
                                                              II. CREȘTEREA SPIRITUALĂ: 1. Eu merg la biserică,  Școlari       1  

www.kidzromania.com 

Drepturile de autor aparţin organizaţiei AG- 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  

 

 

             NR.  6/2018 

 C R E Ș T E R E A  S P I R I T UA L Ă  2  

 

KIDZ ROMÂNIA 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă că și mersul la biserică ne 
ajută în creșterea noastră spirituală; Domnul Isus a mers la Templu și                  
ne-a arătat astfel importanța de a frecventa biserica locală, pentru a 
învăța despre Dumnezeu și a avea părtășie cu frații în credință.  

TEXT BIBLIC: Luca 2:41-52 (Isus la Templu) 

VERSET BIBLIC:  Evrei 10:25a 

 1. Eu merg la biserică 

    ȘCOLARI  

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 

Janet Cunningham  

Tamara Henkes 

Florentina Pali-Gheorghiaş 

Simona şi Florian Kifor 

Marcela şi Efren  Portillo 

Nane Breha  

Aaron Horne 

Rebeca Barahona 

Kimberly Canjura Granados 

Sonia Alanya 

Acest material a fost realizat de KIDZ ROMÂNIA.  

TEXT: Janet Cunningham, Florentina Pali-Gheorghiaş, Marcela Portillo  

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  

 

 
 2 

  

Lecţie Biblică  3 

Verset  Biblic 4 

Aplicaţie Practică  5 

Materiale Opționale 

(Joc Recapitulativ,  

Lucru Manual) 

6 

Vizuale 8 

Pagini de colorat  13 

Lecţie Introductivă  
2 

Instrucţiuni pentru 

Învăţători 



                                                              II. CREȘTEREA SPIRITUALĂ: 1. Eu merg la biserică,  Școlari       2  

www.kidzromania.com 

 PERSOANE: 

 2 Persoane  

 

 În acest set de lecții ,,Creșterea spirituală 2” vom învăța progresiv despre 
creșterea spirituală a unui om. În această lecție, copiii vor înțelege  că și 
mersul la biserică ne ajută în creșterea noastră spirituală; Domnul Isus a 
mers la Templu și  ne-a arătat astfel importanța de a frecventa biserica 
locală, pentru a învăța despre Dumnezeu și a avea părtășie cu frații noștri în 
credință.  

 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă propunem şi în acest material o povestire 
biblică, un verset de învățat, aplicaţii practice, precum și câteva jocuri 
opționale, idei de lucru manual etc.  

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 
scurtă rugăciune de început. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției biblice despre importanța 
de a merge la biserică.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Pregătiți cele două cutii cu obiecte. În cutia 1 puneți: o pâine, o sticlă de o 
jumătate de litru de apă, o mască de oxigen/imagine pag. 9. În cutia 2         
puneți: o Biblie și cele două imagini, pag. 9: mâini în rugăciune și biserică. 

 Vorbiți cu o persoană care să vină să vă ajute la acest moment. Întâi vine cu              
prima cutie, apoi vine cu a doua cutie. 

1. Intră cineva la oră, ca să aducă o cutie, și joacă rolul unui curier. Vă strigă numele 
complet și livrează coletul, după ce ați dat o semnătură. Apoi pleacă. 

2. Învățătorul spune: A, un colet pentru mine? De la cine e? Se uită și zâmbește: A, de 
la bunica! Îl deschide repede și scoate pâinea, apoi spune: O, pâine? De ce mi-a 
trimis mie bunica o pâine? O, sărăcuța, mereu spune că trebuie să cresc mare. 
Așa că mi-a trimis o pâine, vrea să mă hrănească. Hm, e bună! Asta mă ajută să 
trăiesc.  

3. Învățătorul scoate sticla cu apă și spune: Și aici, ce am? Apă? Da, și apa e bună 
pentru trup. Și ea e sursă pentru viață, deci a știut bunica ce a știut.  

4. Învățătorul scoate masca de oxigen/imaginea de la pag. 9 și spune: Aici ce mai e? O 
mască de oxigen! Oare de ce mi-a trimis asta? Poate pentru că aerul, oxigenul, 
este important pentru viața mea! Poate a vrut să-mi reamintească faptul că 
trebuie să Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aer! Hm! 

