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   PERSOANE: 

 1-2 Persoane  

                                     

OBIECTIVE: 

Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să înțeleagă ce înseamnă             

prietenia cu Domnul Isus. 

TEXTE BIBLICE: Luca 10:38-42; Ioan 11:1-46; Ioan 12:1-3                                     

(Maria, Marta, Lazăr și Isus) 

 
 

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției biblice despre ce 
înseamnă prietenia cu Domnul Isus.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Pregătiți cele trei fotografii luate de pe internet/ jucării ale celor trei 

personaje cunoscute din desene animate. 

MATERIALE: 

 Copie xerox de la internet 
cu 3 imagini  

 SAU 3 jucării cu personaje 
cunoscute din desene                         
animate 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
 

1. Spuneți: Dragi copii, vreau să vă arăt ceva.  

2. Scoateți fotografia / jucăria 1 și întrebați: Câți dintre voi îl/o cunoașteți? 

3. Lăsați copiii să răspundă, apoi spuneți: Da, este... (numele personajului) 

4. Scoateți fotografia /jucaria 2 și întrebați: Dar el/ea știți cine este? 

5. Lăsați copiii să răspundă, apoi spuneți: Da, este... (numele personajului. 

6. Scoateți fotografia /jucaria 3 și întrebați: Dar pe el/ea, cunoașteți? 

7. Lăsați copiii să răspundă, apoi spuneți: Da, este... (numele personajului 

8. Spuneți: Da, voi toți ați recunoscut aceste personaje. Dar, vă întreb,          
le-ați întâlnit vreodată în realitate? Vorbiți cu ele la telefon? Vă întâlniți 
cu ele în parc, ca să vă jucați? Nu, desigur. Știți, copii? Noi știm aceste 
personaje, dar nu le cunoaștem cu adevărat, pentru că nu avem o relație 
apropiată cu ele. Astăzi vom vorbi despre ce înseamnă să fii prieten apropiat 
cu Domnul Isus.  

 

 În acest set de lecții, copiii vor învăța despre creșterea spirituală a unui om.             
Prin lecția de față, copiii vor învăța că Domnul Isus vrea să fie prietenul lor și să 
îi numească prietenii Lui.  

 Materialul de față este potrivit pentru preșcolarii foarte mici, 3-4 ani, dar el poate 
fi adaptat și pentru preșcolarii mai mari de 4 ani. 

 Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate împreună, 
pot depăși două ore. De aceea am marcat unele secțiuni ca fiind opțioale. Cele 
mai importante sunt: povestirea biblică, învățarea versetului/ideii și aplicația 
practică.     

 Deschideți lecția cu un cântecel și o scurtă rugăciune.  

MATERIALE: 

 4Coli A4 de hârtie 

 Copie xerox imagini             
pag. 9  

 Lipici 

 Cariocă 

 Biblia 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 În timp ce prezentați povestirea biblică, folosiți-vă și de instrucțiunile de pe parcursul povestirii.  

 

  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiți materialele și momentul de prezentare a vizualelor prin iluzie, 
urmărind pașii de lucru de mai jos. (În exemplu sunt folosite coli colorate, însă 
tot la fel de bune sunt și colile albe.)  

 Faceți o copie xerox cu  imaginile (Isus, Maria, Marta, trei de Lazăr ) de la 
pagina 9. 

 Faceți o repetiție, ca să știți exact cum să mânuiți vizualele în timp ce  
povestiți.  

 

 PAȘI DE LUCRU:  

1. Luați patru coli A4 de hârtie, imag. 1. 

2. Lăsați prima coală întreagă, cea reprezentată în imaginea 1 de coala 
gri. 

3. Din a doua coală tăiați 3 cm, vezi coala verde din imag. 1, iar din 
ultimele două coli tăiați 5 cm, vezi coala albă din imag. 1.          

4. Ultimele două coli, cele mai mici și albe din imaganinea 1, puneți-le unele 
peste altele, imag. 2. 

5. Îndoiți-le împreună în trei părți egale, pe latura mai mare, imag. 3. 

6. Întoarceți pe orizontal, latura mare - așa îndoită cum 

      este, și îndoiți iarăși, tot în trei părți egale, imag. 4. Veți   

       obține, vezi imag. 5.  

