
                                                                                         Ziua de PAŞTI, Preşcolari     1 

www. KIDZROMANIA.com 

 

 

  
 
 

 
          
                        

 

KIDZ ROMÂNIA 

 

 
SCOPUL LECŢIEI: 
Copiii să înveţe că, dacă păcatul omului a adus moartea 
trupească şi despărţirea de Dumnezeu, Domnul Isus a venit pe 
pământ ca să ne aducă învierea şi viaţa veşnică. 
 
TEXTE BIBLICE:   
Ioan 19 şi 20 
 
VERSETUL BIBLIC: 
Romani 6:23 

 
 

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 

 

Janet Cunningham,  

Tamara Henkes, 

Rachelle Terry,  

Florentina Pali-Gheorghiaş, 

Graţian Şerban. 

             NR. 5/ 2010 

ZIUA DE PAȘTE 

 
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 . 

Acest material a fost realizat de KIDZ ROMÂNIA. 
TEXT: Echipa KR 
TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  

 
 

Lecţie Introductivă  2 

Lecţie Biblică  4 

Verset  Biblic 5 

Aplicaţie Practică  6 

Materiale Opționale 
(Joc Verset, Joc Recapitulativ,                       
Lucru Manual) 

8 

Vizuale 10 

Pagini de colorat și Jocuri 16 

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI 



                                                                                         Ziua de PAŞTI, Preşcolari     2 

www. KIDZROMANIA.com 

  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 
 
 Puneţi cerneală, sau vopsea de ouă, în trei pahare.  
 Puneţi în ele apă până la jumătate. Amestecaţi astfel 

încât apa să fie bine colorată. Cu cât este mai colorată, 
cu atât mai bine.  

 Restul paharelor le veţi umple ¼ cu apă. Pe bucăţelele 
de hârtie veţi scrie diferite lucruri pe care le fac oamenii 
religioşi pentru a-i ajuta pe cei dragi ai lor, care au 
murit, să ajungă în cer: aprind lumânări, dau bani, dau 
mese spre pomenirea  lor etc.  

 Lipiţi una dintre aceste etichete pe fiecare din cele patru 
pahare care au mai rămas.  

 Umpleţi ultimul pahar cu clor şi lipiţi pe el o etichetă pe 
care să scrie: „Moartea lui Isus pe cruce!”  

 Puneţi toate aceste pahare pe o masă şi acoperiţi-le cu un 
ştergar, astfel încât să nu fie văzute de copii. Aveţi grijă 
să nu le găsească copiii. 

SCOPUL: 
Copiii să înveţe că doar Domnul Isus poate să 
ierte de păcate pe oameni. Doar prin El, şi prin 
nimic altceva, omul poate ajunge în cer.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
Dr. Lupă intră în clasă şi-i salută pe copii, spunând: ,,Hristos a înviat!’’ După ce copiii îi răspund, 
Dr. Lupă zice: ,,Dragi copii, astăzi eu, dr. Lupă, am venit la voi cu un nou experiment. Pentru 
că am auzit că astăzi veţi vorbi despre moartea şi învierea Domnului Isus, eu, dr. Lupă, m-
am gândit să vă aduc un experiment interesant. Biblia spune că toţi oamenii  vor muri şi se 
vor întâlni cu Dumenzeu. Domnul Isus a murit pe cruce pentru ca Tatăl Său să ne poată 
ierta de toate păcatele noastre, prin jertfa Lui. Dar oare orice om primeşte iertarea lui 
Dumnezeu? Asta veţi afla, doar dacă urmăriţi cu atenţie experimentul meu.’’ 
 

