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SCOPUL LECŢIEI:
Copiii să înveţe că, aşa cum oamenii—care au fost implicaţi în naşterea lui Isus— au oferit
drept cadouri Domnului Isus credinţă, închinare, laudă, ascultare şi lucruri
personale, tot aşa şi noi azi putem aduce un dar Domnului Isus.
TEXT BIBLIC:
Matei 1:18-25, Luca 1:26-56, Luca 2:1-20, Matei 2:1-23.
VERSETUL BIBLIC:

Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut
printre popoare isprăvile Lui! Psalmii 105:1
RECAPITULARE LA LECŢIA ANTERIOARĂ:
Copiii să -şi reamintească faptul că Isus Hristos este cel mai
preţios dar oferit nouă de către Dumnezeu. Oricine primeşte acest
dar (pe Isus Hristos), primeşte odată cu El şi mântuire, vindecare,
iubire, un prieten pe viaţă şi multe alte lucruri măreţe.
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OBIECTIVE:
Copiii să înveţe că această sărbătoare reprezintă ziua de
naştere a Domnului Isus, deci, ca la orice zi de naştere,
şi noi vrem azi să ne bucurăm împreună cu Sărbătoritul şi
să-I aducem daruri.

MATERIALE:
 Un tort, o prăjitură, sau
măcar câteva bomboane
 Baloane
 4 Coli de hârtie A4
 Creioane
 O cutie
 Alte obiecte care sunt
întâlnite la o petrecere.

PREGĂTIREA înainte de oră:







Faceţi un tort sau o prăjitură, ori cumpăraţi câteva fursecuri,
biscuiţi sau bomboane ca să-i serviţi pe copii la petrecerea în
cinstea zilei de naştere a Domnului Isus.
Ornaţi frumos camera cu baloane, etc., ca pentru o petrecere.
Luaţi 4 coli de hârtie A4, tăiaţi -le în două şi scrieţi pe fiecare
jumătate obţinută următoarele 8 cuvinte: BĂIAT, ÎNGERI, VITE,
STEA, OI, IESLE, ÎNŢELEPŢI, CADOU.
Îndoiţi în patru foile şi puneţi-le într-o cutie.

PAŞI DE LUCRU în timpul orei:
PAŞI DE LUCRU în timpul orei:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Spuneţi copiilor că astăzi veţi avea o frumoasă petrecere în cinstea zilei de naştere a unei persoane
dragi. Nu spuneţi copiilor despre cine este vorba, ci lăsaţi-i să ghicească singuri. Spuneţi-le astfel:
Astăzi vom sărbători ziua de naştere a cuiva drag. N-o să vă spun despre cine este vorba
deoarece vom descoperi împreună cui vom cânta noi azi: Mulţi ani trăiască! În cinstea acestei
persoane am decorat frumos camera ca să ne putem bucura la petrecerea sa. Dar oare CINE
este Sărbătoritul? Pentru a afla despre cine e vorba, vom face un joc. Am aici 8 bucăţi de
hârtie. Când eu voi spune ACŢIUNE, voi trebuie să începeţi să vorbiţi unii cu alţii. Când spun
STAI, vă veţi opri brusc în poziţia în care vă aflaţi, fără să vă mai mişcaţi, până ce vă voi spune
din nou ACŢIUNE. Cei care se mişcă şi sunt văzuţi, vor ieşi din joc şi vor veni în faţă. (Nu le
spuneţi copiilor că de fapt aşa vă veţi alege cei 8 copii care să vă ajute ulterior, deoarece atunci vor
dori toţi să iasă din joc. Când veţi avea 8 copii scoşi afară din joc, spuneţi ,,STOP JOC!’’ Abia atunci
îi veţi anunţa pe copiii care au ieşit din joc, că sarcina lor este aceea de a vă ajuta să extrageţi şi să
arătaţi tuturor celorlalţi ceea scrie pe cele 8 bilete din cutie. Spuneţi:) Voi veţi extrage pe rând
fiecare câte o hârtie din cutie. După ce toate vor fi extrase, le vom deschide pe rând şi le vom
citi împreună. Ele reprezintă 8 indicii despre Persoana pe care o sărbătorim azi. După ce vom
citi împreună cele 8 indicii, sunt sigur (-ă) că veţi şti deja numele acelei Persoane.’’ După ce a
fost descoperit numele Sărbătoritului, treceţi la pasul următor.
Introduceţi tortul, prăjitura sau bomboanele în clasă.
Rugaţi-i pe copii să se ridice în picioare.
Cântaţi împreună lui Isus ,,Mulţi ani trăiască!’’, ca oricărui alt sărbătorit.
Serviţi împreună o felie de tort, o bucată de prăjitură sau o bomboană.
La sfârşit întrebaţi-i pe copii dacă ei au venit azi cu un cadou pentru Isus. Apoi le veţi spune copiilor
că, aşa cum orice sărbătorit se bucură când primeşte un cadou, şi Isus doreşte să primească cadouri de
la noi.
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OBIECTIVE:
Copiii vor învăţa ce i-au oferit lui Isus cei care au fost de faţă la primul
Crăciun ca dar de ziua Lui. Copiii vor înţelege că Domnul Isus nu
aşteaptă lucruri măreţe ca dar de la ei, dar desigur se bucură de cadoul
nostru.

MATERIALE:
MATERIALE:
Vizualele pag. 16-22

Copii
xerox
vizuale
 6 Pungi
de cadou/cutii
frumos
colorate, pag. …; SAU
împachetate
Copii xerox vizuale
 alb
2 Coli
de hârtie
A4
si negru,
pag….
 Biblia.
Foarfece
 Marker

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:

Familiarizaţi-vă cu povestirea pentru a o putea spune fără să o citiţi.

