţelegem situaţia.
Hangiu:
Mă bucur că înţelegeţi. Mulţi nu înţeleg. De-a lungul vremii am fost aspru criticat
din pricina refuzului meu.
Reporter:
Povestiţi-ne!
Hangiu:
După ce i-am spus lui Iosif să plece că nu mai am niciun loc în han, la câteva
minute a venit vecinul meu (arată spre vecinul).
Reporter:
Şi ce v-a spus vecinul de v-a convins?
Hangiu:
Eu n-am văzut-o la început pe Maria. Dar vecinul m-a rugat să am milă de ei, să
fac
eu ceva pentru ei că nici el nu mai are niciun loc în casa lui. Vecinul meu ştia că eu
mai am un grajd nou de rezervă.
Reporter:
Şi?
Hangiu:
Când am văzut-o pe Maria însărcinată și gata să nască, mi-a fost milă de ea. Şi i-am
oferit grajdul meu cel nou în care îmi adăposteam câteva vitele și câteva oiţe. Era un
grajd nou și curat, să ştiţi.
Reporter:
Şi acolo s-a născut Pruncul Isus.
Hangiu:
Da. Acolo s-a născut Copilaşul. Ştiu că nu a fost tocmai un loc potrivit unde
să se nască un copil, dar măcar eu I-am dat un loc. Şi ieslea în care a dormit Pruncul
era curată și avea fân proaspăt.
Reporter:
Eu cred că gestul dvs. a fost foarte frumos. I-aţi dat ceea ce aţi putut, chiar dacă a
fost un loc modest, şi Copilaşul a fost bine.
Hangiu:
Copilul s-a născut acolo şi I-a fost bine, da. A fost ferit de aglomeraţia din han şi de
agitaţia din cetate.
Reporter:
Mulţumim că aţi împărtăşit aceste informații cu noi.
Hangiu:
Cu plăcere.
www.KIDZROMANIA.com
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Interviu VECINUL:
Reporter:
Și dumneavoastră? Sunteți vecinul.
Vecinul:
Da, suntem vecini. Locuim amândoi în Betleem, peste drum unul de altul
Reporter:
Ce puteți să ne spuneți despre aceste evenimente?
Vecinul:
Păi, vecinul hangiu a spus cam tot. Omul ăsta (arată spre Iosif) a venit
întâi la mine și m-a întrebat unde poate găsi un loc de găzduire pentru el
şi pentru soţia lui. Mi-a spus că soţia lui e însărcinată și că i-a venit
timpul să nască.
Reporter:
Şi?
Vecinul:
Și i-am zis că eu n-am niciun loc în casa mea. Porunca lui Cezar Augustus
a adus aşa mulţi oameni în cetate că nu doar hanul, ci şi casele noastre erau pline de
călători. L-am trimis totuși să încerce la vecinul la han. Apoi când am văzut că îl
refuză și el și că soția lui are dureri mari, mi s-a făcut tare milă de ei.
Reporter:
Și ați vorbit cu vecinul să îi ajutați cumva.
Vecinul:
Da, ştiam de grajdul lui cel nou și că ar putea să-i găzduiască acolo.
Reporter:
Şi-aşa a ajuns Pruncul să se nască în grajdul din Betleem.
Vecinul:
Da, vecinul meu e om înţelegător şi a oferit acestui Copilaş ce a avut. A ajutat
acest Copil să se nască în linişte şi siguranţă.
Reporter:
Într-adevăr e impresionant că i-a oferit totuşi un loc. E frumos şi din partea dvs. că
nu aţi stat nepăsător. Aţi fost omul potrivit la timpul potrivit.
Vecinul:
N-a fost mare lucru, dar sunt bucuros că s-a găsit o modalitate de a ajuta!
Reporter:
Mulţumim că aţi stat de vorbă cu noi.
Vecinul:
Cu plăcere.
Interviu IOSIF:
Reporter:
Aici îl avem cu noi și pe Iosif.
Iosif:
Da. Bun găsit.
Reporter:
Ce ați simțit când ați văzut că nu aveți unde să vă cazați, Maria fiind gata să nască?
Iosif:
Vă dați seama că nu a fost ușor. Eu şi Maria am plecat din Nazaret spre
Betleem, pentru a ne înscrie în cetatea de unde mi se trage mie neamul, din porunca
lui Cezar Augustus.
Reporter:
Și ați plecat în călătorie chiar dacă Maria era însărcinată!
Iosif:
Porunca împăratului e poruncă. Ea nu ţine cont de problemele noastre.
Reporter:
Şi aţi mers așa cale lungă.
Iosif:
Da. Maria era pe punctul de a naşte și nu ne-a fost ușor tot drumul. Dar mulţumim
lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem cu bine la Betleem. Da. Dumnezeu are
planurile Lui cu noi şi ne poartă de grijă. Mai ales că acest Copilaş, despre care au
scris și profeţiile, nu era orice copil. El a fost Cel promis și trimis, Fiul Său.
Reporter:
Și când aţi ajuns la Betleem, ați găsit toate locurile ocupate. Ce ați simțit?
Iosif:
Ce puteam să simt? Mi-a fost greu. Eram departe de casă... Maria năștea... Eu eram
responsabil pentru siguranţa şi binele ei şi al Copilului... Trebuia să am grijă de ei,
dar n-aveam nicio putere.
Reporter:
Cred că v-a fost foarte greu.
Iosif:
Da. Dar ştiam că Dumnezeu ne poartă de grijă, mai ales că un înger mi-a vorbit
despre acest Prunc şi de unde vine El. Şi Dumnezeu a avut grijă de El.
Reporter:
Cu un grajd.
Iosif:
Da. Omul ăsta (arată spre hangiu) a dat ceea ce avea el la dispoziţie atunci. Poate
ziceţi că e doar un grajd, dar pentru noi a însemnat foarte mult. Pruncul Isus a avut
totuși un loc călduros în care să se nască.
Reporter:
Într-adevăr! Mulțumim că ați fost alături de noi.
Iosif:
Cu drag.
Reporter:
Aceasta a fost transmisia de astăzi de pe teren. Până la o dată viitoare, la revedere!
Reporterul şi ceilalţi ies din scenă.
CONCLUZIE:
Dumnezeu a ales pentru Pruncul Isus un grajd, ceea ce arată că oricât de puţin putem noi oferi
Domnul se bucură că o facem. Dar noi, copii, cei care sărbătorim azi naşterea Lui cu atâta fast, noi
ce Îi oferim? Ne facem şi noi timp să Îi oferim ceva? Ne facem noi loc pentru Isus în vieţile şi-n
casele noastre de aceste sărbători? Haideți să ne gândim la aceasta și să Îi oferim un loc în viața
noastră, dacă nu am făcut-o încă, invitându-L pe El ca Domn și Mântuitor!
www.KIDZROMANIA.com

