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MATERIALE:
 Câteva obiecte (Biblia,
o bomboană, un pix
etc.)

OBIECTIVE:
Copiii să înţeleagă prin acest moment, care va introduce tema
lecţiei, că sunt oameni care nu Îl cunosc pe Isus, iar noi putem să îi
ajutăm, să le vorbim despre El.

 O eşarfă

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:




Ascundeţi înainte de oră câteva obiecte (o Biblie, un
pix, o bomboană etc. ). Asiguraţi-vă că le-aţi ascuns
aşa încât ele să nu fie găsite de copii atunci când vor
fi legaţi la ochi.
Pregătiţi o eşarfă pe care să o folosiţi în timpul
lecţiei la acest moment.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Alegeţi un copil din sală. Spuneţi-i că va trebui să
găsească un obiect (poate fi o bomboană, o Biblie
etc.) pe care l-aţi ascuns înainte de începerea
orei. Spuneţi şi numele obiectelor
ascunse.
2. Spuneți că greutatea jocului constă în faptul că va
trebui să facă acest lucru legat la ochi, aşa încât să nu
vadă.
3. După ce l-aţi legat la ochi, spuneţi copilului să înceapă

IMPORTANT:
 Vă sfătuim să nu alegeţi doar
copiii mai curajoşi. Încurajaţi-i
mai ales pe cei timizi să participe
şi ei la jocuri. Fiţi cât se poate de
obiectiv în alegerea participării
copiilor la lecţie, astfel încât toţi
copiii să se simtă importanţi şi
preţuiţi de dvs.
 Implicaţi pe rând fiecare copil pe
parcursul lecţiei, astfel încât toţi
să meargă fericiţi acasă că au
făcut ceva special. Copiii se simt
importanţi când li se cere să facă
ceva. Oferiţi-le tuturor șanse

căutarea. Desigur că-i va fi foarte greu, de aceea
asiguraţi-vă că nu se va lovi de obiectele mari din sală, și
nu va cădea.
4.

S-ar putea să nu găsească obiectul, s-ar putea totuşi să îl
găsească.

5. Rugaţi un alt copil să vină să facă acelaşi lucru cu
următorul obiect.
6.

Repetaţi procedura de câteva ori.

7. Apoi, dacă nu a fost găsit obiectul de către niciunul dintre
SPUNEȚI:
Cum este mai uşor: să găseşti ceva fără a vedea, sau când vedem? Desigur copiii vor răspunde
că atunci când vedem e mai uşor să găsim un lucru. Apoi puneţi întrebarea:
Cum pot oamenii să Îl găsească pe Isus dacă nu L-au văzut niciodată? Noi avem o biserică
sau părinţi, familii sau prieteni care ne-au arătat iubirea lui Isus. Dar ce fac copiii sau
oamenii care nu au pe nimeni care să le arate şi să le vorbească despre Isus? Ei sunt ca nişte
oameni cu ochii legaţi, deci este greu să Îl găsească pe Dumnezeu! Cum pot ei atunci să Îl
găsească pe Isus? Azi vom vorbi despre planul lui Dumnezeu pentru ei și cum Dumnezeu vrea
ca noi să ajutăm pe acei oameni să Îl descopere pe Domnul Isus.
www.KIDZROMANIA.com
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MATERIALE:

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu vrea ca noi să vorbim
altora despre Domnul Isus.

 Plastilina
 Batistă sau hârtie albă

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 11:5-14
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:


Vizualele pentru această lecţie vor fi făcute din plastilină. Nu
contează ce culoare are aceasta.



E foarte important să faceţi o repetiţie înainte de oră. Nu
trebuie să fiţi specialişti în a modela plastilina şi nici nu trebuie
ca rezultatul să fie perfect. Trebuie doar să vă mişcaţi destul de
repede, concomitent cu povestirea. Totul se va face în faţa
copiilor, în timpul lecţiei, nicidecum înainte de oră. Aşa veţi
păstra atenţia copiilor pe toată durata povestirii. Mai jos, vă
arătăm ce figurine trebuie să modelaţi în timp ce povestiţi.