Tăiaţi colile de hârtie A4 în şase bucăţi diferite. Nu trebuie să fie de
aceeaşi mărime.

Scrieţi pe bucăţile de hârtie următoarele cuvinte: Închinare,
Laudă, Ascultare, Lucruri Personale, Credinţă, Iubire. Scrieţi fiecare
cuvânt pe câte o bucată de hârtie cât de mare se poate.

Pregătiţi 6 pungi de cadou.
PAŞI DE LUCRU în timpul orei:
1.
Faceţi copii xerox, pag. 14-21.
2.
Daţi paginile să fie colorate de către copii.
3.
Scrieţi numele personajelor amintite în poveste pe câte o pungă, astfel: Maria, Iosif, Îngeri, Păstori,
Magi, Părinţi.
4.
Luaţi cele 6 bucăţi de hârtie scrise înainte de oră: Închinare, Laudă, Ascultare, Lucruri Personale,
Credinţă, Iubire.
5.
Puneţi câte un cuvânt în fiecare pungă, potrivindu-le astfel:
Credinţa
în punga cu numele Maria.
Ascultare în punga cu numele Iosif.
Laudă
în punga cu numele Îngeri.
Vestea bună în punga cu numele Păstori.
Lucrurile personale –
în punga cu numele Magi.
Iubire
în punga cu numele Părinţi.
6.
Luaţi paginile colorate de către copii şi puneţi-le pe toate în ordine; toate cele cu Iosif, toate cele cu
Maria etc.
7.
Pe parcursul povestirii, înainte de a fi deschisă o pungă cu numele unui anumit personaj, arătaţi
paginile cu acel personaj, pagini colorate de copii. Opriţi -vă când vă duceţi la fiecare persoană
reprezentată de imagini şi notată pe pungă.
8.
Rugaţi un copil să vină în faţă şi să scoată hârtia din pungă pentru a descoperi ce dar a adus acea
persoană Domnului Isus.

PREZENTAREA LECŢIEI:
A cui este ziua de naştere astăzi? (Permiteţi să se răspundă. Dacă şi alţi copii au aceeaşi zi de naştere,
uraţi-le ,,La mulţi ani!’’ şi spuneţi-le că şi ei sunt invitaţi de onoare la ziua de naştere a lui Isus.) Această
sărbătoare minunată este despre Isus şi naşterea Sa! (Puneţi pungile de cadou în faţa copiilor.) Cui îi
place să primească cadouri de ziua lui? Cine ar trebui să primească cadouri de Crăciun? (Permiteţi să
se răspundă.) Dacă este ziua lui Isus, ar trebui să Îi dăm Lui cadouri, nu? Dar ce vrea Isus? Cum
putem noi să Îi dăm cadouri Lui?
La primul Crăciun, oamenii I-au dat lui Isus nişte lucruri foarte speciale care I-au plăcut foarte mult.
Ştiaţi asta? Haideţi să aflăm ce I-au dat ei, pentru a învăţa ce putem să-I dăm şi noi! O să am nevoie
de câţiva voluntari cărora le place să deschidă cadouri, dar caut nişte voluntari care ascultă şi stau
cuminţi la locurile lor. Vă voi spune eu când voi avea nevoie de cineva.
www.KIDZROMANIA.com
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Îngerul Gabriel (cunoscut de noi şi cu numele de Gavril) a venit în camera Mariei. 1.
(Arătaţi toate imaginile 1 colorate de copii, cele cu Maria.) Ea s-a speriat, dar îngerul
El i-a adus Mariei o veste frumoasă, anume că va avea un Copilaş care este Însuşi
Fiul lui Dumnezeu. El i-a mai spus că o să se numească (lăsaţi-i pe copii să
completeze cu numele...) ISUS.
Maria nu mai vorbise niciodată înainte cu un înger şi nici nu mai avusese vreun
copilaş. Aceasta era o veste mare şi totuşi greu de crezut, deoarece ea nu era
căsătorită încă. A fost chiar greu pentru Maria. Dar ea a crezut în Dumnezeu. Ea a
avut CREDINŢA că Dumnezeu va face acest miracol deşi alţii poate nu au
crezut-o. Maria a vrut să Îi dea lui Isus un dar.
(Chemaţi un voluntar să scoată şi să citească cuvântul din punga pe care se află
2.
imaginea Mariei,(1).)
Maria I-a dat lui Isus CREDINŢĂ!
Unde s-a dus îngerul apoi? Cui a vorbit el în miezul nopţii? (Permiteţi să se
răspundă) Da, el s-a dus la Iosif cu aceeaşi veste, anume că va fi tatăl Fiului lui
Dumnezeu. Îngerul i-a mai spus că trebuie să o ia pe Maria de soţie şi că vor avea
acest bebeluş special, numit ISUS. Asta era o mare responsabilitate, iar Iosif avea
nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ce a făcut el? (Permiteţi să se răspundă.) Da, el a
luat-o pe Maria şi s-a îngrijit de ea cât a fost însărcinată. Ei au plecat într-o lungă
călătorie în oraşul de unde era Iosif şi el a devenit un tată bun. Ce credeţi că i-a dat
el lui Isus de ziua Lui? (Arătaţi imaginile colorate de copii şi permiteţi să se răspundă,
apoi puneţi un copil să scoată răspunsul din punga cu imaginea lui Iosif, (2), şi să-l 3.
citească.) A ascultat el planul lui Dumnezeu rostit de înger? DA! El
I-a dat lui Isus ca dar ASCULTARE, făcând exact ceea ce i se spusese.
În noaptea acestei naşteri speciale, îngerul Gabriel şi mulţi dintre prietenii săi au
venit pe pământ cu mesaje pentru mulţi alţii. Ei au umplut cu lumină cerul negru
şi întunecat atunci când au apărut în faţa unor păstori din Betleem. Ce au făcut
îngerii? (Permiteţi copiilor să răspundă.) Ei au cântat. Dar nu au cântat orice cântec,
ci au cântat despre mesajul lui Dumnezeu şi despre Fiul Lui, Isus. Deci, şi îngerii
I-au dat lui Isus un dar în acea noapte. (Arătaţi imaginile colorate de copii şi chemaţi
un copil să scoată răspunsul din punga îngerilor, (3), şi să-l citească.) Ei I-au dat lui
4.
Isus LAUDĂ! Cum au făcut asta? (Permiteţi să se răspundă.) Ei au cântat cântece
despre măreţia lui Dumnezeu. Asta este lauda.
După ce au plecat îngerii de la ei, păstorii au vrut şi ei să-I dea un dar lui Isus. Ştie
cineva ce au făcut după ce au plecat îngerii? (Permiteţi să se răspundă.) Da, s-au
dus să caute Copilaşul.