5. Vine iarăși persoana care joacă rolul curierului și livrează cutia doi. Repetă ceea ce a 
făcut la început, vezi punctul 1.  

6. Învățătorul se miră: Altă cutie? De la cine e? Cum, tot de la bunica? Oare ce a 
mai trimis acum? Deschide cutia și scoate Biblia, apoi imaginea cu mâini în 
rugăciune și biserica: Asta ce vrea să însemne? 

7. Găsește o scrisoare de la bunica, o deschide și o citește cu voce tare: 
 ,,Dragul meu (draga mea), 
 Ți-am trimis două pachete. Dacă citești scrisoarea mea, înseamnă că le-ai 
 primit. Sigur te întrebi de ce le-am trimis. Un singur mesaj am să îți spun: 
 Așa cum trupul are nevoie de pâine, apă și oxigen, ca să crească și să trăiască, 
 nu uita niciodată că și sufletul are nevoie de ceva. Aceste lucruri le găsești în 
 cutia a doua. Citește Biblia, roagă-te și mergi la biserică, unde vei învăța 
 despre Dumnezeu și vei avea părtășie cu alții. Acestea împreună te vor ajuta 
 mult în creșterea ta spirituală. Să nu uiți asta niciodată și să nu renunți la 
 niciuna! Te iubesc.” 
8.    Învățătorul spune: Hm, de unde știa bunica mea că astăzi noi vom vorbi despre   
       importanța de a merge la biserică pentru creșterea noastră spirituală? Hm,     
       bunica, bunica! Într-adevăr, copii, azi vom învăța în continuare despre creșterea   
      spirituală și anume despre importanța de a merge la biserică.  
 

MATERIALE: 

 2 Cutii/pungi cadou 

 1Pâine 

 1Sticlă 1/2 l cu apă 

 Mască de oxygen/
imagine pag. 9 

 Biblie 

 O scrisoare  

 Imagini: mâini în 
rugăciune și biserică, 
pag. 9. 
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POVESTIREA BIBLICĂ: 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă că Domnul Isus ne-a arătat în Cuvântul Său, printr-un exemplu                     
personal, că noi trebuie să mergem la biserică. 

TEXT BIBLIC:  Luca 2:41-52 (Isus la Templu) 

MATERIALE: 

 1Tablă/coală A3 de 
hârtie 

 Marker 
 

În Biblie, ni se povestește despre o situație de pe vremea când Domnul Isus avea 
vârsta de 12 ani. (Scrieți pe tablă numărul 12.) Părinţii lui pământești, Iosif și 
Maria (faceți două fețe vesele), urmau să meargă la Templu (faceți o casă cu cruce 
pe ea), așa cum mergeau în fiecare an, pentru o mare sărbătoare a evreilor, 
Praznicul Paştelor. Și l-au luat și pe Isus cu ei. (Faceți o față veselă mai mică, 
pentru Isus, lângă Iosif și Maria.) Și Domnul Isus era un copil, așa ca voi. Ei au 
plecat la Ierusalim pentru sărbătoare, acolo unde era Templul. (Faceți o casă și un 
drum până la Templul desenat anterior.)  

 

Isus era cu mai mulți copii de vârsta Lui. Se jucau unii cu alții, mergând pe drum, 
sau alergau. Apoi, după ce a trecut sărbătoarea, pe când părinții se întorceau acasă 
(Puneți puncte pe drum de la Templu la mijlocul drumului, care să sugereze 
mersul),  Isus a rămas în Ierusalim. Părinţii Lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. 
Au crezut că este cu prietenii lui de călătorie şi au mers așa cale de o zi (Scrieți pe 
tablă: 1 zi.) Apoi s-au oprit, căci și-au dat seama că nu-l mai văd pe Isus. (Faceți pe 
Maria și Iosif cu ochii mirați.) L-au căutat printre rude şi cunoscuţii lor. Dar nu             
L-au găsit, așa că s-au întors la Ierusalim să-L caute. (Faceți puncte pe drum de la 
punctul unde s-au oprit și până la Templu, care să sugereze mersul.)  