 Dr. Lupă arată copiilor cele 3 pahare cu apă colorată şi le spune că ele reprezintă trei oameni 
care au murit. El spune: ,,Toate cele 3 pahare, care reprezintă trei persoane,  sunt murdare, 
deoarece ştim că toţi oamenii sunt păcătoşi. Fiecare om  face, în timpul vieţii, cel puţin un 
lucru rău. Aşa că el este un păcătos. Ştim că oricine are păcat nu poate sta în cer cu 
Dumnezeu. Deci cum pot aceşti oameni să ajungă în cer? Vom vedea împreună. Până atunci 
noi o să spunem celor trei pahare cu apă murdară, persoana A, B şi C. Ele reprezintă, deci, 
trei persoane păcătoase.  

 Prima persoană, persoana A, a auzit de Domnul Isus. A auzit că o iubeşte aşa de 
mult, încât El a murit pentru tot răul, păcatul pe care l-a făcut. Isus nu doreşte decât să  
vadă că persoanei A îi pare rău de păcatele sale şi să creadă în El şi în iertarea Lui. 
Persoana A I-a cerut Domnului Isus iertare pentru toate păcatele şi L-a rugat să intre în 
viaţa sa.’’ 
Acum, dr. Lupă pune clor peste apa murdară din paharul A. Apa ar trebui să devină incoloră. 
Dr. Lupă spune:  

ATENŢIE! 

Pentru a evita surprizele 

neplăcute, trebuie să 

repetaţi experimentul 

înainte de lecţie, pentru a 

şti exact cât clor trebuie 

 

 

 

MATERIALE: 

 Apă 

 Cerneală sau vopsea 
de ouă  

 ½ de cană de clor 

 8 pahare transparente 
sau o sticlă   

 Hârtie decupată în 
bucăţele mai mici 

 Scotch.  
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  ,,Priviţi! Toate păcatele i-au fost iertate! Acum totul este curat din nou, ca şi cum 
persoana A nu ar fi păcătuit niciodată. Deci, ce mai trebuie să facă persoana A pentru a 
ajunge în cer? NIMIC! Isus i-a iertat TOATE păcatele. Şi, deoarece persoana A L-a iubit pe 
Isus cât a trăit pe pământ, ea a încercat să trăiască în ascultare de El. Acest om a încercat să 
facă lucruri bune, astfel încât oamenii să-L poată vedea pe Isus în el.’’  
 

 Dr. Lupă ridică următorul pahar cu apă colorată şi spune: ,,Şi persoana B a auzit de Domnul 
Isus. De fapt, cred că ea a mers mult la biserică încă de  când era mică. Această persoană  a 
crezut  că Isus a murit pe cruce şi că a înviat din nou în cea de-a treia zi. Ea a crezut că Isus 
ne iubeşte aşa de mult încât a murit pentru păcatele noastre. DAR, persoana B nu I-a cerut 
niciodată lui Isus să-i ierte păcatele. Nu credea că poate fi aşa de simplu. Gândea că trebuie 
să facă ea ceva pentru ca păcatele să-i fie iertate. Aşa că început să dea bani la săraci...’’ Dr. 
Lupă pune  în paharul B puţină apă dintr-unul din paharele cu apă curată, pe care 
scrie ,,milostenie’’ şi spune: ,,Da, arată mai bine, dar nu e curată. Apoi, acest om a mai făcut o 
faptă bună ...’’ Dr. Lupă mai pune în paharul B puţină apă dintr-un păhărel pe care scrie ,,fapte 
bune.’’ Apa va deveni mai curată, apoi dr. Lupă spune: ,,Vedeţi? Apa încă nu este curată! 
Acum, când persoana B a murit, poate oare să stea în faţa lui Dumnezeu? Au fost iertate 
păcatele sale?’’ Dr. Lupă permite copiilor să răspundă, apoi zice: ,,De ce nu? Pentru că faptele 
bune sunt bune, dar ele nu ne spală de păcate. Isus este singurul care poate face acest lucru.’’  