5.

Între timp, ce s-a întâmplat cu Maria şi Iosif? Au găsit un hotel frumos? Nu, ei nu
au găsit decât un mic grajd plin cu animale şi fân. (Arătaţi pagina cu animalele, (4).)
Maria L-a născut pe Isus acolo. După ce păstorii au văzut acest Copil, întocmai
după cum le spusese îngerul, au fost foarte bucuroşi. Atunci I-au dat lui Isus darul
lor: VESTEA BUNĂ. (Arătaţi imaginile colorate de copii şi chemaţi un copil să scoată
răspunsul din punga păstorului, (5), şi să-l citească.) Ce au făcut păstorii cu această
6.
veste bună despre Isus? (Permiteţi să se răspundă.) Au plecat la alţii şi le-au spus că
Isus S-a născut, aşa cum îngerii le-au zis. Toţi cei ce-i auzeau erau uimiţi. Apoi s-au
întors şi L-au lăudat pe Dumnezeu. Când au spus altora vestea cea bună despre
Isus, ei Îi făceau lui Isus un mare cadou, căci El dorea ca toţi să afle despre El, nu?
Cine a mai rămas pe masa aceasta? Magii. (Arătaţi imaginile colorate de copii, (6).)
Oh! Le-a luat mult timp să ajungă pentru că locuiau foarte departe. De ce au venit
ei? Nimeni nu a putut să îi sune şi nici nu au auzit vestea la radio. Nici măcar
îngerii nu i-a anunţat. Ce s-a întâmplat? (Permiteţi să se răspundă.)
www.KIDZROMANIA.com
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Da, ei au urmat o stea. Şi în cele din urmă, au ajuns la casa Mariei şi a lui Iosif. Când au
văzut pe Pruncul Isus, au ştiut că era Fiul lui Dumnezeu. Ce I-au dat ei? Nişte
LUCRURI PERSONALE. (Chemaţi un copil şi puneţi-l să scoată din punga
Magilor, (6), răspunsul şi să-l citească.) Ce lucruri personale I-au dat ei? (Permiteţi să se
răspundă.) Ei I-au dat aur, smirnă şi tămâie. Acestea erau lucruri scumpe, comori
preţioase. Şi-au cheltuit propriii bani pentru a cumpăra ceva special pentru El.

7.

Iosif şi Maria I-au oferit apoi lui Isus iubire. Arătaţi imaginile colorate de copii şi
chemaţi un copil şi puneţi-l să scoată din punga (7), Părinţii, răspunsul şi să-l citească.)
IUBIREA este darul pe care şi noi putem să I-l oferim.
Isus a fost fericit de fiecare dar primit. Ce a primit El? Haideţi să spunem împreună:
Credinţă, Ascultare, Laudă, Vestea bună, Lucruri Personale, Iubire.
ATENŢIE! Pentru copiii care nu ştiu citi, veţi citi dvs. ceea ce scrie pe bilete.
CONCLUZIE:
Isus a fost binecuvântat şi fericit de fiecare dar de la fiecare persoană. Vă puteţi aminti tot ce a primit
El? (Recapitulaţi şi lăsaţi copiii să răspundă când îi întrebaţi.) Ce I-a dat Maria? Ce I- a dat Iosif?
Îngerii? Păstorii? Magii?
Sărbătoarea asta numită Crăciun este doar despre Isus!

OBIECTIV:
Copiii vor învăţa înţelesul versetului din Biblie şi îl vor memora.

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI BIBLIC:

MATERIALE:
MATERIALE:
 O minge sau o
sticlă goală

 3 Bucăţi de hârtie
A4
 Marker verde,
roşu
 Scotch
 10 sticle goale
 Copii xerox,
pag. 23-25

PREGĂTIREA înainte de oră:

Scrieţi câteva cuvinte din verset pe 4 bucăţi diferite de
hârtie.

Numerotaţi hârtiile 1-4 (câte un număr pe fiecare
pagină).

Mototoliţi fiecare hârtie ca o minge.