Crăciun 2012— LA BETLEEM - Şcolari

5

MATERIALE:

OBIECTIVE:

 Biblia

Copiii să înveţe cât mai uşor, într-un mod interactiv,
versetul biblic.

 Coli albe de hârtie
 Cariocă

 Scotch
ÎNVĂŢĂTURA:
INSTRUCŢIUNI înainte de oră:
 Scrieţi pe câte o jumătate de coală A4 de hârtie
bucăți din verset împărţit astfel:
… ,,Sufletul meu mărește pe
Domnul și mi se bucură duhul
 Sufletul meu … mărește pe … Domnul și …
în Dumnezeu, Mântuitorul
mi se bucură ... duhul în ... Dumnezeu,
meu,...” Luca 1:47
Mântuitorul ... meu,...” Luca … 1:47
 Lipiţi cu scotch sub şezutul de la scaune câte o
hârtie cu părți din verset, aşa încât copiii să nu vadă hârtia.
 Dacă sunt mai puţin de 10 copii la clasă, faceţi doar un set şi
puneţi sub scaun câte două hârtii. Dacă sunt mai mulţi copii, faceţi
2-3 astfel de seturi şi puneţi câte o foaie sub fiecare scaun.

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1. Scoateţi Biblia şi citiţi versetul din ea.
2. Repetaţi cu copiii de 3-4 ori versetul.
3. Puneţi fiecare copil să găsească hârtiile cu părţi din versetul biblic lipite sub şezutul de la
scaunul lor.
4. Să aveţi câteva hârtii în plus, în caz că unele s-au pierdut.
5. Spuneţi că trebuie să vină toţi copiii în faţă cu hârtiile şi să le pună undeva la vedere ( ex. pe o
tablă, lipite cu scotch), în ordinea pe care o cere versetul biblic.
6. Copiii vor spune în cor de două ori versetul, citindu-l de pe hârtii.
7. La sfârşit, vor mai spune o dată împreună, dar cu spatele la hârtii.