7. Împachetați -le și dați cu lipici DOAR pe pătratul din mijloc. Imag. 6 

8. Suprapuneți-le spate în spate, ca să se lipească pătratul din mijloc unul de 

altul ale celor două bucăți mai mici de hârtie albă. Vor fi, astfel, spate în 

spate, cu deschizăturile către exterior, imag. 6.  

9. ATENȚIE! Când prezentați în fața copiilor, aveți   

       grijă să nu se vadă că sunt două hârtii lipite spate în spate.  
 
10. Deschideți cele două hârtii mici lipite împreună. Acum decupați pe Lazăr 

mort și pe Lazăr viu de la pagina 9. Îl veți pune pe Lazăr viu într-una din 
cele două coli albe, îndoite, vezi imag. 7a. Pe cealaltă o veți lăsa liberă, vezi 
imag. 7b, deoarece aici  îl veți pune în fața copiilor pe Lazăr mort. NU 
UITAȚI! Pe Lazăr viu îl veți pune înainte de oră. Copiii nu trebuie să 
vadă (imag.9).  ÎNSĂ pe Lazăr mort îl veți pune în fața copiilor. Veți 
spune că acea coală albă reprezintă fâșiile în care a fost învelit 
când a fost el pus în mormânt. 

 

11.  Închideți ambele coli mici (6a și 6b) să fie ca în imag. 8.    

       (albe). 

 

12. Împachetați în fața copiilor foaia mijlocie (verde), apoi  

       foaia mare (gri), imag. 9.  

13. Începeți iluzia cu cele două coli mari deschise, imag. 9, care reprezintă  

       pietrele de la mormânt.  

14. Atenție! E foarte important să nu vadă copiii că sunt două foi albe  

      îndoite la fel și puse una în spatele celeilalte.  Aveți grijă când le     

      mânuiți în fața copiilor.  

15.  Faceți o repetiție înainte de lecție. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

coli îndoite 

5. 

cu 
Lazăr 

goală 

lipici 

8. 

9.  

Fără nimic, 6b,  în 
față. 

 Cu Lazăr, 6a,  în 
spate. 

Inchideți 6b, apoi pe 6a 
care este în spatele lui 
6b. 

Deschideți și 

băgați pe Lazăr 

mort  

Împachetați totul în 
coala mare (gri) și      

       cea mijlocie (verde). 

9. 

Împachetați verde 

 cu 6b și 6a înăuntru. 

7b. 
7a. 

Lazăr 
viu 

spațiu 
gol 

6 

hârtie în 
spate 

hârtie în 
față 

goală 
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POVESTIRE BIBLICĂ: 

În Biblie (arătați Biblia) există o povestire despre trei frați (două fete și 

un băiat), care au fost prieteni foarte buni cu Domnul Isus. Fetele se 

numeau Marta și Maria, iar băiatul se numea Lazăr  (vizual 1). Domnul 

(vizual 2)  îi vizita des, pentru că se simțea bine în casa lor. Erau 

ospitalieri și apropiați Domnului Isus. În casa lor găsea mereu ceva bun 

de mâncare, iar frații ascultau cu bucurie când le vorbea despre 

Dumnezeu, Tatăl Său.  

Ei, dar într-o zi s-a întâmpalt ceva foarte trist. Lazăr s-a îmbolnăvit rău. Și 

pentru că știau că Domnul Isus ar putea să îl vindece pe fratele lor, fetele 

L-au anunțat pe Isus că Lazăr e foarte bolnav. Nu era normal să fie așa? 

Sigur că da, de vreme ce erau prieteni buni! Ele erau convinse că El va 

veni și îl va ajuta pe Lazăr. Ce ar face un prieten bun, ar veni? Desigur. 

Așa a făcut și Domnul Isus. Doar că, până să ajungă El, Lazăr a murit.   

(Arătați copiilor pe Lazăr mort, vizual 3, pag. 9.) Deschideți coala mică 

albă și goală, împachetată înainte de lecție, și puneți acolo pe Lazăr 

mort. Spuneți că Lazăr mort a fost învelit în pânză înainte de a fi pus în 

mormânt. Apoi împachetați iarăși coala cu vizualul Lazăr mort înăuntru. 