Scrieţi alte cuvinte despre Dumnezeu sau părţi ale
Lăudaţi pe Domnul,
versetului pe aceleaşi bucăţi de hârtie. Mototoliţi-le,
chemaţi Numele Lui!
Faceţi cunoscut printre
de asemenea.
popoare isprăvile Lui!

Amestecaţi hârtiile cu părţi din versetul de azi cu
Psalmii 105:1
celelalte hârtii, într-o pungă.

Pentru un grup mai mare, împărţiţi copiii în două
echipe de 5-6 copii şi faceţi câte o pungă pentru
fiecare
echipă.
PAŞI DE LUCRU în timpul orei:
1.
2.

Spuneţi copiilor că aveţi la dvs. pungi cu bulgări de zăpadă cu mesaje secrete în ei. Alegeţi
un voluntar ca să fie ,,basculanta”.
Explicaţi că atunci când începe muzica, veţi da bulgării „basculantei” şi copilul trebuie să
arunce toţi bulgării la pământ.

www.KIDZROMANIA.com
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3.
4.
5.
6.

Copiii trebuie apoi să înceapă să deschidă bulgării şi să găsească mesajul secret. Bulgării cu
răspunsurile corecte au numere pe spatele paginii. Sunt patru.
După ce le găsesc, trebuie să le pună în ordine, 1-4, şi câte un copil trebuie să ţină fiecare
pagină stând în ordinea corectă. Au un minut pentru această provocare şi, dacă reuşesc, vor
acumula 1000 de puncte.
După ce copiii şi-au terminat treaba, ajutaţi-i să repete versetul de câteva ori.
Întrebaţi copiii dacă poate cineva să spună versetul prin cuvinte proprii. (Ex. Spuneţi tuturor
în lume cât de bun e Dumnezeu şi despre măreţia Numelui Său. Spuneţi oamenilor lucrurile
bune pe care El le face.)
ATENŢIE! Folosiţi muzică veselă de Crăciun la această activitate şi încurajaţi copiii, pe
măsură ce muncesc, să-şi îndeplinească sarcina. Dacă jucaţi cu mai multe echipe, se pot întrece
pentru a vedea cine termină primul sau cine reuşeşte să facă în timpul dat. Dacă faceţi al doilea
lucru, fiecare echipă care termină în timp va câştiga punctele.

JOCUL pentru VERSETUL BIBLIC:
INSTRUCŢIUNI în timpul orei:




Agăţaţi o imagine cu Isus în iesle (pag. 23) pe un perete din cameră, la uşă sau la fereastră.
Puneţi două pungi de cadou sau cutii împachetate la părţi opuse în cameră.
Împărţiţi copiii în două echipe. Puteţi crea şi mai multe echipe pentru a putea juca toţi copiii din
clasă, dacă aveţi suficient spaţiu. Dacă nu, şi aveţi un grup mare, puteţi alege şase copii pentru fiecare
echipă. Ei vor veni în faţă să joace.

CUM SE JOACĂ?
1.
Amintiţi copiilor că, deoarece este ziua de naştere a lui Isus, vrem să Îi aducem daruri. Copiii stau pe
două rânduri în spatele pungilor de cadou.
2.
Primul copil din linie trebuie să ducă punga de cadou de prin cameră până la imaginea cu Isus. În
momentul când a ajuns la imagine, întreaga lui echipă (fie că e din linie sau din grupul de copii care
stau la loc) trebuie să spună versetul împreună. Apoi se poate întoarce cu punga la linie. El trebuie să
dea punga următoarei persoane din rând şi să se ducă la capătul rândului. Fiecare persoană din grup
trebuie să facă asemenea primului. Nu se pot întoarce până ce echipa nu a zis versetul întreg.
*ATENŢIE! Pentru a varia jocul, puteţi cere o acţiune pentru fiecare persoană nouă. Acea persoană trebuie
să facă acea acţiune tot drumul până ajunge la imaginea cu Isus ( ex. să ţopăie, să facă cercuri cu braţele
etc.)
PUZZLE VERSET BIBLIC

MATERIALE:

Pe lângă învăţarea versetului biblic şi jocul destinat acestuia, vă oferim
şi un puzzle pe care copiii pot să-l lucreze la sfârşitul orei ca o
recapitulare a versetului biblic.

 Copii Xerox
pag.24-25
 Creioane.

PREGĂTIREA înainte de oră:
Faceţi copii xerox pag. 24, o pagină la doi copii. Există şi un model de rezolvare pentru dvs. care nu trebuie
să ajungă în mâna copiilor. Este doar un model ajutător pentru dvs. să le puteţi oferi ajutorul copiilor în
cazul în care nu se descurcă sau nu înţeleg.
PAŞI DE LUCRU în timpul orei:

Daţi copiilor câte un puzzle şi lăsaţi-i să-l completeze individual.

Când au terminat toţi copiii, spuneţi toţi împreună versetul biblic.

www.KIDZROMANIA.com
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OBIECTIVE:
Copiii vor învăţa că importanţa Crăciunului este naşterea
lui Isus şi că noi Îi putem dărui dragostea noastră de ziua Lui.

