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Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. - SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT la școala biblică pentru copii sau la orele de religie.  

Este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea 

comercializării sau a altor scopuri ( website, DVD, CD, Radio -TV sau diferite alte publicaţii).   

Pentru mai multe informații: kidzromania@gmail.com  
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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că în Biblie ni se 
vorbeşte despre viaţa Domnului Isus şi despre cum doreşte El să 
aibă o relaţie de prietenie cu noi.  
 
TEXT BIBLIC: Ioan 15:15 
 

  VERSET BIBLIC: Ioan 15:15b 

Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA.                                     

TEXT: Janet Cunningham & Marcela Portillo, Florentina Pali-Gheorghiaş 
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În această lecţie vom pune accentul pe faptul că Biblia ne vorbeşte despre Isus 
şi despre cum dorește El să aibă o relaţie de prietenie cu noi. 

PERSOANE: 

 2 Persoane 

 

 Pregătiţi cortina: prindeţi o frânghie întinsă la vedere și apoi, 
cu ajutorul unor clame de rufe, prindeţi un cearşaf pe 
frânghie, ca şi cum l-aţi întinde la uscat, doar că cearşaful 
trebuie să fie bine întins.  

 Opţional, puteţi folosi o masă pe care să puneți o pătură. 
 Pregătiţi o păpuşă, vezi instrucţiunile de pe site-ul nostru 

www.kidzromania.com, secţiunea lecţii, alte materiale, confecţionare 
păpuşi din ciorapi. Dacă nu reuşiţi, puteţi să luaţi o jucărie de pluş şi să 
adaptaţi scenariul de mai jos după aceasta.  

 Vorbiţi cu o persoană să vină să vă ajute la lecţie şi să interpreteze rolul 
păpuşii.  

 Faceţi o repetiţie înainte de oră.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

SECENARIU: 
VIORELICA:   Sunt aşa de fericită!  
ÎNVĂŢĂTOR:  Bună, Viorelica. Ce-i cu tine aici?  
VIORELICA:   Bună! Sunt aşa de fericită!   
ÎNVĂŢĂTOR:  Mă bucur s-aud asta. Dar de ce eşti tu aşa de fericită? 
VIORELICA:   Pentru că vine prietena mea în vizită la bunica ei. 
ÎNVĂŢĂTOR:  La bunica ei? Nu la tine? 
VIORELICA:   Sigur că dacă vine la bunica ei, vine şi la mine. 
ÎNVĂŢĂTOR:  De ce, tu locuieşti cu bunica ei? 
VIORELICA:   Nu! Eu locuiesc la mine acasă. 
ÎNVĂŢĂTOR:  Şi-atunci...? 
VIORELICA:   Ce nu înţelegeţi? Oh! Am cunoscut-o pe prietena mea anul trecut când a venit 
   în vizită la bunica ei, vecina mea. Noi nu ne-am cunoscut înainte, iar acum 
   suntem foarte bune prietene.     
ÎNVĂŢĂTOR:  A, înţelegem! 
VIORELICA:   Da, şi de-atunci păstrăm legătura. Iar acum se reîntoarce aici, la bunica ei.  
ÎNVĂŢĂTOR:  Şi-aşa o să vă reîntâlniţi... 
VIORELICA:   Exact. Sunt aşa de fericită! Ea este cea mai bună prietenă a mea. Vă las! Mă 
   duc să-i pregătesc prietenei mele o surpriză de bun venit.  
ÎNVĂŢĂTOR:  Mult succes! Şi salut-o şi din partea noastră. 
VIORELICA:   Aşa o să fac. Paaaa! În timp ce pleacă, cântând: Vine prietena mea! Vine 
   prietena mea!  
 

MATERIALE: 

 O păpuşă sau o 

jucărie de pluş 

 O păturică sau un 

cearşaf 

 Clame de rufe 

 Frânghie/

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă ce înseamnă o relaţie de prietenie.  

1. Intră în scenă păpuşa foarte fericită, spunând că tocmai a primit un mesaj de la prietena ei care 
locuieşte foarte departe.   

2. Păpuşa stă de vorbă cu învăţătorul.  
3. La final, păpuşa se retrage, dar Dvs. veţi spune: ,,Asta îmi aminteşte despre cât de minunată 

este o relaţie frumoasă de prietenie şi mă duce cu gândul la Domnul Isus. În Biblie ni se spune 
peste tot că Domnul Isus doreşte să aibă o relaţie de prietenie cu fiecare dintre noi. Dar despre 
toate acestea vom vorbi în această lecţie.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

șosetă 

carton 

material roșu 
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe că Biblia vorbeşte despre viaţa Domnului 

Isus şi despre cât de mult doreşte El să aibă o relaţie de prietenie cu noi.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Veţi arăta pe rând câte o imagine și o veți explica astfel: 

 Imagine 1—Isus a fost în Cer.  

 Imagine 2—Isus S-a născut pe pământ ca un bebeluş ca să ne înveţe despre El,

  deoarece El doreşte să fie prietenul nostru.  

 Imagine 3—Isus a făcut multe lucruri bune. Tot ce a făcut El a fost bun, pentru 

  că El este Fiul lui Dumnezeu. 

 Imagine 4—Isus a fost prietenos cu copiii. 

 Imagine 5—Isus a murit şi a înviat. 

 Imagine 6—Acum El este iarăşi în Cer cu Tatăl Său, şi de acolo ne vede, este 

  mereu cu noi, ne ascultă când ne rugăm şi ne ajută. 