În timp ce povestiți, întoarceți cu grijă la cealaltă hârtie împachetată 

înainte de oră și care este în spatele acesteia deja folosită. Priviți doar la 

copii, iar ei să fie atenți la ochi dvs., nu la mâini. Acum în față va fi coala 

mică îndoită cu Lazăr viu în ea, vizual 4, pag. 9. Împachetați totul, pe 

rând, în ultimele două coli (verde și gri). Spuneți că acestea sunt pietrele 

de la mormânt. Arătați copiilor pachetul bine închis și spuneți:)  

Când  a auzit Marta că vine Domnul Isus (vizual 2), a ieșit în 

întâmpinarea Lui. Maria stătea în casă și plângea. ,,Doamne,” a spus 

Marta, ,,dacă erai aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar eu cred că și acum 

poți face orice vrei Tu.” Atunci Isus i-a răspuns:  ,,Fratele tău va învia.” 

Marta nu a înțeles la ce se referea Isus. Surorile erau foarte triste pentru 

ce se întâmplase cu fratele lor. Domnul Isus, fiindu-le foarte bun prieten, 

a simțit și El durerea lor.  

El nu a mai stat pe gânduri, ci a cerut să fie dus la locul unde este 

îngropat Lazăr. Și acolo, în văzul tuturor, după ce a rostit o rugăciune în 

fața Tatălui Său, Isus l-a strigat pe nume pe Lazăr. Și Lazăr a ieșit afară 

viu, spre uimirea tuturor. (Deschideți colile îndoite la partea din față, 

acolo unde se află acum Lazăr viu, vizual 4 pag. 9, pe  care l-ați pus 

înainte de oră. Arătați pe Lazăr viu , dar cu grijă să nu vadă copiii că 

sunt două hârtii lipite spate în spate, apoi spuneți:)  

Oau, ce grozav! Domnul Isus este un prieten adevărat și minunat! Un 

prieten adevărat nu te lasă la nevoie, simte cu tine și te ajută. Așa face 

Domnul Isus pentru toți prietenii Lui. El vrea ca și noi să fim prietenii 

Săi. Oau, ce grozav este să-L avem prieten pe Isus! 

 

Piatra 2 
Piatra 1 

Împachetați hârtie albă cu 
Lazar înăuntru 

Împachetați a doua. 

Împachetați ultima. 

pânza 

1. 

2. 

3. 
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Ioan 15:14 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Luaţi trei coli A4 de hârtie pe care veţi     
       desena câte o imagine astfel: 
 
 Voi  sunteţi  

 

 prietenii  Mei  

 

 Ioan 15:14a 

 Practicați de mai  multe ori aceleași desene ca să fie la fel cu cele de pe colile de hârtie. În timpul orei, veți 

desena aceleași imagini pe care le-ați desenat pe colile de hârtie. 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic că Domnul Isus vrea să fim prietenii Săi, dar 

ce fel de prieteni vom fi, depinde de noi.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Rugați pe cineva să vă ajute la acest moment, să vină într-o cameră alăturată și să vă 
sune, ca să aveți în fața copiilor o discuție foarte prietenoasă. Faceți o repetiție înainte de 
oră.  

 Faceți o copie xerox cu imaginea de la pag. 10. 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care ne arată 
că Domnul Isus ne numește prietenii Lui.   

 MATERIALE: 
 
 3 Coli de hârtie  

 Pix 

 Tablă 

 Marker 

 

Voi  sunteţi prietenii 

Mei... 

 Ioan 15:14a 

 
 

Ioan 

15:14 

Ioan 

 

1. Spuneţi copiilor că versetul de astăzi este simplu şi uşor de învăţat.  
2. Faceţi pe o tablă câteva fețe vesele.  
3. Spuneţi copiilor că reprezintă cuvintele:  Voi  sunteţi...  
4. Spuneţi asta cu copiii. 
5. Faceți pe tablă un nor după primul desen.  
6. Spuneţi copiilor că el reprezintă cuvintele:  prietenii Mei...   
7. Spuneţi cu copiii: Voi  sunteţi prietenii Mei...  
8. Faceţi pe tablă o carte. 
9. Spuneţi copiilor că el înseamnă cuvintele:  Ioan 15:14 
10. Spuneţi cu copiii: Voi  sunteţi prietenii Mei... Ioan 15:14  
11. Ştergeţi pe rând câte o imagine şi spuneţi versetul, inclusiv partea lipsă.  
12. Procedaţi la fel până ce aţi şers toate imaginile şi aţi spus versetul biblic pe  dinafară cel 
      puţin de două-trei ori. 