MATERIALE:
 Copii xerox,

pag. 26-27
 O bucată mică

de hârtie
 Creion pentru

fiecare copil
INSTRUCŢIUNI înainte de oră:

Familiarizaţi-vă cu povestirea şi cu vizualele (pag. 26-27) pentru a o
putea spune fără să o citiţi.
INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
Pe parcursul povestirii, rugaţi-i pe copii să ţină vizualele la timpul potrivit. Spuneţi povestea cu
emoţie, făcând pauze şi accentuând părţile importante.
POVESTIREA:
,,Mamă, ziua mea de naştere este aproape!” a ţipat Alin din patul lui. Şi-a deschis larg ochii în timp ce se
uita la calendar. Mai era doar o lună până la ziua lui, imediat după Crăciun (imag. 1). Acestea erau zilele lui
preferate din întreg anul şi erau atât de aproape! Îi plăceau aceste zile în special pentru că primea cadouri.
Vouă vă place Crăciunul? Cine e la fel de bucuros ca Alin când se apropie ziua sa de naştere?
În timp ce îşi lua tricoul pe el, deja se gândea la prietenii pe care dorea să-i invite. Alin se gândea: „Mă
întreb ce cadouri îmi vor aduce? Poate îmi vor aduce o minge sau o undiţă, poate chiar o bicicletă nouă!”
Nu mai avea răbdare.
Şi-a legat şireturile şi a coborât: „Mamă! Poate Radu îmi va da un joc nou precum cel pe care l-a primit el
de ziua lui! Crezi că voi primi multe cadouri (imag. 2)?”
,,Dragule, este timpul să plecăm la repetiţia pentru Crăciun!” a spus mama în timp ce se pregătea să iasă pe
uşă. Alin a urmat-o. El ştia foarte bine rolul de păstor pe care îl avea în scenetă. Alin adora povestea despre
naşterea lui Isus în Betleem, ca bebeluş. Nu putea să-şi închipuie cum a fost să Îl vezi în realitate pe copilul
Isus şi să te închini lui acolo în staul (imag. 2B).
Când a ajuns la repetiţie, învăţătoarea abia începuse să se roage cu ceilalţi copii. Ea a mulţumit lui
Dumnezeu pentru că ne-a dat ce-a avut mai bun de Crăciun, pe singurul Său Fiu, Isus: ,,Îţi mulţumesc, Isus,
pentru că ai venit ca un copilaş în lumea asta ca să mori pe cruce pentru păcatele noastre!” s-a rugat
învăţătoarea sa. „Tu nu ai meritat să mori pentru păcate deoarece Tu eşti perfect, dar ai murit pentru toate
lucrurile pe care noi le-am făcut greşit. Crăciunul este ziua Ta şi noi Îţi mulţumim că ai venit pe pământ
pentru noi. Te iubim!” Toţi copiii au zis: „Amin!” Apoi au început ultima repetiţie înainte de marea
reprezentaţie.
Alin şi-a jucat rolul foarte bine, dar nu se putea gândi decât la ziua lui de naştere care se apropia.
În acea noapte, Alin a stat în pat plănuindu-şi petrecerea până ce a adormit. A visat că era o zi strălucitoare
şi rece, zăpada strălucea în lumina soarelui. În visul lui a auzit-o pe mama strigându-l: „Grăbeşte-te, Alin!
Este timpul pentru petrecerea de ziua ta!”
„Vin!”, a răspuns el, tot în vis. Apoi s-a îmbrăcat şi imediat s-a aflat în bucătărie. Chiar şi în vis era
entuziasmat de cadouri! Prietenii lui au început să bată la uşă, iar el îi întâmpina cu un zâmbet larg. Toţi cei
ce veneau aveau cadouri în mână. S-au jucat jocuri distractive şi au savurat tortul special al mamei. În final,
era timpul pentru cadouri. Alin zâmbea, în timp ce prietenii lui luau cadourile unul câte unul din marea
grămadă de pe masă. Abia aştepta să le deschidă. Dar stai! Ceva ciudat se întâmplă. Toţi prietenii lui au
început să-şi dea daruri unul altuia şi să-l ignore pe el (imag. 3). „Ce se întâmplă?” s-a gândit Alin. Copiii
râdeau în timp ce-şi deschideau cadourile. Erau fericiţi. Parcă nimănui nu-i păsa că el îşi aştepta cadourile.
Nu ştia ce să mai zică, dar era foarte trist. „A cui este ziua?!’’ s-a întrebat el nedumerit. Apoi toţi invitaţii
şi-au mulţumit unul altuia şi şi-au luat rămas bun de la un sărbătorit dezamăgit. Nimeni nu părea să observe
că el era singurul fără zâmbet. Alin era dezamăgit, aşa că a izbucnit în lacrimi (imag. 4). „Nu e corect, mamă!” a ţipat el. „Sunt răi! Sunt foarte răi! Nu le pasă de mine! A cui cred ei că e ziua azi?”
„Alin, trezeşte-te! De ce plângi? Trezeşte-te!” se auzi vocea blândă a mamei.
www.KIDZROMANIA.com
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Alin s-a trezit realizând c-a fost doar un vis şi a văzut-o pe mama întrebătoare: „De ce plângeai? Ce ai
visat?
„Mamă,’’ începu Alin să povestească, ,,a fost un coşmar!’’Toţi prietenii mei au venit la petrecerea mea în
vis. Eram aşa bucuros că mi-au adus cadouri, dar lor nici nu le păsa de mine. Ei şi-au dat cadourile unul
altuia şi nimeni nu mi-a dat mie niciun cadou! A fost oribil!”
Mama lui Alin a tăcut. Apoi l-a întrebat blând: „Alin, a cui este ziua de Crăciun?” Printre oftaturi, el a
mormăit: „Hmm! A lui Isus.”
„Alin,” a continuat mama, „tu nu te-ai gândit decât la cadouri pentru tine. Cine ar trebui să primească
cadourile de Crăciun?” Ochii lui Alin s-au deschis larg. „Păi, Isus ar trebui (imag. 5).”
Brusc s-a simţit ruşinat de egoismul lui. El ştia că asta nu plăcuse lui Dumnezeu.
Nu se gândise decât la cadouri pentru el. „Nu m-am gândit niciodată la asta înainte,” a recunoscut Alin
muşcându-şi buza.
„Majoritatea oamenilor nu se gândesc la asta, Alin!’’ a continuat mama. ,,Poate Isus simte că trebuie să
pună aceeaşi întrebare ca tine în vis: A cui este ziua azi?” Alin s-a gândit şi a întrebat: „Mamă, cum putem
să Îi facem noi cadouri lui Isus? Ce I-ar plăcea Lui?” Ea a zâmbit şi a spus: „Este ceva ce El vrea mai mult
ca orice. Ştii ce e?”„Nu,” a răspuns Alin scuturându-şi capul.
Mama a luat Biblia şi au citit împreună din Marcu 12:30: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată
inima ta... aceasta este cea dintâi poruncă (imag. 6).”
Alin a întrebat: „Deci Isus vrea dragostea mea de ziua Lui?”
„Da, Alin,’’ i-a răspuns mama. ,,El vrea ca tu să Îl iubeşti nu doar puţin, ci cu toată inima ta! Asta înseamnă
că El este cel mai important. El zice că noi ne arătăm dragostea faţă de El când Îl ascultăm şi facem lucruri
bune pentru ceilalţi” a explicat ea.
„Vreau să Îi dau şi eu lui Isus dragostea mea de Crăciun, mamă!” a izbucnit Alin (imag. 7). Apoi s-a întors
în sufragerie şi a început să se gândească la modul cum ar putea el asculta pe Isus şi cum ar putea el să-şi
arate dragostea. Îndată lui Alin i-a venit o idee şi a fugit din cameră ca să o caute pe mama sa.
„Mamă, ştiu!” a strigat el. ,,Ştiu ce vreau să fac pentru ziua lui Isus. Vreau să dau unul dintre cadourile
mele lui Cristi care locuieşte în blocul nostru, la parter. Tatăl lui este plecat şi mi-a zis la şcoală că nu va
primi niciun cadou de sărbători. Se poate, mamă?”
Mama a zâmbit în timp ce a dat aprobator din cap. „Desigur, Alin!’’ a răspuns ea. Putem şi cred că şi lui
Isus i-ar plăcea asta. Noi arătăm că Îl iubim ascultând cuvântul Lui şi dăruind altora. El vrea dragostea din
inimile noastre de Crăciun. Să ne rugăm pentru Cristi şi familia lui!”
Alin şi-a plecat capul şi s-a rugat: „Dragă Dumnezeule, te rog să mă ierţi că m-am gândit doar la mine azi.
Vreau să Îţi dau Ţie darul pe care îl doreşti cel mai mult de Crăciun. Vreau să te iubesc cu toată inima mea.
Te rog ajută-i pe Cristi şi pe mama lui să simtă dragostea Ta. Ei au nevoie de Tine. Ajută-ne să îi dăruim
ceva ce să îi placă. În Numele lui Isus, Amin!”
Alin s-a simţit foarte bine şi a ajutat-o pe mama să aranjeze masa în timp ce vorbeau despre cum să-l ajute
pe Cristi.
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1. Bomboanele