IMPORTANT:

Nu trebuie să faceţi
figurinele perfect, cât
repede.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
PREZENTAREA
Aţi visat vreodată ceva?
(Permiteţi copiilor să vă povestească despre visele lor PE SCURT. Asiguraţi-vă că nu
doar unul sau doi copii vorbesc tot timpul. Dacă încep să vă povestească în detaliu
despre visul lor, faceţi-i să vă spună CINE era în vis, nu ce s-a întâmplat!)

1

Povestirea biblică de azi este despre ucenicul Domnului Isus, Petru, care a avut un vis
mai special, trimis de Dumnezeu.
Lui Petru îi era tare foame, dar mâncarea nu era încă gata. El s-a hotărât să
meargă într-un loc retras să aştepte, dar și să se roage. Haideţi să batem din picioare și
să ne închipuim că mergem. (Faceţi zgomot cu picioarele ca şi cum aţi merge.) Lui
Petru îi plăcea să vorbească cu Dumnezeu. (Puneţi-i pe copii să îşi apropie mâinile ca
şi cum s-ar ruga.)
Dintr-o dată, Petru a văzut ceva deosebit: un cearşaf mare care se cobora din
cer. (Scoateţi o batistă sau o coală de hârtie albă. Începeţi să faceţi nişte animale din
plastilină. Faceţi-le repede chiar dacă sunt nereuşite.)
Ce credeţi că era pe acel cearşaf? (Lăsaţi-i pe copii să ghicească.) Erau
animale!!! Să vedem ce animale erau acolo? A, un porc! (Arătaţi o bucată rotundă
de plastilină cu două urechi triunghiulare şi spuneţi că este un porc, vezi imaginea 3.
Puneţi-i pe copii să scoată sunetul făcut de porc.) Şi un iepure! (Faceţi o bucată de
plastilină rotundă cu două urechi lungi şi subţiri). Erau şi nişte păsări acolo! (Faceţi o
fâşie de plastilină subţire şi îndoiţi-o în formă de V.)
www.KIDZROMANIA.com
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Dacă vă uitaţi mai atent era şi un rac mare (două fâşii de plastilină faceţi-le să
se împreuneze ca şi cum ar fi un cleşte de rac). Ce lucruri ciudate a văzut Petru pe acel
cearşaf! Apoi Dumnezeu i-a spus lui Petru să mănânce din ele.
- ―Oh, Nu,‖ a spus Petru. ―Eu nu mănânc niciodată din acele animale.‖
În ţara în care locuia Petru, nimeni nu mânca vreodată carne de porc, de iepure
sau raci. Numai gândindu-se că ar putea mânca aşa ceva i se făcea rău. (Mângâiaţi-vă
burta.) Din nou, Dumnezeu i-a spus lui Petru să mănânce ceea ce era pe cearşaf.
- ―Nu, Doamne, nu pot mânca mâncarea aceea! Numai oamenii din alte ţări
mănâncă așa mâncare ciudată.’’, răspunse el. (Faceţi o faţă îngrozită.)
- ―Petru, mănâncă ce e acolo,‖ îi spuse iarăși Dumnezeu. ―Nu, nu pot face
asta!‖ a răspuns din nou Petru. (Faceţi cu degetul semnul pentru ,,Nu’’. )
- ―Ba da, poţi,‖ a spus Dumnezeu, ―dacă Eu îţi cer.‖
De trei ori Dumnezeu i-a cerut lui Petru să mănânce ceea ce era pe acel cearşaf,
apoi s-a trezit. Cearşaful şi toate animalele au dispărut. (Puneţi batista sau foia de
hârtie cu animalele din plastilină într-un loc în care copiii să le poată vedea). ,,Ce vis
ciudat’’, se gândi Petru. Dumnezeu încerca sigur să îl înveţe că trebuie să asculte de
El.
(Ciocăniţi în lemn ca şi cum cineva ar bate la uşă.) Cineva bătea la uşa lui
Petru. Erau trei bărbaţi. Şi arătau tare ciudat, ca şi oamenii care erau din ţări în care se
mâncau acele animale ciudate din visul lui. Petru nu s-ar fi dus NICIODATĂ în casa
lor! (Faceţi o faţă dezgustătoare).
- ―Petru,‖ au strigat ei. ,,Dumnezeu ne-a spus să te chemăm în orașul nostru. Te
rugăm vino şi spune-ne mai multe despre El!‖
- ―Nu pot face aşa ceva,‖ se gândi Petru. Apoi şi-a amintit de visul cu animalele
ciudate. Uneori Dumnezeu ne cere să facem lucruri pe care noi nu vrem să le facem.
Însă, trebuie să ne încredem în Dumnezeu şi să ascultăm de El.
Petru a mers (faceţi un zgomot asemănător cu sunetul scos de paşi) împreună
cu cei trei bărbaţi în orașul lor. Ce credeţi că s-a întâmplat? Credeţi că l-au forţat să
mănânce o ureche de porc? Oare i-au băgat pe gât un picior de iepure? Oare
l-au urmărit cu un cleşte de rac? NU! Ei voiau doar să asculte Cuvântul lui Dumnezeu
și ce are să le spună Petru despre Domnul Isus.
Când Petru a încheiat, toți cei de acolo erau fericiți și doreau să primească pe
Domnul Isus în viața lor.(Faceţi o inimă din plastilină.)
Petru a învăţat atunci că Dumnezeu iubește pe toți oamenii la fel și dorește ca
toți să fie prietenii Lui.
Da, copii, noi toți cei care suntem prieteni cu Domnul Isus trebuie să spunem
celor din jurul nostru care încă nu sunt prieteni cu El despre iubirea Sa. Dumnezeu vrea
ca întreaga lume să ştie despre marea Sa dragoste.
OPŢIONAL: Lăsaţi-i pe copii să facă o inimă din plastilină şi spuneți-le să strige în
cor: ―Eu voi asculta de Dumnezeu şi voi spune despre Domnul Isus!‖ În acest timp,
copiii ţin ridicate în sus inimile din plastilină. (Strângeţi plastilina înainte de a trece la
următoarea activitate.)
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MATERIALE:


2Copii xerox din
fiecare imagine, pag.
10-12



1Frânghie



12Clame de rufe



OPŢIONAL: folie
transparentă de plastic

OBIECTIVE:
Copiii să înveţe şi să reţină versetul biblic care spune că noi
trebuie să ducem mai departe mesajul iubirii Domnului Isus.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
ÎNVĂŢAREA VERSETULUI:










Luaţi un set de imagini pentru versetul
biblic folosite la lecţia anterioară, pag.
10-12, pe care să le lipiţi în ordine pe un
perete.
Reamintiţi ce cuvinte reprezintă fiecare
imagine.
Repetaţi de câteva ori versetul biblic
învăţat, astfel: Spuneţi tot versetul cu voce
normală.
Spuneţi versetul în şoaptă.
Spuneţi versetul cu voce tare.
Spuneţi versetul în gând.
Spuneţi versetul alternând vocea: tare-încet,
tare-încet.

… ,,Duceţi-vă în toată
lumea şi propovăduiţi
Evanghelia la orice făptură.’’
Marcu 16:15

JOCUL este OPȚIONAL:
JOCUL MEMORIEI
1. Tăiaţi fiecare imagine pe linia punctată.
2. Puneţi pe frânghie cele șase imagini ale versetului biblic, câte două imagini de acelaşi fel, dar
amestecate.
3. Aşezaţi imaginile (câte două de acelaşi fel) la întâmplare pe frânghie, cu partea albă, partea fără
imagine, spre copii. Ca să nu se vadă în lumină imaginea, puneţi o coală albă în spatele ei.
4. Prindeţi imaginile pe frânghie cu ajutorul clamelor pentru rufe.
5. Luaţi un copil şi cereţi-i să întoarcă la întâmplare două imagini.
6. Dacă imaginile întoarse sunt identice, toată clasa va spune împreună versetul biblic până la
cuvintele sugerate de imaginea întoarsă.
7. Dacă imaginile întoarse nu sunt identice, copiii nu vor spune versetul biblic. Acestea
vor fi puse din nou la locul lor.
8. Rugați un alt copil să vină să întoarcă două imagini.
9. Faceţi astfel încât toţi copiii să apuce cel puţin o dată să întoarcă imaginile.
OPŢIONAL: Puneţi fiecare imagine într-o folie transparentă de plastic, iar în spate o altă pagină
albă ca să nu se zărească imaginile în razele soarelui.

