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OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică despre ce este un 

misionar extern și care este parte din lucrarea lui în alte țări. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

 
PERSOANE: 

• 2 Persoane  
• Copiii să înțeleagă că toți creștinii trebuie să spună altora despre Dumnezeu 

și că Dumnezeu are un loc special pentru fiecare unde să facă acest lucru. 
Unii sunt chemați de Dumnezeu să rămână acasă, în satul/orașul lor, pentru 
că sunt oameni acolo care au nevoie de Domnul. Alții sunt chemați să fie 
lideri ai bisericii locale. Unii creștini sunt trimiși de Dumnezeu mai departe 
de casă pentru o școală mai bună, un loc de muncă mai bun sau ca să-și 
reîntregească familia. Dumnezeu are un plan special pentru fiecare. Dar 
Dumnezeu cere anumitor creștini să fie misionari externi. În această lecție, 
copiii vor învăța despre ce este un misionar extern (o persoană trimisă de 
Dumnezeu în altă parte de lume și care trebuie să-și lase casa și familia 
pentru un singur scop: de a vorbi celor de acolo despre Isus). 

• Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, 
jocuri, aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d. 

• Pentru mai multe informații despre misionarii români, plecați peste tot în 
lme, puteți accesa:  

   https://www.facebook.com Agentia.Penticostala.de.Misiune.Externa/  
   https://www.facebook.com/OMRomania1/   

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

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  
• Faceți copii xerox harta lumii, pagina .12.  ATENȚIE! Păstrați-o         

pentru tot setul. 
• Înțelegeți bine ce înseamnă cuvântul misiune (o lucrare pe care o persoană 

trebuie să o îndeplinească). 
• Înțelegeți bine ce este un misionar extern (adică o persoană trimisă de Dumnezeu din 

țara sa într-o altă țară pentru a vorbi cu alții despre Domnul Isus. El își părăsește casa, 
familia, țara, ca să meargă într-un loc străin, pentru a vorbi oamenilor de acolo care   
nu-L cunosc pe Dumnezeu). De multe ori un misionar nu cunoaște nici limba din țara 
în care se mută, așa că trebuie să învețe o limbă nouă. 

• Descărcați o melodie în altă limbă: Vă sugerăm "Isus  - cel mai bun prieten"      
https://youtu.be/tER4Jx6LyZk 

•  În timp ce copiii intră în sala de clasă, lăsați să cânte suficient de tare o melodie într-o altă 
limbă (ex. "Isus  - cel mai bun prieten"), vezi https://youtu.be/tER4Jx6LyZk). 

• Anunțați copiii că veți avea o lecție foarte, foarte interesantă astăzi. După câteva minute, 
când majoritatea copiilor se află deja în clasă, coborâți puțin volumul muzicii.  

• Arătați copiilor o valiză goală, apoi începeți să puneți câteva haine în ea. 
• Întrebați copiii la ce se gândesc ei atunci când văd pe cineva că pune lucruri într-o valiză. 
• Luați o cutie goală și puneți-o la vedere, pe o masă. Începeți să stângeți lucruri de prin sală 

și să le puneți în cutie. Apoi întrebați copiii la ce se gândesc ei atunci când văd pe cineva că 
încep să pun lucrurile din casă în cutii. 

• Anunțați lecția, spunând: Astăzi vom vorbi despre oameni care pleacă din țara lor și 
călătoresc departe în lume. 

• Arătați copiilor harta cu continentele lumii și arătați unde este România. 
• Spuneți: Astăzi vom cunoaște lumea! Doriți asta? În toată lumea asta pe care o vedeți aici 

(arătați pe harta lumii) există câteva continente. Ce sunt continentele? Da, un continent 
este o bucată mare, mare, mare din această lume, precum Europa. România se află în 
Europa. Continentele sunt împărțite și împrejmuite de multă apă. Arătați copiilor pe hartă 
toate continentele. Dar astăzi vom vorbi despre oameni din continentul America. Vom 
învăța și să salutăm în câteva limbi vorbite acolo.  