 

După trei zile de căutare (scrieți pe tablă: 3 zile), L-au găsit în Templu şezând în 
mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări (faceți o față veselă 
înconjurată de alte fețe mirate). Toţi cei care-L auzeau ce întrebări pune și cum 
vorbește, rămâneau uimiţi de priceperea şi de răspunsurile Lui.  

 

Când L-au văzut părinţii Lui, L-au certat și au spus: „Fiule, de ce Te-ai purtat aşa? 
Eu și tatăl Tău am fost foarte îngrijorați! Te-am căutat mult!” Dar El le-a zis: „De 
ce M-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?” Părinții n-au 
înţeles atunci prea multe. Apoi, Isus a mers cu părinții acasă. (Ștergeți punctele 
vechi  și faceți puncte pe drum, de la Templu până la casa desenată anterior, care 
să sugereze mersul.)  

 

Şi Isus creştea în înţelepciune și în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui 
Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 

 

 Faceți o repetiție înainte de oră, vezi instrucțiunile de la povestirea biblică. 

DISCUȚIE: 
 Faceți o discuție cu copiii, folosindu-vă de câteva întrebări: 
 De ce credeți că este important să mergem la biserică? 
 Cu cine ne întâlnim noi la biserică? 
 Cum ne ajută pe noi când mergem la biserică? 
 Cum poate ajuta mersul la biserică la creșterea spirituală? 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: În timp ce povestiți, faceți desene pe tablă sau 

pe o tablă improvizată din coli de hârtie. Important este să desenați repede și în timp ce 

povestiți, nu neapărat să fie frumos.  
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1. Scrieți versetul pe o tablă. 

2. Repetați-l cu copiii de trei-patru ori. 

3. Lăudați copiii că au citit corect și spuneți că vreți să faceți totul puțin 

mai greu. 

4. Atunci când ridicați degetul arătător, vocile copiilor trebuie să fie 

subțiri.  

5. Faceți o probă cu primul cuvânt.  

6. Atunci când lăsați degetul arătător în jos, vocile copiilor trebuie 

să fie mai groase.   

7. Faceți o probă cu al doilea cuvânt.  

8. Faceți încă o probă cu primul și al doilea cuvânt astfel: când  

       ridicați degetul arătător, vocea copiilor merge în sus. Când lăsați în  

       jos arătătorul,vocea copiilor e joasă. 

9.    Când mișcați degetul repede în sus și jos, vocile copiilor ar  

       trebui să vibreze. 

10.  Procedați la fel până când repetați versetul de mai multe ori. 

11.   La final, spuneți versetul biblic cu voce normală.  

 
 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic nou care ne îndeamnă 
să mergem la biserică.  

 

 

 

 

CONCLUZIE: 

Când mergem la biserică, noi ne întâlnim cu alți oameni care împărtășesc aceeași credință și aceleași valori ca 

noi. La biserică noi învățăm despre Dumnezeu, cum să ne apropiem mai mult de El, cum să creștem frumos, 

așa încât să Îi fim plăcuți Lui și oamenilor. Noi avem nevoie unii de alții, să petrecem timp unii cu alții, să fim 

înconjurați de alți credincioși născuți din nou, să avem părtășie și să ne încurajăm unii pe alții.  

JOCUL este OPȚIONAL: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Formați două echipe. 

2. Dați fiecărei echipe un prosop mare de baie. 

3. Copiii din fiecare echipă se așează de jur împrejurul prosopului și 

se țin cu ambele mâini de el. 

4. Pe fiecare prosop se află câte o minge. 

5. Copiii mișcă prosopul, dar cu grijă să nu cadă mingea.  

6. Când spuneți ,,start!”, copiii trebuie să arunce mingea cu prosopul 

la cealaltă echipă, fără o atingă cu mâna.  

7. Dacă reușește, echipa primește 100 de puncte. Pentru alte 50 de 

puncte, spune versetul.  

8. Jocul se repetă și, la start, mingea trebuie să fie aruncată pe 

prosopul echipei adverse.  