 
Dr. Lupă continuă: ,,Persoana C seamănă mult cu persoana B. Ea a auzit despre Isus, 

credea că a fost un om deosebit. Nu era însă sigură dacă Isus este sau nu Fiul lui Dumnezeu, 
dar credea că Isus este un mare profet. Chiar mai mult, persoana C şi familia sa credeau că 
fiecare om trebuie să-şi câştige singur calea spre cer. Aşa că această persoană  a încercat în 
timpul vieţii să facă tot felul de lucruri prin care să poată ajunge în cer; de exemplu,  mergea 
des la biserică, ceea ce nu e rău.’’ Dr. Lupă toarnă în paharul C apă dintr-un alt pahar pe care 
poate să scrie ,,mersul la biserică.’’  ,,Dar a fost astfel  persoana C curăţită de păcate? 
Nicidecum!  Această persoană nici nu ştia sigur ce va fi după moarte, sau unde va merge. Se 
gândea  ea: „poate voi merge în Rai după tot binele făcut!” Apoi, când a murit, familia s-a 
gândit să ajute sufletul persoanei C să ajungă într-un loc bun. Aşa că a făcut tot felul de 
practici şi ritualuri prin care să-i asigure fericirea veşnică.’’ Dr. Lupă adaugă puţin din paharul 
cu eticheta „ritualuri” peste lichidul din paharul C, spunând: ,,Familia desigur nu avea de unde 
să ştie dacă aceste lucruri (ritualuri) fac bine sau nu. Nici nu ştia dacă după toate acestea 
persoana  C se afla  în cer sau nu. Haideţi să privim la paharul C. Au ajutat ritualurile la 
curăţirea de păcate? NU, deoarece Biblia spune că doar  moartea Domnului Isus pe cruce ne 
spală de păcate. Apoi familia lui C a făcut multe alte lucruri prin care credea că poate ajuta 
cu ceva sufletul  persoanei C.’’ Dr. Lupă toarnă în paharul C câte puţină  apă din celelalte pahare 
cu etichetele care indică ceea ce a mai făcut familia pentru a salva persoana C de la iad, apoi 
continuă, spunând: ,,Nicio schimbare. Ştiţi de ce?’’ Dr. Lupă ia paharul cu clor în mână, spunând: 
,,Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre şi a înviat pentru a dovedi că ceea ce a făcut 
El pe cruce ne va aduce şi nouă viaţă după moarte. EL A FĂCUT TOT CE A PROMIS!’’ Dr. 
Lupă ia în mână un pahar plin cu apă. Apoi spune: ,,Unii oameni spun că, pentru a ajunge în 
Rai, trebuie doar să încerci să fii bun, milos, darnic şi asta ar fi suficient. Alţii cred că omul, 
după ce moare, devine o altă fiinţă care revine pe pământ într-un alt trup, om sau animal. 
Dar ce dovezi există pentru aşa ceva? Niciuna. Isus însă a avut o dovadă.’’ Dr. Lupă ia în 
mână paharul cu clor, apoi continuă: ,,El a înviat din morţi. Înainte de a muri El a spus: „În 
trei zile voi învia.” Şi aşa a şi făcut. Mai mult de 500 de oameni L-au văzut, au vorbit cu El şi 
L-au recunoscut. Da. Isus a înviat. El  a zis: „Ceea ce am spus Eu este adevărat. Credeţi în 
Mine.”  

 
Toţi cei ce cred în El trebuie să-I ceară Lui să-i ierte de păcate. Dacă cred cu adevărat că 

Isus i-a iertat şi-L fac Domn în viaţa lor VOR AVEA viaţă după moarte la fel ca Isus!  Deci, 
cine primeşte iertarea lui Dumnezeu? ORICINE CREDE ÎN DOMNUL ISUS ŞI ÎL 
CHEAMĂ ÎN VIAŢA SA. Doar aceştia primesc iertarea şi viaţa veşnică de la Dumnezeu. 
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POVESTIRE BIBLICĂ: 
 
Dragi copii, astăzi noi sărbătorim învierea Domnului Isus. Ce zi 
minunată! 
 