www.KIDZROMANIA.com
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MATERIALE:
 O bomboană de copil

OBIECTIVE:
Copiii să înveţe practic cum se poate propovădui Evanghelia.
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:


Pregătiţi câte o bomboană de fiecare copil. Asiguraţi-vă că aveţi câteva
în plus pentru cazul în care aţi putea avea copii în vizită la oră.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

1. Chemaţi un copil la dvs. şi oferiţi-i o bomboană.
2. Spuneţi-i că doriţi să-i mai daţi o bomboană pe care să o ofere la rândul
său altui
copil.
3. Copilul care oferă şi cel ce primeşte vor veni împreună în faţă.
4. Mai daţi câte o bomboană fiecăruia şi spuneţi copiilor că ei trebuie să o ofere
fiecare unui copil din clasă. Toţi (cei doi ce au dat şi cei doi ce au primit) vor veni
în faţă.
5. Toţi aceştia vor primi iar câte o bomboană pe care să o dăruiască altor copii din
clasă, dintre cei ce nu au primit niciuna.
6. Procedaţi la fel până ce toţi copiii au acum câte o bomboană. Copiii vor păstra
pentru ei bomboana primită.
7. La final, spuneţi:
(Folosiţi vizualul 2 şi 4, inima şi crucea, de la verset.)
Aceasta înseamnă cuvintele Domnului Isus: ,,Mergeţi în toată lumea şi
propovăduiţi Evanghelia. ’’ Noi ne-am folosit aici de bomboane, dar la fel putem
face şi cu Evanghelia (imag. crucea). Noi nu putem merge peste tot să vorbim
despre dragostea Domnului Isus. Dar putem să vorbim celor de lângă noi,
aceştia—altora, şi tot aşa până ce Evanghelia se răspândeşte peste tot în lume
(imag. inima). Noi nu putem să vorbim singuri tuturor despre Domnul Isus, dar
împreună cu alţii putem face aceasta, exact așa cum am făcut cu bomboana.
RUGĂCIUNE: Aduceţi la final copiii în rugăciune pentru toți aceia din lume care nu
Îl cunosc încă pe Domnul Isus.

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

OBIECTIVE:
Copiii să-şi reamintească printr-un joc recapitulativ toate cele învăţate pe
parcursul lecţiei, anume că Dumnezeu dorește să vorbim semenilor noștri
despre iubirea Domnului Isus.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:



Pregătiţi două seturi cu întrebări pe care să le tăiaţi înainte de oră, pag. 8.
Împărțiți copiii în două echipe, punându-i să stea în şir indian. Astfel veți avea
două șiruri diferite așezate în paralel.

www.KIDZROMANIA.com

MATERIALE:
 2 Copii xerox, pag.
8, cu ÎNTREBĂRI
 2 Scaune
 2 Saci sau plase de
rafie.
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Dacă aveţi prea mulţi copii şi nu au loc să stea toţi în şir indian,
formaţi grupuri de cinci copii din fiecare echipă.



În fața copiilor aliniați, veți așeza două scaune (câte unul în fața
fiecărei grupe de copii aliniaţi) la o distanță de 3-4 metri.



Așezați câte un set cu întrebări pe fiecare scaun.



Așezați câte un sac sau o plasă de rafie în fața fiecărui grup de copii.