MATERIALE:
 Bomboane, câte una de
fiecare copil.

OBIECTIVE:
Copiii să înţeleagă şi să înveţe că trebuie să şi dăm la Crăciun, nu doar
să primim.
INSTRUCŢIUNI înainte de oră:
Ascundeţi prin clasă bomboane suficiente, cât să ajungă fiecărui copil.
PAŞI DE LUCRU în timpul orei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Împărţiţi copiii în două echipe.
Trageţi la sorţi care echipă va fi prima.
Copiii din echipa unu vor veni în faţă pe rând şi vor căuta o bomboană prin clasă. Când o vor găsi,
nu o vor mânca, ci o vor oferi altui copil din propria echipă, copil care nu a mai primit sau nu a mai
găsit o bomboană. ATENŢIE! Fiecare copil trebuie să găsească şi să ia doar o bomboană.
Când toţi copiii din echipa unu au o bomboană, se face schimb cu echipa doi care va face acelaşi
lucru.
La sfârşit, când toţi copiii au găsit sau au primit o bomboană, ambele echipe vor face o listă cu 10
lucruri pe care pot ei să le ofere în dar Domnului Isus. Echipa care termină prima, câştigă.
Discutaţi despre ceea ce au înţeles copiii, jucând acest joc. Subliniaţi faptul că bucuriile şi cadourile
pe care ni le facem unii altora, reprezintă un dar frumos adus lui Isus.

2. Ce ofer eu ca dar Domnului Isus?
MATERIALE:
 Copii xerox, pag.28-29
 Creioane

OBIECTIVE:
Copiii să –şi reamintească faptul că şi ei trebuie să facă un dar Domnului
Isus.

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:
Faceţi copii xerox, pag. 28 pentru fete şi pag. 29 pentru băieţi.

PAŞI DE LUCRU în timpul orei:
1.
2.

Împărţiţi copiilor paginile xeroxate, cele pentru fete—fetiţelor şi cele pentru băieţi—băieţilor.
Lăsaţi copiii să scrie ceea ce simt ei că vor să-I ofere Domnului Isus.
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FELICITARE CU POEZIE

SCOPUL:
Copiii să se gândească la ce vor ei să Îi dea lui Isus.
Atunci când copiii fac un lucru manual, ei îşi amintesc ceea ce-au învăţat.
De aceea, în timpul în care lucrează, lăsaţi-i să spună ce vor ei să facă
pentru Dumnezeu.