 
 

 

MATERIALE: 
 

• Copie xerox harta lumii, pag. 12 

• Muzică de la Youtube:https://
youtu.be/tER4Jx6LyZk 

• O valiză 

• Câteva haine 

• O cutie goală de carton 

Imagine cântec youtube 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Spuneți că sunt multe limbi folosite de oamenii din America de Nord și de Sud. 
• Dați câteva exemple, ca cele de mai jos, pentru a saluta cu salutul ,,Bună!” în mai multe 

limbi  vorbite în continentul America: Hola! (spaniola) Hello! (engleza) Oi! 
(portugheza) Salut! (franceza)  

 
• Copiii vor repeta după dvs.: 

 Hola! (spaniola)  
 Hello! (engleza) 
  Oi! (portugheza)  
 Salut! (franceza) 
 
• Când vorbiți copiilor despre un continent, arătați acel continent unde se află pe hartă. 

Vorbiți pe 
       scurt despre fiecare continent în parte: 
 
  Asia: Este continentul cu cei mai mulți oameni din lume. În România există mulți 

oameni veniți din Asia! Dar în Asia există mult, mult, mult mai mulți oameni. 
 Africa: Africa are multe jungle și animale interesante. Majoritatea oamenilor sunt 

diferiți în ceea ce privește culoarea pieii, dar și prin unele obiceiuri. Ei vorbesc, de 
asemenea, multe limbi, dar nu avem timp să învățăm astăzi despre toate.  

 Oceania: Dintre toate continentele, acesta este cel mai mic. Este înconjurat de mii de 
insule în care trăiesc oameni. Ei mănâncă alimente foarte diferite decât cele pe care le 
consumăm aici, în România, și vorbesc multe alte limbi. 

 Europa: Europa este continentul în care trăim noi. România face parte din Europa. Cred 
că fiecare  dintre voi are pe cineva care locuiește în Spania sau Italia, Germania sau 
Franța... Toate acestea sunt țări din Europa. În Europa sunt, de asemenea, vorbite multe 
limbi diferite și se mănâncă multe alimente diferite. 

• În următoarele câteva săptămâni vom învăța ceva despre toate aceste continente diferite! 
Putem chiar să mâncăm ceva specific sau să învățăm câteva cuvinte în diferite limbi, sau 
să învățăm o melodie din acele locuri despre care vom învăța. Un lucru pe care toate 
aceste locuri îndepărtate îl au în comun este că toți oamenii au nevoie să audă despre 
Isus. (Arătați imaginea lui Isus.) 

 
• Astăzi vrem să vorbim despre astfel de oameni, care și-au împachetat lucrurile în câteva 

valize și s-au mutat departe, departe de casa lor. (Arătați valiza.) Ei au făcut aceasta, 
deoarece Dumnezeu le-a cerut să meargă în țări în care alți oameni au nevoie să audă 
despre Isus. Oamenii care își părăsesc familiile, casele și țara, și se mută într-un loc 
străin, învață limbi noi, mâncă alimente ciudate, doar ca să poată vorbi altora despre 
Domnul Isus, se numesc misionari externi. Dumnezeu alege pe unii oameni să fie 
misionari externi. Deci, începând cu astăzi, vom vorbi în următoarele câteva săptămâni 
despre misiunea externă.  

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă cum Dumnezeu l-a chemat pe Avraam 
să plece din țara lui departe, așa cum El cheamă și astăzi pe unii oameni în               
lucrarea de misiune externă. 

TEXTE BIBLICE:  Genesa 12:1– 7 

MATERIALE: 
• Copii xerox pag. 12,     

13, 16 

• Coli A4 de hârtie 

• Lipici 

• Foarfece 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Citiți din Biblie la Genesa 12:1-7, apoi citiți povestirea biblică de pe 

pagina următoare. Rețineți că vorbim DOAR despre chemarea lui 
Dumnezeu, părăsirea țării în care Avraam trăia și călătoria. 