Ioan Ioan 

JOCUL este OPȚIONAL: 
1. Puneți în trei colțuri ale camerei cele trei coli de hârtie cu desenele făcute înainte de lecție.  
2. Când spuneți start, copiii vor alerga la  oricare din cele trei colțuri. 
3. Când ajung acolo, fiecare grup spune pe rând versetul biblic până la locul indicat de 

imaginea la care se află. Exemplu: Copiii care sunt la colțul cu imaginea fețe vesele,                            
vor spune doar: Voi sunteți... Copiii care sunt la colțul cu imaginea nor, vor spune: Voi                           
sunteți prietenii Mei...   Copiii care sunt la colțul cu imaginea carte, vor spune: Voi sunteți 
prietenii Mei...  Ioan 15:14  

4. Apoi toți copiii spun versetul întreg.  
5. Repetați jocul, dar copiii trebuie să meargă la un alt colț cu imagine, nu la același. 

MATERIALE: 

 Un telefon 

 Copie xerox pag. 10 
 



                                                                                                                              I. CREȘTEREA SPIRITUALĂ, 5. Prieten cu Isus, Preșcolari   6 

www.kidzromania.com 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Sună telefonul într-un mod neașteptat și învățătorul vede că este al lui. 
2. Privește la ecranul telefonului și reacționează cu multă bucurie, apoi spune copiilor: ,,Oau, este prietenul meu 

cel mai bun!” 
3. Răspunde și dă volumul tare la difuzor. Va avea loc un dialog foarte frumos, ca între doi prieteni foarte buni:  
 -Ce mă bucur că m-ai sunat!  
 -Și mie îmi era dor de tine. Voiam să te aud. Ești bine? 
 -Da. Și tu?  
 -Și eu sunt bine. Vrei să ne vedem la un suc? Am ceva pentru tine. 
 -Da? Oh, ce mă bucur! Ce prieten bun ești tu! 
 -Cum să nu fiu? Nu ești tu prietenul meu cel mai bun? Prietenii buni se gândesc unii la alții, se ajută, 
 le este dor unii de alții, sunt buni unii cu alții și își doresc doar binele. Așa că eu am găsit ceva ce tu îți 
 doareai de mult, și am cumpărat pentru tine. Ne vedem azi? 
 -Da. Diseară e bine? 
 -E perfect! 
  -Mulțumesc mult.  
 - Pe diseară! 
4. Învățătorul închide telefonul și spune: ,,Ce frumos! Și eu am o surpriză pentru prietenul meu. Îmi place să 

fac lucruri drăguțe pentru el și care știu că îi plac mult. Pentru că știu că surpriza mea o să îl bucure, 
abia aștept să-l văd cât de fericit va fi!”  

5.  Întrebați copiii: ,,Voi aveți un prieten bun? Cum se numește? Cum este el? Cine dorește să spună ceva 
despre prietenul său?  

6.  Lăsați câțiva copii să împărtășească.  
 
CONCLUZIE:    
Domnul Isus dorește ca noi să fim prietenii Lui  (arătați imag. 1, Isus cu copii), iar El să fie prietenul nostru. 
Cum sunt prietenii unii față de alții? Sunt buni, se ascultă, se ajută, așa cum am văzut că a fost prietenia 
dintre Domnul Isus și cei trei frați. Ce fel de prieteni vreți voi să fiți cu Domnul Isus? Dacă vreți să fiți 
prieteni buni cu El, veți face doar ce Îi place Lui. Ce îi place Lui mult? Să vorbim cu El prin rugăciune,  să 
ascultăm ce ne spune El prin Biblie, să ascultăm ce ne învață El, să facem doar lucruri bune și frumoase, cum 
Îi plac Lui. Voi vreți să fiți prietenii Domnului Isus? 

 
 
 
 
 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecţie 
despre prietenia cu Domnul Isus. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Faceți o copie xerox imaginile de la pag. 9, cele folosite la lecția 

biblică. 
 Decupați imaginile și ascundeți-le prin clasă, iar la momentul jocului 

să fie găsite de copii, dar nu mai devreme de acesta. 

RUGĂCIUNE: Aduceți copiii într-o rugăciune prin care să poată spune și ei Domnului Isus că 

doresc să fie prietenii Lui. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Când spuneți start, copiii se pot mișca prin clasă.  
2. Când spuneți stop, copiii trebuie să se oprească și să stea în aceeași poziție,              

fără să se miște. 
3. Copiii care  NU se mișcă sunt rugați să vină în față.  
4. Ceilalți copii din clasă spun un nume dintre cei din față.  
5. Copilul ales trebuie să meargă prin clasă să caute o imagine.  
6. Când a găsit o imagine, o arată tuturor, și toți copiii trebuie să povestească din lecție despre 

ceea ce știu în legătură cu acea imagine.  