OBIECTIVE:
Copiii să aplice practic cele învățate, să dorească să facă și ei loc
în viața lor Domnului Isus ca Domn și Mântuitor .
INSTRUCŢIUNI înainte de oră:


Faceţi copii xerox pag. 10, una la trei copii.



Faceţi câte două exemplare pentru fiecare copil, deoarece
o copie va rămâne la clasă, una va fi luată acasă.

MATERIALE:
 Copii xerox pag. 10,
câte două exemplare de
copil
 Un creion/pix pentru
fiecare copil
 Opţional:
 Coli A4 de hârtie
 Scotch
 Cariocă

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1. Faceţi împreună o listă pe tablă. Dacă nu aveţi o tablă, lipiţi cu scotch mai multe coli A4 şi
confecţionaţi astfel una din hârtie.
2. Lista de pe tablă trebuie să conţină minimum 12 lucruri enumerate de copii despre ce putem noi
face ca să arătăm celor din jurul nostru că noi avem şi timp şi loc în viaţa noastră pentru Domnul
Isus.
3.
www.KIDZROMANIA.com
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3. Daţi fiecărui copil două exemplare, deoarece o copie va rămâne la clasă, una va fi luată acasă.
4. Copiii îşi aleg 3 lucruri din lista de pe tablă şi fac astfel o promisiune că timp de o lună din acel
moment le vor îndeplini.
5. Copiii vor colora cele două copii de angajament. Una va rămâne la ei, alta va rămâne la clasă.
Învăţătorul pune o copie cu promisiunile fiecărui copil undeva la vedere, poate pe un perete,
unde trebuie să rămână timp de o lună.
ANGAJAMENT
Eu (numele copilului) ...........................................
Doresc să nu uit să arăt tuturor că îmi fac timp şi loc în viaţa
mea pentru Domnul Isus, dovedind următoarele:
1.
2.
3.

..................................................................
.................................................................
.................................................................

Data

Semnătura

MATEIALE:

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.


 Coli de hârtie
 Marker

JOC VERSET BIBLIC

OBIECTIVE: Să aibă posibilitatea copiii să repete de mai multe ori
versetul biblic și să meargă cu el învățat din clasă.

1

3

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1. Numerotaţi copiii de la 1 la 3. Faceţi câte grupe puteţi de 1, 2 și 3.
2. Scrieţi pe trei coli de hârtie câte o cifră: 1, 2, 3.
3. Copiii vor sta la locurile lor.
4. Când veţi arăta hârtia cu cifra 1, toţi copiii din grupa 1 se ridică şi spun
versetul împreună. Când veţi arăta hârtia cu cifra 2, copiii din grupa 1 se opresc şi se
aşează. Copiii din grupa 2 se ridică şi continuă versetul de unde s-au oprit copiii din echipa 1.
Tot așa, când arătați hârtia cu cifra 3, copiii din grupa 2 se aşează, iar cei din grupa 3 se
ridică şi continuă versetul.
5. Faceţi aşa încât să vă opriţi şi în mijlocul cuvântului, ca jocul să fie mai distractiv .
6. De asemenea, alternaţi cifrele aşa încât să nu fie în ordine, de exemplu: 1,3,2 sau 3,1,2, ori
2,3,1 etc. Puteți solicita și câte două cifre de-odată, ex. 1 și 3 sau 2 și 3, sau 1și 2. Important
este ca la sfârşit toţi copiii să ştie versetul pe de rost.



2

3

JOC RECAPITULATIV

OBIECTIVE: Copiii să-şi reamintească printr-un joc recapitulativ că
şi noi putem să ne facem timp şi loc pentru Domnul Isus în viaţa
noastră.
INSTRUCŢIUNI înainte de oră:
1. Puneţi copiii să stea în cerc.
2. Tăiaţi o sfoară destul de lungă pentru a înconjura cu ea toţi copiii care
stau în cerc.
3. Puneţi inelul pe sfoară şi legaţi bine capetele, cu o buclă mare.
www.KIDZROMANIA.com