3, 2, 1 START!
1.
După ce copiii sunt pregătiți, dați startul.
2.
Primul copil din fiecare grup va băga picioarele în sac sau în plasă.
3.
Ţinând cu mâinile de gura sacului, vor sări până la scaunul din fața
lor.
4.
Când vor ajunge la scaun, vor lua o întrebare și se vor întoarce cu ea
la echipa lor sărind cu sacul.
5.
Când ajung înapoi la locul lor, vor citi tare întrebarea şi va încerca să
răspundă. Dacă nu ştie să răspundă, poate fi ajutat de echipă.
6.
Dacă răspunsul e corect, echipa va primi punctajul scris pe întrebare.
7.
Puneţi întrebarea la loc pe scaun, doar dacă aveţi mai mult de 25 de
copii într-o echipă. Altfel, scoateţi afară întrebările la care s-a
răspuns.
8.
Următorii copii din fiecare echipă vor face același lucru, până când
toți copiii din fiecare echipă au apucat să răspundă la cel puţin o
întrebare.
9.
La final, acumulaţi punctajul pentru fiecare echipă. Echipa cu cel mai
mare punctaj va fi cea câştigătoare.



LUCRU MANUAL

MATERIALE:
 Copii xerox, pag. 9

OBIECTIVE:
Copiii să realizeze o felicitare prin care să-şi amintească de faptul că Domnul
Isus doreşte ca şi ei să spună altora despre El: colegi, prieteni, vecini etc.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:


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

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1.
2.
3.
4.
5.

Daţi fiecărui copil câte o copie xerox pag.9.
Copiii vor tăia pe liniile continue.
Copiii vor colora imaginile.
Copiii vor îndoi pe liniile punctate.
Copiii vor îndoi exact la mijloc, astfel încât partea interioară să fie puţin
mai jos decât partea exterioară.
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6. Copiii vor lipi colţurile uşor în interior, aşa încât îndoitura din interior
să fie cât se poate de vizibilă.
7. În interiorul felicitării, pe partea dreaptă, trebuie să fie crucea cu
inima, iar pe partea stângă talpa.
8. Pe cuta creată prin îndoitura din interior, copiii vor lipi cu scotch, pe
ambele părţi, săgeata pe care scrie Mergeţi, aşa încât, în momentul în
care se va deschide felicitarea, să sară în evidenţă această săgeată, ca
în imaginile alăturate.
ATENŢIE! Asiguraţi-vă că aţi înţeles cum se face felicitarea şi repetaţi
fiecare pas înainte de oră, ca să nu aveţi surprize neplăcute în timpul orei,
dându-vă seama că nu ştiţi prea bine cum se face.

JOC RECAPUTULATIV:

ÎNTREBĂRI:

1. Cum s-a numit bărbatul din povestirea biblică, care a văzut animalele?
2. Dă exemplu de un animal pe care l-a văzut Petru pe cearşaf.
3. Dă exemplu de un animal pe care l-a văzut Petru pe cearşaf.
4. De ce nu a vrut Petru să mănânce din acele animale?
5. De cine trebuia să asculte Petru?
6. Pe cine trebuie să ascultăm noi ?
7.

Spune versetul biblic de azi.

8.

Pe cine iubeşte Dumnezeu?

9.

Dumnezeu te iubeşte doar pe tine, sau pe toţi oamenii? De ce crezi asta?

10. Cui trebuie să vorbim noi despre Isus?

www.KIDZROMANIA.com
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Alb– CURĂŢIE: Dumnezeu ne-a creat
curaţi, fără păcat.
Culoarea închisă pătată—PĂCATUL:
Omul a păcătuit pentru că nu a ascultat
de Dumnzeu. De aceea omul trebuia să
fie pedepsit de Dumnezeu.
Roşu—SÂNGELE LUI ISUS: Isus a
plătit pedeapsa în locul nostru.
Alb— CURĂŢIE: Prin sângele lui Isus
noi putem fi iertaţi.
Galben—RAIUL: Locul pregătit de
Dumnezeu pentru cei credincioşi.
Verde—VEŞNICIA: Ne este promisă
veşnicia lângă Dumnezeu.

Se taie pe linia continuă
Îndoiţi pe liniile întrerupte

LUCRU MANUAL:

Decupaţi săgeata cu MERGEŢI şi lipiţi-o cu
scotch unde arată săgeata portocalie.
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VERSETUL BIBLIC:
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