 Imagine 7—Astăzi noi citim din Biblie despre El, ca să Îl cunoaştem mai bine şi 

  să putem avea o relaţie frumoasă cu El, de prietenie, aşa cum doreşte 

  El.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Copii xerox imagini, 
pag. 5-7 

 

JOCUL este OPȚIONAL 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă din versetul biblic că Domnul 
Isus ne numeşte prietenii Lui. 

MATERIALE: 

 Scaune, cu unul mai 
puţin decât numărul 
copiilor 

 
 Ideea versetului biblic: 
Isus ne numeşte prietenii Lui.
 Ioan 15:15b 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceţi copii xerox  imagini, pag. 5-7. 

 Învăţaţi ideea versetului biblic împreună cu copiii, ajutându-vă de semne în timp ce 

spuneţi astfel:  

 Isus               - Copiii ridică mâna dreaptă şi arată în sus. 
 
 ne numeşte   - Copiii duc mâna la gură şi arată cu degetul spre ea. 
 
 prietenii   - Copiii oferă o îmbrăţişare celor de lângă ei: fetiţele  - fetelor şi  

      băieţii - băieţilor. 
 
 Lui    - Copiii ridică mâna dreaptă şi arată în sus. 
 Ioan 15:15b   - Copiii aduc mâinile în faţă ca o carte, ca şi cum ar citi în ea. 
 

1. Puneţi scaunele în formă de cerc, cu spătarul în interiorul cercului şi şezutul spre exterior,  
      (să aveți cu un scaun mai puţin decât numărul copiilor).  
2.   Copiii spun ideea versetului biblic, timp în care se învârt în jurul scaunului pe  
       exterior.  
3.   Când spuneţi stop, copiii trebuie să ocupe un loc.  
4. Copilul care a rămas pe dinafară sare într-un picior de trei ori cu mâinile   
       ridicate, apoi spune ideea versetului împreună cu ceilalţi.  
5. Repetaţi procedura, dar schimbaţi mişcările pe care trebuie să le facă cel rămas      
       pe dinafară.  
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OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă cum Domnul Isus ne arată prin Biblie, în 
mod practic, că El vrea să fie prietenul nostru.  

MA-

TERIALE: 

● Copie Xerox pag. 8-10 

● Foarfeci 

● Creioane 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

CONCLUZIE: 
Noi avem un foarte bun prieten despre care ne vorbeşte Biblia, pe Domnul Isus. El vrea ca noi să fim 
prietenii Lui. Şi în orice situaţie am fi, dacă mergem la El şi vorbim cu El în rugăciune, El ne ascultă 
şi ne răspunde. Aşa ne promite El în Biblie. Şi aşa este. 

RUGĂCIUNE: 

Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire pentru Domnul Isus care ne numeşte prietenii Lui. 
El este prietenul nostru. 

ATENŢIE!  Toţi copiii trebuie să spună împreună ideea versetului biblic de fiecare dată când  
  cineva rămâne fără scaun, dar doar acela execută mişcările cerute . 
 
ATENŢIE! Copiii din joc se aşează pe scaune doar după ce veţi spune Dvs.: start! 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze cele învăţate la lecţie     
despre viaţa Domnului Isus şi despre prietenia Lui cu noi.  

MATERIALE: 

 Imaginile de la lecţia 
biblică, pag. 5-7 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Copii xerox imaginile de la pag. 5-7, cele pe care le-aţi folosit şi la lecţia biblică.  

1. Puneți întrebări copiilor despre fiecare imagine, întrebări care să aibă legătură directă cu 

povestirea biblică. (Exemplu: De unde a venit Isus? Cine este bebeluşul din imagine? Ce a 

făcut Isus pe pământ? etc.) 

2. Pentru fiecare imagine puneţi una sau mai multe întrebări.  

O 

 Faceţi copii xerox pag. 8 şi pag. 9.  
 Să faceţi suficient de multe exemplare așa încât să aveţi pentru fiecare copil câte unul.  
 Decupaţi câte un set de stickere pentru fiecare copil (un set conține două rânduri).  

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. 

 JOC RECAPITULATIV 

1. Daţi fiecărui copil o foaie (pag. 8). 
2. Daţi fiecărui copil un set de stickere (de la pag. 9). 
3. Spuneţi copiilor: Unde mergem când.... (Arătaţi un sticker care indică o stare de 

spirit sau o emoție—bucurie, tristeţe etc.) ...suntem triști/ speriați/ bolnavi etc? 
4. Copiii trebuie să răspundă: La Isus! 
5. Copiii vor lipi sticker-ul la locul potrivit, indicat de dvs. sau de ei,  apoi trasează 

singuri cu creionul un drum de la Isus la acel sticker.  
6. Repetaţi astfel până ce veţi termina toate sticker-ele. 
7. Modelul de urmat se află la pag. 10. 
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VIZUALE: LECŢIA BIBLICĂ: 

1.și 6
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VIZUALE:  
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VIZUALE:  
 

 
B

ib
lia 
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APLICAŢIE PRACTICĂ ŞI LUCRU MANUAL  
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O pagină la trei copii: 

     

     

     

     

     

     



                                                                                                                 BIBLIA: 4 Prietenii lui Isus,  Preşcolari    10  

www.KIDZROMANIA.com 

Model DOAR pentru INVĂȚĂTORI: Cum trebuie să arate... 
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IDEEA: Isus ne numeşte prietenii Lui. Ioan 15:15b 
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IDEEA: Isus ne numeşte prietenii Lui. Ioan 15:15b 