Cu mulţi, mulţi ani în urmă, acum aproape 2000 de ani, Biblia spune că 
nişte femei  s-au trezit dis-de-dimineaţă şi au plecat la mormântul 
Domnului Isus. Vizuale imag. 1. 
 
Femeile erau triste, dar, când s-au apropiat de mormântul Domnului Isus, 
au avut parte de o mare surpriză. Acolo se afla un înger care le-a salutat 
politicos, Vizuale imag. 2, apoi  le-a spus că Isus nu se află acolo, 
deoarece a înviat. El le-a mai zis: ,,De ce-L căutaţi pe Isus aici?’’ Oau! 
Ce surpriză! Isus  a înviat?, s-au întrebat femeile cu siguranţă.  Cum a 
înviat? Şi când? Ce de întrebări!...  
 
Femeile au pornit în fugă spre casă, ca să–i anunţe pe ucenici de cele 
întâmplate şi auzite. Desigur că ucenicilor nu le-a venit a crede ce le ce 
spuneau ele. Dimpotrivă, aceştia au crezut că inventează totul, Vizuale 
imag. 3. 
 
Dar Maria, cunoscută din Biblie pe numele de Maria Magdalena, Îl căuta 
pe Isus. Atunci a văzut un om despre care a crezut că este grădinarul. 
,,Domnule, i-a spus ea, spune-mi unde L-ai pus şi eu mă voi duce să-L 
iau.’’ Atunci Domnul Isus a strigat-o pe nume: ,, Maria!’’ Îndată Maria L
-a recunoscut pe Isus: ,,Învăţătorule!’’, a  răspuns ea.  Vizuale imag. 4. 
 
Apoi, Isus i-a cerut Mariei să mergă la ucenici ca să le dea şi lor de veste 
că a înviat. Aşa se face că ea a  plecat la ucenici, dându-le vestea cea 
mare.  
 
Petru şi Ioan, doi dintre ucenicii Domnului, au alergat în fugă la 
mormânt să vadă cu ochii lor dacă era adevărat. Şi, într-adevăr, era 
adevărat: Isus a înviat! Vizuale imag. 5. Ce bucurie au trăit femeile şi 
ucenicii atunci! 
 
Şi noi sărbătorim astăzi bucuria că Isus a înviat. Vizuale imag. 6. El ne 
spune în Biblie că, într-o zi, toţi copiii Lui vor învia, aşa cum a făcut El,  
şi vor merge la Tatăl Lui ca să trăiască veşnic cu El. Nu e acesta un lucru 
minunat?   

 

SCOPUL 
Copiii să înveţe că Domnul Isus a murit pentru toate păcatele 
noastre şi a înviat pentru ca şi noi să înviem într-o zi şi să trăim 
veşnic cu El. 

 MATERIALE: 

 Vizuale, pag. 
10-12. 
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 INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 
 
 Faceți pe o tablă câteva desene representative pentru versetul  
 biblic. 
 (Cadou ) darul fără plată  
 
 (Nor)  al lui Dumnezeu  
 
 (infinit)  este viaţa veşnică  
 
 (cruce)  în Isus Hristos... 
 
 
 (carte)  Romani 6:23 
 
 
 
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Spuneți ce cuvinte reprezintă imaginea 1 (cadou) și repetați cu copiii 

acele cuvinte: darul fără plată...   
2. Spuneți ce cuvinte reprezintă imaginea 2 (nor) și repetați cu copiii acele 

cuvinte: al lui Dumnezeu. Apoi spuneți cu copiii totul de la imagine 1 și 
2: darul fără plată al lui Dumnezeu... 

3. Spuneți ce cuvinte reprezintă imaginea 3 (semn infinit) și repetați cu 
copiii acele cuvinte: este viaţa veşnică. Acum spuneți cu copiii totul de 
la imagine 1, 2 și 3: darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
veşnică... 