• Faceți copii xerox cu imaginile, pag. 12, 13, 16,  decupați imaginile și 
lipiți fiecare imagine pe câte o coală A4 de hârtie. 

Oi  Oi  
Oi  Oi  

Oi  

• Arătați imaginile în timp ce povestiți, vezi pe pagina următoare ordinea prezentării lor. 



                                                                                         MISIUNE EXTERNĂ: 1. Avraam — Școlari       4  

www.kidzromania.com 

POVESTIRE BIBLICĂ: 

Biblia ne vorbește despre un om pe nume Avraam (aratați Biblia). El a trăit cu mulți, foarte 

mulți, ani în urmă. Avraam și soția sa, pe nume Sara (arătați imaginea alăturată, 1), aveau o 

casă mare și frumoasă, o familie, mulți servitori și multe animale. Ei au fost foarte fericiți. Dar, 

într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam. Oau! Dumnezeu a vorbit personal lui Avraam, iar                

Avraam a auzit vocea lui Dumnezeu cu urechile sale. În vremea aceea așa vorbea Dumnezeu cu 

oamenii, cu voce tare. Știți ce i-a spus Dumnezeu lui Avraam? Că el și familia lui trebuie să-și 

părăsească țara și să se mute într-o țară îndepărtată, un loc complet străin. Dar, mai bine să citim 

împreună din Biblie la Geneza 12:1.  

 

Dumnezeu l-a trimis pe Avraam să meargă într-o țară în care nu mai fusese niciodată. Cum credeți 

că s-a simțit Avraam? Speriat? Fericit? Îngrijorat? Eu cred că a simțit puțin din toate acestea. Dar 

Avraam a avut încredere în Dumnezeu. El a știut că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre 

noi, că El vrea ca fiecare dintre noi să facem ceva pentru El. Avraam și Sara trebuiau să se mute 

departe de casă. Ce credeți că au făcut ei? Da, Avraam și Sara au ascultat de Dumnezeu. (Arătați 

imaginea alăturată, 2). Ei au luat și au împachetat tot ceea ce aveau prin casă, așa cum am făcut 

eu la începutul lecției când am pus lucruri în cutii și valiză, au luat animalele și pe slujitori cu ei, 

apoi au spus la revedere familiei, pentru că aveau de făcut o lungă și grea călătorie. Vă dați seama 

câte au trebuit să ia Avraam și Sara cu ei în această călătorie? Aveau cu ei lucruri, animale,            

servitori...!  

 

De ce au făcut ei așa o călătorie lungă și grea? Deoarece Dumnezeu le-a cerut aceasta. Mai mult, ei 

au primit și o promisiune de la Dumnezeu că îi va binecuvânta. Credeți că le-a fost ușor? NU! Nu  

le-a fost deloc ușor, dar ei s-au încrezut în Dumnezeu. Așa că Avraam și Sara și-au părăsit țara, 

familia și au plecat. Nu știau unde vor merge sau cum va fi acolo, dar au știut că merg cu 

Dumnezeu. Și asta i-a ajutat să le fie mai ușor. Aveau mare credință. 

 

Dar știți, copii? Și astăzi Dumnezeu cere multor oameni să-și părăsească țara și casa, ca să meargă 

în locuri străine unde sunt oameni care nu cunosc pe Isus. (Arătați harta de la Lecția Introductivă.) 