MATEIALE:
 O bucată lungă de
sfoară sau aţă de
tricotat.
 Un inel/piuliţă
 O foarfecă
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4. Sfoara va fi în fața copiilor. Fiecare copil trebuie să o ţină cu pumnii strânşi şi să
treacă inelul, care e pe sfoară, din mână în mână, punând mâna peste mâna celui de
lângă el.
5. Copiii trec inelul de la unul la altul, fără ca ceilalţi să observe unde se află.
6. Alegeţi un copil care să stea în mijlocul cercului. Numiţi-l Iosif sau Maria. El poate
chiar să închidă ochii cât timp inelul este transmis de la unul la altul.
7. Când spuneți ,,Stop!”, copilul va deschide ochii și arată spre cel la care crede că
este inelul. Îl întreabă: “Ai un loc pentru Isus?”
8. Dacă acel copil are inelul, va spune: “Da, am loc pentru Isus!”
9. Cel din mijloc va alege un alt copil în locul lui să fie Iosif/Maria. Astfel cei doi vor
face schimb de locuri.
10. Dacă respectivul copil nu are inelul, atunci va răspunde: “Îmi pare rău, dar nu este loc
la han!”, iar copilul aflat la mijlocul cercului are trei posibilităţi să găsească inelul.
11. Dacă nici a treia oară nu a reuşit să găsească la cine este inelul, copilul care ţine inelul
va striga: “Am eu loc pentru Isus!”
12. Cel din mijloc va alege un alt copil în locul lui să fie Iosif/Maria. Astfel cei doi vor
face schimb de locuri.
ATENŢIE! Nu alegeţi copilul care are inelul să fie următorul copil din centru. Dacă faceţi
asta, copiii vor ţine inelul în mâini şi nu îl vor transmite mai departe. Jocul este amuzant
atunci când inelul este transmis tot timpul, dar copilul din centru nu vede unde e.
OPŢIONAL: Copilul care are inelul şi cel care a fost ales să fie următorul Iosif/Maria, să
spună versetul de memorat împreună înainte de reînceperea jocului.


LUCRU MANUAL

OBIECTIVE: Copiii să îşi amintească şi prin acest moment că şi
noi putem să oferim timp şi loc în viaţa noastră lui Isus.
INSTRUCŢIUNI înainte de oră:



Faceţi copii xerox pag. 8, una la fiecare copil şi pag. 9, una la 8
copii.



Decupaţi poeziile ca să le aveţi pregătite pentru oră.

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1.
2.
3.
4.

Daţi fiecărui copil pag. 8 cu imaginea şi o poezie (pag 9).
Copiii vor îndoi foaia acolo unde este indicat.
Copiii vor colora imaginea.
Decupaţi unde apare semnul foarfecă de-a lungul liniilor
punctate.
5. Atenție! Nu tăiați jumătatea inferioară a hârtiei împăturite.
Partea de jos trebuie să rămână intactă pentru a putea face
felicitarea.
6. Copiii ar trebui să lipească poezia în interiorul felicitării.
7. Acolo unde sunt puncte-puncte, copiii îşi vor trece
propriul nume.

www.KIDZROMANIA.com

MATERIALE:
 Copie xerox pag. 8,
una la fiecare copil
 Copie xerox pag. 9,
una la 8 copii.
 Foarfeci pentru copii
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Cerere de ziua Ta
(Florentina Pali Gheorghiaş)

Isus, aş vrea să-Ți dau ceva.
Dar mă întreb: Ce ţi-ar plăcea?
Căci eu sunt mic să Îţi pot da
Ceva măreţ din partea mea.
Mă-ntreb: Oare Te-ai bucura
Să te fac Domn viaţa mea?
Da, ştiu. Asta te-ar bucura.
Te rog, primeşte-mi cererea
Și vino azi în viaţa mea!
Semnează azi de ziua Ta,
……………………. din inimioara sa.
(Spaţiul gol se completează cu numele
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ANGAJAMENT

Eu (numele copilului) ...........................................
Doresc să nu uit să arăt tuturor că îmi fac timp şi loc în viaţa mea pentru Domnul Isus,
dovedind următoarele:
1. ..................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
Data,

Semnătura,

...............................

...................................

ANGAJAMENT

Eu (numele copilului) ...........................................
Doresc să nu uit să arăt tuturor că îmi fac timp şi loc în viaţa mea pentru Domnul Isus,
dovedind următoarele:
1. ..................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
Data,

Semnătura,

...............................

...................................

ANGAJAMENT

Eu (numele copilului) ...........................................
Doresc să nu uit să arăt tuturor că îmi fac timp şi loc în viaţa mea pentru Domnul Isus,
dovedind următoarele:
1. ..................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
Data,
...............................
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Semnătura,
...................................
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…,,Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură duhul
în Dumnezeu, Mântuitorul meu,...” Luca 1:47
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