4. Conținuați la fel până terminați cu toate imaginile. 
5. La final, ștergeți câte o imagine și spuneți cu copiii versetul, inclusiv 

părțile ale căror imagini au fost șterse. Acum copiii vor ști versetul pe 
dinafară.  

   
 
JOCUL este OPȚIONAL 
 
1. Spuneți în șoaptă cu copiii versetul biblic învățat. 
2. Spuneți sărind ca mingea cu copiii versetul biblic învățat. 
3. Spuneți tare cu copiii versetul biblic învățat. 
4. Spuneți mergând ca piticul cu copiii versetul biblic învățat. 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE 
 
 

 O tablă albă sau 
neagră (dacă nu 
aveți tablă puneți 
mai multe foi de 
hârtie albe lipite pe 
un perete) 

 

 Cariocă sau cretă 

 

 

 

...darul fără plată al lui Dumnezeu este 
viaţa veşnică în Isus Hristos... 

Romani 6:23 
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SCOPUL: 
Copiii să înveţe că orice copil iertat de Dumnezeu prin Domnul Isus 
va merge în cer după ce moare. 
 

 Era o zi minunată afară. Primăvara venise iar Ionuţ se putea juca în 
sfârşit pe afară. El iubea primăvara. Se plictisise de atât frig. Ar fi trebuit să fie 
foarte fericit, dar nu era. Era chiar foarte trist. Bunica lui murise săptămâna 
trecută. ( Vizuale imag. 1.) 

 Bunica era una din cele mai bune prietene ale lui Ionuţ. Ei făceau multe 
lucruri împreună. Bunica nu-l certa şi nu era niciodată prea ocupată pentru el. 
Recent însă, ea a fost foarte bolnavă, având dureri mari. Într-un fel, lui Ionuţ îi 
părea bine că „pe buni n-o mai durea acum nimic”, dar îi era foarte dor de ea. 
El era foarte bucuros că bunica Îl primise pe Domnul Isus în inimă cu mulţi ani 
în urmă. Înainte să moară, ea i-a amintit micuţului Ionuţ că pentru ea moartea 
nu era un sfârşit, deoarece Îl primise pe Isus în inimă. Ştia că în curând va 
merg în cer şi va fi cu El.  

 Acum bunica nu mai era, iar Ionuţ îi simţea mult de tot lipsa. Dar nu asta
-l îngrijora pe Ionuţ în dimineaţa aceasta. Ieri la şcoală prietenii lui l-au întrebat 
de ce mama lui nu poartă doliu. Şi lui Dănuţ, un alt copil din grupul lor, îi 
murise bunica. Murise cândva prin decembrie, chiar înainte de Crăciun. Mama 
lui Dănuţ încă mai purta doliu. Toţi ştiau că mamei lui Dănuţ îi este dor de 
bunica şi de aceea este tristă. Putea să-şi dea seama după hainele pe care le 
purta în fiecare zi. Băieţii de la şcoală râdeau de Ionuţ. „Deci voi n-aţi iubit-o 
pe bunica ta? Oamenii din biserica ta nu se iubesc unii pe alţii?”, spuneau ei 
adesea răutăcios. Desigur, atât el cât şi mama sa o iubiseră pe bunica foarte 
mult. Apoi, băieţii l-au mai întrebat de ce el nu aprinde lumânări la biserică 
pentru bunica sa.  

 Într-o zi de sâmbătă, Ionuț s-a hotărât să o întrebe pe mama lui de ce erau 
ei aşa de diferiţi de familia lui Dănuţ: 

 - Mami, tu de ce nu porţi doliu? Noi de ce nu aprindem lumânări pentru 
bunica ca cei din familia lui Dănuţ? Noi am iubit-o pe bunica, de ce nu mai 
facem nimic acum pentru ea?, a întrebat el. 