Chiar și din poporul nostru, astăzi mulți români își părăsesc locuința și merg într-o altă țară. Unii 

merg să muncească, alții pentru că Dumnezeu le cere să plece acolo ca să lucreze prin ei la        

mântuirea celor de departe. Așa că aceștia își împachetează lucrurile, își iau rămas bun de la cei 

dragi și pleacă. Nu pentru a obține un loc de muncă mai bine plătit, ci pentru că Dumnezeu le cere 

să meargă ca misionari într-un loc necunoscut, cu o limbă nouă, cu mâncare neobișnuită pentru ei, 

cu totul nou, pentru a spune altora despre Isus. (Arătați imginea Isus de  la Lecția Introductivă)    

Acești oameni se numesc misionari externi.  (Arătați harta de la Lecția Introductivă.)  

 

CONCLUZIE:  

Așa cum Avraam a ascultat de Dumnezeu și s-a mutat într-o țară îndepărtată, Dumnezeu îi 
cheamă și astăzi pe unii tineri speciali din România, ca să meargă în multe țări diferite, în toate 
continentele lumii, pentru a arăta altora dragostea lui Isus. (Arătați imaginea alăturată, 3, copii.) 
Trebuie să ascultăm de Dumnezeu și să facem ceea ce ne cere El să facem! 

 

  

 

 

  

1

3 

2 
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• Faceți două copii xerox imaginile de la pag. 13, 14, 15, folosite la 
lecția biblică. 

• Fiecare imagine să fie lipită pe câte o coală A4 de hârtie.  
• Scrieți pe fiecare imagine o cifră de la 1 la 6, ambele seturi. Scrieți 

mare, ca să poată fi văzute ușor de copii. 
• Aranjați un set pe frânghie cu imaginile de la 1 la 6 și puneți-le 

undeva departe de ochii copiilor până la timpul de joc.Celălalt set 
pregătiți-l, dar nu îl puneți pe frânghie. 

• Dacă nu aveți zar, luați o pungă cadou în care puneți 6 bucăți mai 
mici de hârtie pe care ați scris cifre de la 1 la 6. 

 

 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care le arată 
cum Dumnezeu este cel care cheamă un om să iasă din casa 
lui și să plece în misiunea externă.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 MATERIALE: 
 
• Copie xerox imagini,  pag. 

13, 14, 15 

• Coli A4 de hârtie 

• Marker 

• Cârlige de rufe 

• Frânghie  

• 1Zar 
Opțional dacă nu aveți zar, 
luați o pungă cadou în care 
puneți 6 bucăți mai mici de 
hârtie pe care ați scris cifre de 
la 1 la 6. 

 
     Domnul zisese lui Avram:    

,,Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi 
din casa tatălui tău, şi vino în ţara  

  pe care ţi-o voi arăta.  
 Geneza 12:1 

ÎNVĂȚAREA VERSETULUI: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Prindeți cu un cârlig de rufe pe frânghie fiecare hârtie cu imagini care  
reprezintă cuvinte din versetul biblic și spuneți cu copiii acele cuvinte care 
corespund fiecărei imagini, apoi repetați cu copiii astfel:   

 Arătați vizualul 1 și spuneți că reprezintă cuvintele: Domnul zisese lui Avram:... 
 Prindeți vizualul 1 pe frânghie și spuneți cu copiii cuvintele corespondente: Domnul 

zisese lui Avram:... 
 Arătați vizualul 2 și spuneți că reprezintă cuvintele: ,,Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, ...  
 Prindeți vizualul 2 pe frânghie și spuneți cu copiii cuvintele corespondente: ,,Ieşi din 

ţara ta, din rudenia ta, ... 
 Repetați cu copiii cuvintele de la imaginea 1 și 2: Domnul 

zisese lui Avram: ,,Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, ... 
 Arătați vizualul 3 și spuneți că reprezintă cuvintele: şi din casa 

tatălui tău, ... 
 Prindeți vizualul 3 pe frânghie și spuneți cu copiii cuvintele 

corespondente: şi din casa tatălui tău, ... 
 Repetați cu copiii cuvintele de la imaginea  1, 2 și 3: Domnul zisese lui Avram: ,,Ieşi din 

ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău... 
 Arătați vizualul 4 și spuneți că reprezintă cuvintele: şi vino în ţara pe care ... 
 Prindeți vizualul 4 pe frânghie și spuneți cu copiii cuvintele corespondente: şi vino în 

ţara pe care ... 
  Repetați cu copiii cuvintele de la imaginile 1-4: Domnul zisese lui Avram: ,,Ieşi din ţara 

ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ... 
 Arătați vizualul 5 și spuneți că reprezintă cuvintele: ţi-o voi arăta ... 
 Prindeți vizualul 5 pe frânghie și spuneți cu copiii cuvintele corespondente: ţi -o voi 

arăta ...  
 Repetați cu copiii cuvintele de la imaginile 1-5: Domnul zisese lui Avram: ,,Ieşi din ţara 

ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 
 Arătați vizualul 6 și spuneți că reprezintă referința biblică: Geneza 12:1 
 Prindeți vizualul 6 pe frânghie și spuneți cu copiii cuvintele corespondente: Geneza 

12:1. 
 Repetați cu copiii cuvintele de la imaginile 1-6: Domnul zisese lui Avram: ,,Ieşi din ţara 

ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi -o voi arăta. Geneza 
12:1.  

 

1
3. 

3. 

6. 

2. 

 

1

3

4. 



                                                                                         MISIUNE EXTERNĂ: 1. Avraam — Școlari       6  

www.kidzromania.com 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic ce este și ce face un                       
misionar extern și care sunt primele lucruri importante pe care trebuie 
să le știe când pleacă în misiune.  

MATERIALE: 
• Copii xerox, pag. 

17-18 

JOC: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL 

1. Spuneți cu copiii încă o dată tot versetul. 
2. Folosiți imaginile de pe frânghie prinse cu cârlige de rufe, cu ajutorul cărora ați 

învățat versetul.  
3. Scoateți al doilea set pregătit înainte de lecție.  
4. Aveți nevoie și de un zar. Dacă nu aveți zar, luați o pungă cadou în 

care puneți 6 bucăți mai mici de hârtie pe care ați scris cifre de la       
1 la 6. 

5. Împărțiți copiii în două grupe. Grupele vor lucra alternativ: o                                               
dată va da cu zarul o echipă, apoi cealaltă echipă.  

6. Copiii din prima echipă vor arunca cu zarul. (Dacă nu aveți zar,                                                                                        
copiii vor scoate un bilet cu o cifră, în loc să arunce zarul. Apoi                                                               
pune biletul la loc, în pungă.) 

7. După aruncarea zarului (scoaterea unei hârtii din pungă), cifra indicată                               
de ziar/bilet reprezintă cifra imaginii care va fi întoarsă, așa încât imaginea să nu se 
mai vadă.  

8. După fiecare imagine întoarsă, copiii din acea grupă vor spune versetul, inclusiv         
partea din verset care este reprezentată de imaginea întoarsă.  

9. Dacă cifra indică o imagine întoarsă deja, copiii din acea grupă nu vor spune 
versetul, ci vor sări de trei ori ca mingea.  

10. Urmează cealaltă echipă.   
11. Echipa care a întors prima imaginile și spune întregul verset  pe dinafară, va fi 

câștigătoare.  
12. Luați de la vedere cele două seturi cu imagini, apoi spuneți cu toți copiii versetul  

biblic pe dinafară.  

1
3. 6. 

Întoarceți imaginea, ca să fie în spate. 

PREZENTARE: 
 
În ultimii ani, tot mai mulți tineri români sau familii de români sunt chemați de Dumnezeu 
în misiunea externă și merg peste tot în lume ca misionari externi, imagine 1. 
 