 

Să nu părăsim adunarea 
noastră, cum au unii obicei; 
ci să ne îndemnăm unii pe 

alții,...                                                            
Evrei 10:25a 

MATERIALE: 

 Tablă/Coli de hârtie lipite 
ca o tablă 

 2 Prosoape mari de baie 

 2 Mingi 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă în mod practic ce înseamnă să fii în                      
  biserică, trupul lui Hristos, și în afara ei. 

 Faceți copii xerox imaginile de la paginile 10-12. 

 Vorbiți cu un voluntar să vină să vă ajute. 

 OPȚIONAL: Pregătiți un grill cu câțiva cărbuni încinși, dar să aveți și cărbuni stinși, 

care au fost cândva în foc. Să faceți activitatea aceasta afară dacă alegeți să folosiți grill-

ul. Și următoarea activitate, jocul recapitulativ, îl veți face tot afară dacă optați pentru el, 

însă trebuie să vă ajute cineva: o persoană trebuie să se ocupe de copii, cealaltă de grill.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 În timp ce povestiți, arătați copiilor imaginile de la pag. 10-12. Sau folosiți grill-ul și 

cărbunele, dar afară.  

MATERIALE: 
 Îmagini pag. 10 –12 
OPȚIONAL:  Aduceți  
un grill, cărbune și 
chibrituri  

PREZENTARE: 

RUGĂCIUNE:   Aduceți copiii în rugăciune înaintea Domnului, prin care să Îi 

mulțumească lui Dumnezeu că au o biserică la care să meargă și, mai ales, că au 

prieteni credincioși.  

 Dacă ne izolăm de biserică, atunci înflăcărarea noastră se va stinge, exact așa cum s-a stins bucata 

de cărbune lăsată singură. Nici unul dintre noi nu poate sta singur. Avem nevoie unii de alții. De 

aceea biserica este așa de importantă pentru fiecare dintre noi și, mai ales, pentru creșterea noastră 

spirituală. Biserica este locul unde ne putem întâlni împreună, ca să ne încurajăm unii pe alții. 

CONCLUZIE:  

Câți dintre voi ați fost vreodată la un grătar? Arătați imag. 1 (sau grill-ul afară). Hm, 

ce buni sunt micii puși pe grătar! Ca să avem mici buni și bine făcuți, trebuie să avem 

cărbuni bine încinși, nu? Iar cărbunii se mențin încinși doar dacă stau toți împreună în 

același loc, imag. 2 (sau afară arătați cărbunii aprinși). Dar ce credeți că se întâmplă 

dacă scoatem un cărbune afară din foc? Sigur el se va stinge, pentru că este singur, 

imag. 3. (Arătați un cărbune stins.) Dar știți care este frumusețea la un cărbune? Dacă 

îl introducem din nou printre ceilalți cărbuni aprinși, se va aprinde iarăși și el, imag. 4. 

Da. Ceilalți cărbuni aprinși îl vor ajuta să se reaprindă.  

La fel este, copii, și în plan spiritual. Dacă noi nu stăm în biserică, să petrecem timp cu 

alți credincioși asemenea nouă, să ne închinăm Domnului împreună și să ne rugăm, 

deci să avem părtășie unii cu alții, noi ne putem stinge ca un cărbune scos din foc, 

imag. 4. Pasiunea noastră pentru Domnul dispare și devenim ca un tăciune nefolositor, 

ba chiar devenim morocănoși și neîmpliniți. Dar în biserică, împreună cu alți oameni 

născuți din nou - care au cunoscut iertarea lui Dumnezeu, imag. 5, noi toți suntem 

înflăcărați, putem să ne îmbărbătăm unii pe alții și împreună putem să strălucim 

pentru Dumnezeu.  

OPȚIONAL:  Dați copiilor bucăți mici de pâine din cea folosită la lecția 

introductivă. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc tot ceea ce au învățat despre 
importanța de a merge la biserică.   

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Scrieți pe 10 bucăți de hârtie 10 întrebări.  
 În cele două sticle de plastic introduceți câte cinci întrebări îndoite ca niște bilețele. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească 
despre cele învățate în legătură cu biserica.  