 - O, Ionuţ, îmi pare rău. Au vorbit vecinii despre asta?, a fost mama 
curioasă. Apoi s-a oprit din spălatul vaselor, s-a aşezat lângă el şi i-a spus: Mai 
ţii minte ce zi este duminică? 

 - Desigur, a răspuns băiatul. Este Paştele. Toţi ştiu acest lucru! Dar, oare 
de ce vorbea mama de ziua de duminică când el dorea să ştie ce era cu bunica?! 

Mama lui Ionuţ zâmbi:  

 - Ionuţ, mai ţii minte ce s-a întâmplat chiar în prima zi de Paşti?  

Ionuţ răspunse: 

 - Da, a înviat Isus. (Vizuale, imag. 2.) 

 

POVESTE: 

 

 

MATERIALE:  

Vizuale, pag. 13-14. 

. 
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 - Ai dreptate, Ionuţ, a aprobat mama. Paştele reprezintă învierea lui Isus. Dar ce 
semnifică acest lucru cu adevărat? 

 - Eu am învăţat la şcoală că a învia înseamnă a reveni la viaţă. Isus a murit pe 
cruce pentru păcatele noastre şi a treia zi a revenit la viaţă, a răspuns băiatul. Iar mie 
îmi place când se duc Maria şi celelalte două femei la mormânt şi văd piatra dată la o 
parte. Oau, pun pariu că soldaţilor le era foarte frică! Dintr-o dată, rrrrrrrrrrr, piatra a 
fost dată la o parte! Apoi partea Maria când plângea  în grădină îmi place. Mă gândesc 
la sentimentul pe care l-a avut atunci când s-a întors iar Isus era chiar acolo, lângă ea. 
Cred că i-a fost frică! Îţi imaginezi dacă bunica ar apărea aici lângă noi? Aş fi aşa de 
bucuros, dar cred că aş fi şi puţin speriat. Cred că aşa s-a simţim şi Maria, bucuroasă şi 
speriată.  

Mamei i-a plăcut cum povestea Ionuţ despre cele spuse în Biblie, aşa că a continuat: 

 - Hm! Bucuroasă şi speriată! Cred că i-a fost greu să creadă că Isus era cu 
adevărat viu şi stătea chiar lângă ea. Nimeni  nu mai făcuse ceea ce făcuse Isus. 
Nimeni, niciun mare general, niciun profet faimos, niciun preot nu mai făcuse ce a 
făcut Isus. Nimeni, în tot decursul istoriei nu a mai spus oamenilor că va învia cu 
adevărat în trei zile. De ce crezi că a făcut Isus aşa ceva?, a întrebat mama pe băiat. 

 - Cred că a vrut să dovedească că El este cu adevărat Dumnezeu, a spus categoric 
băiatul. 

 - Aşa este, a aprobat mama. El a făcut-o pentru acest motiv dar şi pentru altele. 
Biblia ne spune că, datorită învierii lui Isus, ştim cu siguranţă că tot ceea ce ne-a spus 
este adevărat. Biblia ne spune că Isus a înviat pentru a ne arăta ce se va întâmpla celor 
care cred în El. Bunica nu a rămas moartă. Ea este vie acum, pentru că ea este în cer!  

 - Oau, mai ţii minte când i-am povestit de străzile de aur? Ionuţ a început să-şi 
amintească tot ceea ce au vorbit el şi bunica despre cer. Cu câteva săptămâni în urmă 
profesoara lui Ionuţ le-a spus şi ea câteva lucruri despre cer. Apoi, parcă vrând să se 
convingă, a întrebat: 

 - Mami, tu chiar crezi că bunica este în cer? 

 - Ionuţ, tu crezi ce ne-a spus Isus?, a răspuns mama printr-o întrebare. 

 - Da, mami,cred, a spus copilul. 