Kidz România este în legătură cu astfel de misionari români plecați în misiunea externă și, 
pentru această lecție, a vorbit cu o familie de români să scrie câteva lucruri dintre cele mai 
importante pe care un misionar trebuie să le știe atunci când pleacă din țara sa pe câmpul 
de misiune. Acestă familie care a scris scrisoarea de mai jos lucrează în Asia ca misionar. 
Din măsuri de precauție, deoarece ar fi foarte periculos să le spunem numele real și țara în 
care își desfășoară lucrarea, nu vom spune decât că sunt într-o țară de pe continentul Asia 
și că sunt prieteni ai Kidz România.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Faceți copii xerox imaginile de la pag. 17-18  și o copie xerox cu scrisoare de pe 
pagina următoare.  

• În timp ce citiți scrisoarea, arătați și imaginile, vezi îndrumările de pe parcursul 
prezentării și scrisorii. 

1. 



                                                                                         MISIUNE EXTERNĂ: 1. Avraam — Școlari       7  

www.kidzromania.com 

CONCLUZIE:  (Arătați imaginea 2 de la Lecția Biblică.) 

Avraam și Sara au fost chemați de Dumnezeu să-și lase casa, rudele și țara, ca să meargă într-o țară 
nouă. Nu le-a fost ușor, dar ei au ascultat de Dumnezeu. La fel și astăzi, sunt oameni sau familii 
care sunt chemate de Dumnezeu să meargă în misiunea externă, ca să împărtășească altor popoare 
despre dragostea Domnului Isus. Nu este ușor să renunți la tot ca să mergi într-un loc cu totul nou, 
dar acești misionari externi au un singur scop: de a merge în toată lumea, cum le cere Isus, ca să 
facă ucenici, să împărtășească dragostea Domnului celor ce nu Îl cunosc. 

RUGĂCIUNE:  

Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru toți misionarii externi, 
pentru sănătate, protecție, putere și înțelepciune. Dacă copiii cunosc astfel de misionari, se pot ruga 
pe nume pentru ei. 

 

Dragi copii, 

Am ajuns cu bine în țara în care Dumnezeu ne-a trimis. Nu a fost ușor să plecăm departe, 

dar suntem bucuroși că am ajuns în noua noastră țară.   

Aici totul este foarte diferit de acasă. Am început să învățăm și limba. E așa de grea și 

diferită! Dar trebuie. Altfel nu vom putea vorbi cu vecinii și cu noii noștri prieteni. 

Apoi sunt multe alte lucruri pe care noi, misionarii, trebuie să le învățăm. De exemplu, 

mâncarea.  Avem prieteni pe care Dumnezeu i-a trimis într-o țară numită India (arătați 

copiilor pe hartă unde este India.) și oamenii acolo mănâncă direct cu mâna din farfurie 

orice fel de mâncare,  chiar și carnea cu sos. În alte locuri, oamenii nu doar că mânâncă 

direct cu mâna din farfurie, dar mănâncă toți de la masă din aceeași farfurie, imagine 1. 

În alte țări oamenii mănâncă folosind niște bețe speciale în loc de lingură sau furculiță, 

imagine 2.  Și noi trebuie să mâncăm acum tot așa, cu bețe! 

 În alte părți, oamenii mănâncă lucruri pe care noi le-am numi ciudate (imagine 3):     

gândaci, viermi, șerpi, carne de măgar. Sau beau lapte de cal.  

Apoi modul în care se salută poate fi diferit. Dacă la noi oamenii își strâng mâna         

prietenește sau se pupă când se întâlnesc, în unele locuri asta este o jignire, pentru că nu 

ai voie să atingi pe cineva, mai ales când este vorba despre un bărbat și o femeie. În In-

dia, oamenii își spun ,,Namaste” când se salută. Apoi își aduc mâinile în față la piept cu 

palemele unite și cu o înclinare ușoară a corpului în față (arătați copiilor prin gesturi și 

imag. 4). În Jaltă țară, oamenii se salută  stând față în față cu palmele pe genunchi și             

înclinându-și corpul ușor în față (arătați copiilor prin gesturi și imag. 4).  