MATERIALE:

Copie xerox
pag 11-13

Creione colorate

Foarfece

Lipici
OPŢIONAL—Coală A4.

PAŞI DE LUCRU:

1.
2.

1- Îndoiţi o coală A4 în patru pentru a forma o felicitare
(imag. 1 &2).
2. Daţi copiilor vizualele de la pag. 11-12 (o pagină la doi
copii). Decupaţi fâşiile cu imagini, iar copiii să le coloreze
(imag.3).
ATENŢIE! Asiguraţi-vă că fetele vor primi imaginile cu
feţe de fetiţe, pag. 11, iar băieţii imagini cu feţe de băieţi,
pag.12.

3.

3. Îndoiţi fâşiile colorate pe liniile punctate (imag. 3).
4. Deschideţi felicitarea.
5.

4.

Lipiţi spatele primei părţi îndoite (în spatele locului unde e
faţa copilului) şi lipiţi partea dreaptă în interiorul felicitării
(imag. 4).

poezia

6. Daţi fiecărui copil o copie a imaginii Maria, Iosif şi ieslea,
pag. 13. Coloraţi (imag. 5).

5.

VERSO,
Lipiţi pe Maria,
Iosif şi Isus

7. Lipiţi imaginea Mariei / Iosif pe spatele fâşiei îndoite. Lipiţi pe
spatele locului unde sunt magii (imag. 5-6).
8. Decoraţi şi coloraţi prima parte din faţă a felicitării.
ATENŢIE!
Copiii şcolari pot să scrie pe partea din faţă a felicitării:
“Este ziua lui Isus.”
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6.
Decoraţi

Dar de ziua Ta…
Florentina Pali - Gheorghiaş
Isus, ce ţi-aş putea eu da
Acum în dar de ziua Ta?
Ce Ţi-ai dori Tu? Ce ai vrea?
Cum Te-aş putea eu bucura?
Oh! Eu, Isus, sunt un copil
Sunt prea micuţ şi prea umil
Să-ţi dau ceva măreţ, frumos,
Ceva luxos şi grandios!
Aşa că vin la ieslea Ta,
Smerit, să-ţi dau şi eu ceva:
Isus, e inimioara mea.
Te rog, ai vrea să intri-n ea?
Ţi-aduc şi lauda, gloria,
Isuse, şi -nchinarea mea!
Şi-acum, te rog şi eu ceva:
Vrei să fii rege-n viaţa mea?

Dar de ziua Ta…
Florentina Pali - Gheorghiaş
Isus, ce ţi-aş putea eu da
Acum în dar de ziua Ta?
Ce Ţi-ai dori Tu? Ce ai vrea?
Cum Te-aş putea eu bucura?
Oh! Eu, Isus, sunt un copil
Sunt prea micuţ şi prea umil
Să-ţi dau ceva măreţ, frumos,
Ceva luxos şi grandios!
Aşa că vin la ieslea Ta,
Smerit, să-ţi dau şi eu ceva:
Isus, e inimioara mea.
Te rog, ai vrea să intri-n ea?
Ţi-aduc şi lauda, gloria,
Isuse, şi -nchinarea mea!
Şi-acum, te rog şi eu ceva:
Vrei să fii rege-n viaţa mea?

Magii au dat lucruri personale, păstorii au dat o veste bună, îngerii au dat laudă,
Maria a dat credinţă, Iosif a dat ascultare ca dar lui Isus.

Magii au dat lucruri personale, păstorii au dat o veste bună, îngerii au dat laudă,
Maria a dat credinţă, Iosif a dat ascultare ca dar lui Isus.
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LUCRU MANUAL 1– Felicitare cu poezie.”
FETE

Dar de ziua Ta…
Florentina Pali - Gheorghiaş
Isus, ce ţi-aş putea eu da
Acum în dar de ziua Ta?
Ce Ţi-ai dori Tu? Ce ai vrea?
Cum Te-aş putea eu bucura?
Oh! Eu, Isus, sunt un copil
Sunt prea micuţ şi prea umil
Să-ţi dau ceva măreţ, frumos,
Ceva luxos şi grandios!
Aşa că vin la ieslea Ta,
Smerit, să-ţi dau şi eu ceva:
Isus, e inimioara mea.
Te rog, ai vrea să intri-n ea?
Ţi-aduc şi lauda, gloria,
Isuse, şi -nchinarea mea!
Şi-acum, te rog şi eu ceva:
Vrei să fii rege-n viaţa mea?

Dar de ziua Ta…
Florentina Pali - Gheorghiaş
Isus, ce ţi-aş putea eu da
Acum în dar de ziua Ta?
Ce Ţi-ai dori Tu? Ce ai vrea?
Cum Te-aş putea eu bucura?
Oh! Eu, Isus, sunt un copil
Sunt prea micuţ şi prea umil
Să-ţi dau ceva măreţ, frumos,
Ceva luxos şi grandios!
Aşa că vin la ieslea Ta,
Smerit, să-ţi dau şi eu ceva:
Isus, e inimioara mea.
Te rog, ai vrea să intri-n ea?
Ţi-aduc şi lauda, gloria,
Isuse, şi -nchinarea mea!
Şi-acum, te rog şi eu ceva:
Vrei să fii rege-n viaţa mea?