 - Atunci putem crede că bunica este în cer acum. Şi cred că este foarte bucuroasă. 
Ea nu mai este bolnavă. Mai ţii minte cât de rău o durea spatele şi picioarele? Acum n-
o mai doare nimic. 

 - Aşa este, se bucură Ionuţ. Aşa spunea şi profesoara mea. Nimeni nu plânge în 
cer. Bunica nu a aflat, dar eu am văzut-o într-o zi cum plângea de durere. Crezi că 
acum poate alerga? Obişnuia să-mi spună că atunci când era mică se lua la întrecere cu 
fraţii ei. Chiar dacă era singura fată din familie, şi cea mai mică, putea alerga foarte 
repede. Îi plăcea să-mi povestească despre copilăria ei. Oau, mi-o imaginez cum 
aleargă acum pe minunatele străzi de aur din cer! (Vizuale, imag. 3.) 

 Apoi, amintindu-şi de colegii care-l necăjeau la şcoală, a întrebat: 

 - Atunci de ce crezi că unii  oameni aprind lumânări când cineva moare? 

 - Nu ştiu, a răspuns mama. Nu m-am gândit niciodată la asta. Poate că nu ştiu că, 
după moarte, nu se mai poate face nimic pentru a primi mântuirea şi iertarea de păcate. 
Poate că nu înţeleg promisiunea pe care a făcut-o Isus când a spus că aşa cum a înviat 
El, vom învia şi noi. Şi noi vom trăi după ce murim. Noi nu mai trebuie să facem nimic 
acum pentru a o ajuta pe bunica să ajungă în cer. 

 - Sigur, a subliniat Ionuţ, buni ştia că va merge în cer!” 
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 - Aşa este, a întărit mama. Ştia. Isus a făcut tot ceea ce trebuia făcut ca ea să 
ajungă în cer. Cred că bunica este cu Isus chiar acum. Dacă credem îl El şi-I cerem 
să ne ierte păcatele, atunci şi noi vom şti unde vom merge după moarte. Bunica L-a 
primit pe Isus în inima ei cu mult timp în urmă, iar acum ştim sigur unde este.  

 - Mă bucur că bunica este cu Isus, dar îmi este tare dor de ea, a răspuns Ionuţ. 

 - Şi mie, l-a încurajat mama. Dar este ca şi cum a plecat într-o călătorie şi într-
o zi vom merge şi noi acolo unde este ea. 

 - De aceea nu trebuie să port numai haine negre, nu? Suntem trişti, dar nu 
foarte trişti, pentru că ne gândim că ea e bine acum. 

 - Da, Ionuţ. Când moare cineva, ne este dor şi suntem trişti. Dar dacă acea 
persoană-L avea pe Domnul Isus în viaţa ei, suntem şi bucuroşi, deoarece ştim că  s-a 
mutat în cer. (Vizuale, imag. 4.) 

 - Oau, a sărit Ionuţ în sus de bucurie pentru noua lui descoperire, Paştele va 
avea o altă semnificaţie pentru mine acum. Eu ştiu că datorită învierii lui Isus, bunica 
mea este în cer! Şi, într-o zi voi merge şi eu s-o întâlnesc. Super!  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE: 
 
 Copii xerox pag. 10-15  și
 16-17   
 din buletinul ptr. Şcolari  
   
 ZIUA DE FLORII. 
 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 
 
 

 Veţi avea nevoie de copii xerox, pag 10-17, din buletinul ZIUA 
DE FLORII.  Paginile 10-15 sunt cu posterul, 16-17 cu 
întrebările.   

 După ce aţi printat, decupaţi după linia punctată fiecare pagină.  
Lipiţi paginile în ordine, “A” în dreptul literei “A”, “B” în 
dreptul literei “B”, ş.a.m.d, continuaţi până la “G” în dreptul 
literei “G”. În final, veţi obţine un poster mare, care va forma 
tabla de joc.   

 Lipiţi acel poster pe tablă, pe uşă sau pe o bucată mare de 
carton (poate fi decupată dintr-o cutie).  