Nu este ușor să treci de la un mod obișnuit de viață la altul nou și diferit. Dar un misionar 

trebuie să își amintească mereu motivul pentru care se află în acea țară, ca să 

împărtășească dragostea Domnului Isus oamenilor de acolo. 

Continuați să vă rugați pentru noi, aveam foarte mare nevoie de rugăciuni în această    

lucrare.  

Vă îmbrățișăm cu dragoste!   

 Paul  și Rut 

Misionarii voștri din Asia 

SCRISOARE: 
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OBIECTIVE: Să ajute învățătorul să vadă dacă copiii au înțeles ce 

este un misionar extern. 

 

CUM SE FACE UN AVION?  

• Urmați pașii 1–8 după imaginile de mai jos, ca să obțineți un avion. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 

8. 

MATERIALE: 

• Copie xerox întrebări, pag.10 

• Coli A4 de hârtie  

• Marker 

• 21 de bilețele 

• O pungă cadou 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

• Faceți copii xerox ale întrebărilor de la pag. 10. 

• Faceți 3 avioane de hârtie (vezi instrucțiunile de mai jos dacă aveți               
nevoie de ajutor pentru a face un avion). 

• Faceți 21 de bilețele pe care (pe fiecare) să scrieți o cifră sau număr de 
la 1 la 21, și puneți bilețelele într-o pungă cadou. 

 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 Explicați copiilor că mulți misionari externi trebuie să călătorească cu avionul 

pentru a merge în noua lor țară. De aceea ați făcut pentru astăzi mai multe avioane 
de hârtie care vă vor ajuta la Jocul Recapitulativ.  

 Copiii se vor ridica în picioare.  
 Aruncați cele trei avioane prin clasă.  
 Copiii care au prins un avion extrag un bilețel cu cifră/număr și se așează pe 

scaun.  
 Aruncați din nou avioanele la copiii care au rămas în picioare.  
 Continuați la fel până ce toate bilețelele au fost extrase de copii. (Dacă aveți un 

grup foarte mare la clasă, nu toți copiii trebuie să extragă un bilet. Dacă aveți un 
grup prea mic, după ce toți copiii au scos un bilet, ridicați-i iarăși pe toți copiii în 
picioare și procedați ca mai înainte până ce toate bilețelele vor fi la copii. Astfel, 
unii copii vor avea două bilete cu cifre/numere.) 

 Spuneți o cifră/un număr de la 1-21. 
 Copilul care are acea cifră/acel număr trebuie să aducă biletul în față, să vi-l dea și 

să răspundă la întrebarea cu numărul respectiv. Dacă nu știe răspunsul, orice alt 
copil din clasă îl poate ajuta. 

 Continuați la fel până ce toate bilețelele și întrebările au fost epuizate.  
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OBIECTIVE: Copiii să facă un obiect care să le amintească de cele 

învățate la lecție despre misiunea externă. 

 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

MATERIALE: 

• Copie xerox a pag. 11 

• Foarfece 

• Scotch 

• Creioane colorate 

• Faceți o copie xerox, pag. 11, o pagină de copil. 

• Faceți un model ca să poată vedea și copiii ce au de făcut. 

1. Dați fiecărui copil o copie xerox pag.11  creioane colorate și                 

foarfece. 