MATERIALE: 
 Copie xerox imaginile de la 

pag. 9, cele folosite la lecția 
biblică 

 Foarfecă 

 RECAPITULARE: 

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. 
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 Pregătiți celelalte materiale. 
 Faceți copii xerox pag. 8, o pagină la 8 copii.  
 Decupați inimile, una de copil, și cuvinte: trei 

fraze de copil. (Cine este prietenul meu? Isus.) 
 Faceți un model ca să vadă copiii cum trebuie 

să arate. 
 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească 
despre faptul că Domnul  Isus vrea să fie prietenul 
lor și să îi numească prietenii Lui. 

1. Dați copiilor o inimă. (Este din două bucăți.)  

2. Copiii pot încerca să  taie singuri cu foarfeca corona, vezi 

imag. 1 și 2. 

 

 

3. Pe partea de sus, copii vor lipi bucata de hârtie cu: CINE 

       ESTE... Pe partea de jos: PRIETENUL MEU?, imag. 3, iar pe 

coroană ei vor lipi: ISUS, imag. 4.  

 

4.   Atenție! Piesa de sus este mai lungă. După ce va fi lipită pe 

cârlig, se va suprapune puțin peste bucata de jos. Linia punctată 

arată până unde vine partea inferioară după ce a fost lipită 

inima pe cârligul de rufe, imag. 1 și 2.  

 

5.   Lipiți corona în partea de sus, în spatele cârligului, imag. 5. 

 

  

6.  Puneți lipici pe marginea inmii în spate, vezi simbolul xxxxxx 

din imag. 6. Puneți dvs. lipiciul, nu copiii, deoarece copiii pot 

pune prea mult. 

 

7.   Lipiți inima pe cârlig, vezi imag. 7 și 8.  

 

 

8. Rezultatul trebuie să fie ca în imag. 9, pentru inima închisă și  

inima deschisă. 

9. Întrebați copiii: CINE ESTE PRIETENUL MEU?  

10. Copiii trebuie să răspundă, strângând clama și văzându-se în 

același timp cuvântul: ISUS! Vezi imag. 9. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PRIETENUL 
MEU 

CINE ESTE 

ISUS 

Față 

Isus 

Față 

1. 
2. 

3. 

4. 

Puneți lipici 
pe margine 

XXX6. 

Spate cârlig rufe 

Lipiți pe 
partea de 
jos a 
cârligului  
de rufe. 

Spate 
5. 

Spate 

PRIETENUL 
MEU? 

7. 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

fără adeziv pe margine 

8. 

MATERIALE: 

 Cârlige de rufe, unul de copil 

 Lipici 

 Foarfeci 

 Copie xerox pag. 8 

 Creione colorate 
 

9. 

ISUS 

Față 

5. 

Spate 

 LUCRU MANUAL: 



                                                                                                                              I. CREȘTEREA SPIRITUALĂ, 5. Prieten cu Isus, Preșcolari   8 

www.kidzromania.com 

Pentru 8 

copii 

C
IN

E
 E

S
T

E
 

P
R

IE
T

E
N

U
L

 M
E

U
?

 

  
 I

S
U

S
  

CINE ESTE 

PRIETENUL MEU? 

   ISUS  

CINE ESTE 

PRIETENUL MEU? 

   ISUS  

CINE ESTE 

PRIETENUL MEU? 

   ISUS  

CINE ESTE 

PRIETENUL MEU? 

   ISUS  

CINE ESTE 

PRIETENUL MEU? 

   ISUS  

CINE ESTE 

PRIETENUL MEU? 

   ISUS  

C
IN

E
 E

S
T

E
 

P
R

IE
T

E
N

U
L

 M
E

U
?

 

  
 I

S
U

S
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4. 

4. 

1. 

3. 

1. 

2. 

LECȚIA BIBLICĂ: 

FACEȚI DOUĂ COPII ALE 

ACESTEI PAGINI. 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost 
ca toți copiii să înțeleagă că Domnul Isus 
vrea ca noi să fim prietenii Lui.  

Textul biblic: Luca 10:38-42; Ioan 11:1-46; 
Ioan 12:1-3 (Maria, Marta, Lazăr și Isus) 

 Verset biblic:  Ioan 15:14a 