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 8 

 Foarfeci pentru copii 

 Creioane colorate 

 Lipici   

 Hârtie A4 
 

 Copii xerox  pag. 8, o pagină la doi copii.     
 Tăiați la jumătate.  
 Decupați o mică bucată de hârtie 10 cm x 7 cm  

pentru fiecare copil. 
 Faceți un model ca să arătați copiilor cum 

trebuie să arate.  

1. 

1. Faceți două echipe. 
2. Fiecare echipă stă separat.  
3. Când spuneți start, dați fiecărei echipe o sticlă de plastic cu întrebări puse în ea înainte de oră. 

Apoi copiii vor da sticla din mână în mână până ce spuneți stop. Când spuneți stop, copiii din 
ambele echipe scot din sticlă o întrebare și răspund, primind 1000 de puncte răspunsul corect.  

4.   Dacă nu știu răspunsul, copiii au voie să primească ajutor de la echipa lor, dar doar pentru 500 
de puncte. 

5. Reluați jocul și continuați până ce nu veți mai avea nicio întrebare. 
6. Întrebări: 

 Ce este biserica? 
 Cine formează biserica? 
 De ce este important să mergem la biserică? 
 Cum ne ajută mersul la biserică în creșterea noastră spirituală? 
 Cum a numit Domnul Isus Templul? De ce crezi tu că l-a numit 

așa? 

 Ce făcea Domnul Isus în Templu când au venit Maria și Iosif? 
 Ce fac credincioșii la biserică? 
 A cui casă este biserica? 
 Cum este cărbunele scos din foc și cum este omul care se depărtează de biserică? 
 De ce crezi tu că mai numește Biblia pe oamenii care formează biserica și Trupul lui 

Hristos? 

 Spune versetul biblic. 
 Spune referința versetului biblic. 

 JOCUL RECAPITULATIV: 

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. 
MATERIALE: 

 2 Sticle de plastic 

 10 Bucăți mici de hârtie  

 Pix 

 Cele 10 întrebări de mai 
jos 

 LUCRU MANUAL: 
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3. 

4.  

7. 
Împreună 
putem  
să strălucim  
pentru 
Dumnezeu.  

Îmi   
     place      

  biserica! 

6.  

5.  

1. Dați fiecărui copil setul de piese pentru   

 biserică, pag. 8. 

 

2. Copiii trebuie să decupeze și să coloreze toate 

 piesele. 

 

 

3. Luați bucata mare de dreptunghi și îndoiți-o la jumătate, pe                     

 orizontală, imag. 1 și 2.  

 

 

4. Tăiați pe liniile punctate, imag. 2, ca să obțineți un fel de fereastră 

 care se poate închide și deschide, imag. 3.   

 

5. Asamblați piesele ca să formați biserica, imag. 4. Nu și crucea. 

 

6. Desenați și colorați fețe de oameni pe bucata mică de hârtie, de 

 10x7 cm, pregătită înainte de oră, imag. 5.  

 

 

7.  Lipiți-o în spatele ușii decupate, de la biserica de hârtie,                             

 imag. 6 și 7. 

 

 

8.  Pe jumătate de coală A4, lipiți biserica, imag. 8.                                   

 ATENȚIE!  Lăsați loc și pentru cruce.  

 

9. Lipiți la final crucea, vezi imag. 8. 

 

10. Deschideți ușile, și pe interior lipiți: pe o parte                                        

 mesajul Îmi place biserica, iar pe cealaltă parte                                        

 mesajul Împreună putem să strălucim pentru                                                                   

 Dumnezeu. Vezi imag. 7.  

2. 1. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

8. 

2. 
Tăiați! 
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Împreună 

putem să 

strălucim 

pentru 

Dumnezeu.  

Îm
i 
   

   
pl

ac
e 

   
   

 b
is

er
ic

a!
 

Împreună 

putem să 

strălucim 

pentru 

Dumnezeu.  

Îm
i 
   

   
pl

ac
e 

   
   

  

bi
se

ri
ca

! 

VIZUALE: 
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start 

finish 

INSTRUCȚIUNI: 
 Trasează drumul corect de la 

start la finish și colorează-i pe 
copii. 