 JOC RECAPITUALTIV 

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. 

 
CUM SE JOACĂ 

 Fiecare echipă va arunca zarul pe rând, sau va extrage o monedă dintr-o cutie. 
Dacă folosiţi monede în loc de zaruri, veţi scrie cu o cariocă pe fiecare monedă 
câte o cifră de la 1 la 6. Jucătorii vor muta fiecare piesă (bucăţile de hârtie 
colorată) atâtea spaţii câte indică zarul, sau cifra de pe moneda extrasă. Scotch-ul 
de pe spatele “pieselor” le va ţine lipite pe tabla de joc şi vor putea fi mutate şi 
lipite din nou de mai multe ori.  

 Dacă nimeresc pe unul dintre spaţiile cu imagini, ÎNVĂŢĂTORUL va extrage un 
bileţel cu o întrebare, iar jucătorii vor trebui să răspundă la întrebare. Dacă 
răspund incorect, aceştia trebuie să rămână pe spaţiul respectiv până le vine din 
nou rândul. Dacă răspund corect, vor merge înainte două spaţii. Toţi jucătorii 
trebuie să se oprească la cruce şi la mormântul gol şi să spună versetul de 
memorat. Versetul va fi spus de către întreaga echipă. Câștigă echipa care ajunge 
prima la final (imaginea cu înălţarea). Dacă aţi rămas fără întrebări pentru 
extragere, refolosiţi întrebările care au fost extrase deja. Dacă se nimeresc mai 
multe echipe în acelaşi timp pe aceiaşi imagine, extrageţi întrebări diferite.  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 
1. Copiii colorează pagina de colorat, vezi pag.14, 
 (1).  
 
2. Îndoiți pagina astfel încât să formați felicitare cu  
 partea colorată în interior (2).  
 
3. Se lipeşte mormâtul din vizuale pe exteriorul felicitării,  
  unde este foaia albă (3).  
 
4. Se lipeşte piatra peste intrarea în mormânt, pe coperta felicitării (3).  
5. Se colorează muntele, iarba, cerul (3).  
 
6. Se deschide felicitarea. 
 
7. Îndoiţi la mijloc dreptunghiul pe care scrie HRISTOS A ÎNVIAT! (4).  
 
8. Desfaceţi dreptunghiul şi îndoiţi părţile laterale ale acestuia, 
  la capete, la o distanţă de cca. 1 cm (5).  
   
9.       Lipiţi părţile laterale, proaspăt îndoite, pe toată lungimea foii,  
 pe parte interioară a felicitării, dar cu  scrisul  în sus. Atenţie: 
 Atunci când veţi deschide felicitarea, dreptunghiul trebuie să sară 
 la  o distanţă oarecare de felicitare (6).  
10.  Lipiţi piatra lângă mormântul din interiorul felicitării. 
 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 
 
 Luaţi o pagină de colorat, pag.  16 , una pentru fiecare 

copil. 
 Luaţi o pagină cu vizuale, pag. 15, una la trei copii. 
 Copiii decupează și mai fac două pietre la fel, ca să aibă 

trei.  

 

MATERIALE: 
 

 Pag. de colorat, pag.             
15-16 

 Foarfeci 

 Lipici 

 Creioane colorate 

1. 

3. 

4. 

5. 

6.. 

2. 

 

 LUCRU MANUAL 
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2. 

1. 
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4. 

3. 



                                                                                         Ziua de PAŞTI, Preşcolari     12 

www. KIDZROMANIA.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

5 

 

 

 

 

 

A ÎNVIAT! 

A ÎNVIAT! 

A ÎNVIAT! 

A ÎNVIAT! 

A ÎNVIAT! 
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APLICAŢIA PRACTICĂ 

1. 

2. 
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3. 

4. 
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LUCRU MANUAL 
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ŞI LUCRU MANUAL   
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