2. Copiii trebuie să coloreze și să decupeze -pe liniile negre- globul 

pământesc. Atenție: NU tăiați pe liniile punctate! (Imag. 1) 

3. Îndoiți globul pe liniile punctate, așa încât să aveți harta Americii pe  o 

parte și restul lumii pe cealaltă parte. (Imag. 2) 

 

4. Îndoiți baza (suportul) globului în exterior, față și verso, ca acesta să  poată 

sta singur în picioare, ca și cum globul pământesc ar fi pus pe un suport, vezi 

imaginea alăturată. (Imag. 3) 

5. Lipiți cu puțin scotch cele două părți, în partea de sus a globului, ca glob-

ul să fie unitar, să nu se desfacă în două părți. (Imag. 3)  

6. Întrebați pe copii dacă Dumnezeu i-ar chema ca misionari externi, care ar fi 

locul în care și-ar dori ei să meargă. Spuneți-le să găsească și să indice acea 

țară pe globul pământesc. De asemenea, întrebați copiii dacă ei cunosc sau 

au întâlnit vreodată un misionar extern și dacă știu țara în care acela se află. 

Pot să o indice pe hartă. 

7. Spuneți copiilor că în următoarele 5 lecții (săptămâni) veți vorbi despre             

misiunea externă. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

2. 

Vedere laterală Vedere din față/spate 

3. 
scotch 

 
îndoit 

1. 

Liniile punctate!  
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VIZUALE: 

Joc  Recapitulativ / Întrebări  

1. Îți amintești de Lecția Introductivă? La ce te gândești când vezi o valiză?                                          

(Cât mai multe răspunsuri!)   

2. Ce este un continent?  

3. În ce continent se află România? 

4. Spune câteva nume de continente și dacă ai fost vreodată acolo. 

5. Cât de departe este de obicei un continent? De exemplu în America de Sud, cam cât timp crezi 

tu că se călătorește cu avionul? 

6. Dacă Dumnezeu îți spune să mergi pe un alt continent, cam cât de departe crezi că va trebui să 

călătorești? Menționează unul sau mai multe continente și cam cât crezi că faci până acolo. 

7. Îți amintești de vreo limbă vorbită în America? Ce limbă? 

8. Cum spui "salut" în limba engleză?      

9. Cum spui "salut" în limba spaniolă?       

10. Unde merge un misionar extern?       

11. Care este scopul pentru care misionarii externi merg într-o țară străină? 

12. La ce renunță misionarii externi când pleacă de acasă? 

13. Ce a spus Dumnezeu lui Avraam și Sarei să facă? 

14. La ce a renunțat Avraam și Sara când au plecat din țara lor și ce le-a promis Dumnezeu pentru           

ascultare?                

15. Cunoști pe cineva român care a plecat misionar în altă țară? Povestește despre lucrarea de                   

misiune a aceluia! 

16. Cunoști vreun misionar extern venit în România? Povestește despre el și lucrarea lui de misiune! 

17. Ce știi tu că trebuie să facă un misionar extern în noua lui țară pe lângă lucrarea de misiune 

pentru care este acolo? 

18. Cine spune unui misionar extern unde să meargă?                          

19. Doar misionarii externi pot să spună altora despre Domnul Isus sau cine altcineva?  

20. De ce trebuie să le spunem altora despre Domnul Isus?   

21. Cum crezi tu că cheamă Dumnezeu pe un om să fie misionar extern și cum crezi tu că îl 

pregătește  pentru această lucrare? 
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LUCRU MANUAL –o pagină de copil 
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Lecția Introductivă și Lecția biblică   
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3 Verset și Lecție biblică imag 1  

1 Verset și Lecție biblică imag 2  
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Verset 

5 verset 

6 verset 
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Lecție Biblică, imag 3 

Lecție Introductivă 
Și Lecție Biblicî 
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Aplicație Practică, 1 

Aplicație Practică, 2 
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Aplicație Practică, 4 

Aplicație Practică, 3 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți 
copiii să înțeleagă ce este un misionar             
extern; un creștin care își lasă casa și rudele,  ca 
să meargă în străinătate, pentru a vorbi celor de 
acolo despre Domnul Isus.  

 
TEXTE BIBLICE: Genesa 12:1– 7 
VERSET BIBLIC: Genesa 12:1 ,,Domnul 
zisese lui Avram: ,,Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi 
din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care  ţi -o voi 
arăta.”   