Magii au dat lucruri personale, păstorii au dat o veste bună, îngerii au dat laudă,
Maria a dat credinţă, Iosif a dat ascultare ca dar lui Isus.

Magii au dat lucruri personale, păstorii au dat o veste bună, îngerii au dat laudă,
Maria a dat credinţă, Iosif a dat ascultare ca dar lui Isus.
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LUCRU MANUAL 1– Felicitare cu poezie.
BĂIEŢI
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LUCRU MANUAL 1- Felicitare cu poezie. O pagină la 10 copii.
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O IESLE CU PRUNCUL ISUS ÎN EA
MATERIALE:
 Copii xerox pag.15, una de copil
 Foarfece
 Lipici
 O tablă neagră de carton (şi dintr-o
cutie)
 Şerveţele de hârtie
 Hârtie creponată de culoare
galbenă sau maro, hârtie iginică,
iarbă uscată (pentru paie)

SCOPUL:
Copiii să-şi reamintească de ziua
de naştere a lui Isus.
Vorbiţi despre ce aţi aduce ca dar
lui Isus dacă aţi merge în vizită la
Maria, Iosif şi la Pruncul Isus.

1

1.

Îndoiţi în două hârtia (vezi linia
punctată) imag. 1.

2.

Decupaţi ieslea ţinând mereu hârtia
îndoită, imag. 2.

3.

Cu hârtia îndoită în aceeaşi poziţie,
tăiaţi pe liniile galbene, imag. 3.

4.

Îndoiţi pe linia verde, între tăieturi. Apăsaţi cu
degetele pentru a forma un loc plat în centrul ieslei ca să
ţină copilul, imag. 4.
4.

5.

Tăiaţi bucăţi mici de hârtie galbenă, hârtie creponată,
hârtie igienică gri sau maro, sau hârtie albă pe care copiii
să o coloreze ca să arate ca paiele. Puteţi folosi chiar şi
iarbă uscată sau orice poate sugera prezenţa paielor în iesle.
Lipiţi pe ambele părţi ale ieslei, de jur împrejurul locului folosit ca
pat. Lipiţi paiele obţinute după indicaţia de mai sus, imag. 5.

2.
3.

5.

6

6.
7.

8.
9.

Decupaţi o bucată de carton în formă ovală (cutie goală etc.),
imag. 6.

7

Tăiaţi bucăţi mici de şerveţel. Înfăşuraţi cu şerveţelul cartonul oval pentru a
sugera scutecul copilului. Daţi cu scotch pe spatele bebeluşului ca să stea bine
fixat, imag. 7.
Îndoiţi partea de jos a fiecărui picior al ieslei, pe liniile punctate.
Îndoiţi-le una spre alta, imag. 8.

8.

9

Lipiţi părţile picioarelor împreună (cele două picioare din faţă - împreună
Îndoiţi
şi cele din spate—împreună). Aceasta formează picioarele şi baza
înăuntru
pentru a susţine ieslea, imag. 9.
Lipiţi împreună, apoi

OPTIONAL: Pentru o susţinere mai bună a ieslei, cu copilul în centrul
patului, lipiţi o bucată mică de carton între picioarele ieslei unde aţi lipit
cele două părţi împreună.
www.KIDZROMANIA.com
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Îndoiţi pe linia verde

Tăiaţi pe aceste linii
Îndoiţi

Îndoiţi pe
linia verde
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linia verde
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JOC VERSET BIBLIC
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pe

PUZZLE: Găsiţi versetul biblic. Toate cuvintele pentru verset sunt în puzzle, dar sunt amestecate cu alte cuvinte. Începeţi la “start” şi cu
un creion uniţi cuvintele care fac parte din verset.

PUZZLE: Găsiţi versetul biblic. Toate cuvintele pentru verset sunt în puzzle, dar
sunt amestecate cu alte cuvinte. Începeţi la
“start” şi cu un creion uniţi cuvintele care
fac parte din verset.
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pe

Scrieţi versetul

Lui!

Faceţi
Numele

popoare

pe

105:

Lui!

popoare

Lãudaţi

1

printre

isprãvile

Psalmii

Domnul,

nu
105:

Psalmii
cunoscut

dar
Domnul,
105:1

Lui!

nu
105:

Scrieţi versetul

Lãudaţi

chemaþţ
pe
! Faceţi

Lui!

dar

pentru

popoare
pe
105:
Lui!

popoare

Lui!

Lãudaţi
1
printre
Psalmii
isprãvile
Domnul,

Psalmii

cunoscut

dar
Domnul,
105:1

Lui!

Faceţi
Numele
chemaţi
pe
! Faceţi

Lui!
pentru
Lãudaţi

dar
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MODEL de rezolvare DOAR pentru învăţători:

Start

Lãudaţi

pe

Lui!

chemaţi

Numele

Faceţi

Domnul,

isprãvile

Lui!
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cunoscut

printre

105:

1
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APLICAŢIE PRACTICĂ– Poveste

1.

2.
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APLICAŢIE PRACTICĂ– Poveste

3.

4.

5.

IS

US

6.

7.

Isus
te iubesc!
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JOC RECAPITULATIV—FETE

Este ziua de naştere a lui Isus.
Eu vreau să-i dăruiesc:

Este ziua de naştere a lui Isus.
Eu vreau să-i dăruiesc:
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JOC RECAPITULATIV—BĂIEŢI

Este ziua de naştere a lui Isus.
Eu vreau să-i dăruiesc:

Este ziua de naştere a lui Isus.
Eu vreau să-i dăruiesc:
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