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 PERSOANE: 

 1-2 Persoane  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică despre cum Domnul Isus 
a spus că El este Păstorul nostru cel bun care împlinește nevoile noastre. 

MATERIALE: 

 Copie xerox                 
pag 7, 8, 9 

 Lipici 

 Foarfeci 

 Pungi/cutiuțe 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să înțeleagă 
că Isus este Păstorul cel bun care împlinește nevoile noastre. 

TEXTE BIBLICE: Luca 15:4-6, Psalmul 23:1-2 

 În această lecție vom vorbi tot despre cuvintele Domnului Isus ,,Eu sunt”.  
Am vorbit în ultimele lecții despre Isus ca fiind Păstorul nostru. Acum 
copiii vor înțelege că Domnul Isus este Păstorul cel bun care ne împlinește 
toate nevoile noastre. Isus ne protejează de rău și are grijă de nevoile 
noastre. De data aceasta copiii trebuie să facă lucrul manual, la lecția 
introductivă.  

 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.   

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

s

Ve

V

 Faceți copii xerox pag 7, 8, 9 o imagine pentru fiecare copil. 

 Decupați imaginile colorate, pag. 9, așa încât fiecare copil să 
aibă patru imagini diferite. 

 Puneți fiecare tip de imagini într-o pungă diferită. 

1. Dați fiecărui copil o fișă de lucru, pag. 7.  

2. Întebați-i ce văd pe acea fișă, iar copiii vor răspunde că văd o oiță. 

3. Întrebați copiii de ce anume are nevoie oița, ca să trăiască și să-i fie bine. Copiii vor răspunde că 
are nevoie de mâncare. Atunci dați imaginea colorată, care reprezintă acel lucru, și copiii o vor 
lipi la locul indicat prin scris de la pag. 7.   

4. Întrebați copiii de ce anume mai are nevoie oița ca să trăiască și să fie bine. Copiii vor răspunde 
că de apă. Atunci dați imaginea colorată, care reprezintă acel lucru, și copiii o vor lipi la locul 
indicat prin scris de la pag. 7.   

5. Repetați în același mod până ce terminați toate imaginile. După fiecare răspuns corect, copiii 
vor primi o imagine colorată pe care să o lipească la locul potrivit, pag. 7. 

6. Apoi introduceți tema și versetul, pag. 8, spunând copiilor: ,,Ce reprezintă toate aceste imagini? 
Desigur, sunt nevoi ale oilor. Cine le păzește pe oi și are grijă de ele? Desigur, păstorul are grijă 
de ele și se îngrijește de toate nevoile lor. Știți de ce am făcut acest joc, copii? Pentru că astăzi 
noi vom vorbi despre Păstorul cel bun, Isus. El se îngrijește de toate nevoile noastre, așa cum un 
păstor bun se îngrijește de toate nevoile oițelor lui.  

 Pregătiți materialele.  

 Faceți copii xerox imaginile de  la pag. 6, decupați-le și colorați-le, puneți în 
cutie/tavă  nisip mult și puneți pe fiecare imagine, pe spate, un băț pentru 
frigărui, cu ajutorul scotch-ului. Puneți și bucăți de iarbă, vezi pag. 9, pe o 
parte, și o bucată de hârtie albastră sau de la pag. 9,  pentru apă. Faceți o 
repetiție înainte de lecție. 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 6 și 
opțional  9 

 Creioane colorate 

 Cutie de pantofi/tavă 
plină cu nisip 

 Bețe pentru frigărui sau 
scobitori 

 Scotch 

 Foarfecă 

 Creioane colorate 
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POVESTIREA BIBLICĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. În timp ce povestiți despre oița pierdută, mișcați păpușile de hârtie cu ajutorul                    

bețelor de frigărui înfipte în cutia cu nisip. 

2. Încercați să dramatizați când povestiți, schimbând vocea în funcție de 

personaj.  Așa  prezentarea va fi mai atractivă. 

În Biblie găsim o povestioară foarte frumoasă pe care a spus-o Domnul Isus 

atunci când a fost pe pământ, despre o turmă de oițe (arătați oițele) și un păstor bun 

(arătați păstorul) și foarte grijului (mișcați păstorul în jurul oițelor). El își ducea mereu 

oițele la cea mai bună și proaspătă iarbă (mișcați păstorul și oițele ca și cum ar merge). 

Apoi se îngrijea de ele să aibă apă, așa că le ducea la un râu rece și curat (mișcați iarăși 

păstorul și oițele ca și cum ar merge). Apoi, când le creștea blănița prea mare și le era 

cald, păstorașul le tundea, ca să le fie bine. Păstorul cunoștea toate nevoile oilor lui și avea 

grijă ca ele să nu ducă lipsă de nimic. Da, el știa când le e foame și le ducea pe câmp. Știa 

și când le e sete și le ducea la râu. Știa apoi când le e somn și le ducea în staul. (Opțional: 

Faceți staul cu bucăți mici de lemn.) Știa când le e frică și stătea lângă ele, ca să nu vină 

vreun lup să le fure. Păstorul știa când oile lui sunt triste și le cânta, știa când sunt bolnave 

sau rănite și le trata ori le pansa. Păstorașul știa totul despre oile sale, pentru că el le 

cunoștea pe toate pe nume și le păzea cu mare grijă, așa cum am învățat în lecțiile trecute. 

Într-o zi însă, s-a întâmplat ceva. O oiță s-a rătăcit și nu a mai ajuns în staul împreună cu 

turma. (Mișcați o oiță ca și cum s-ar depărta de turmă.) Oh, ce periculos! Oița era în 

pericol să rămână singură în noapte, iar păstorașul ei era departe. Ce credeți că s-a 

întâmplat? Știți ce a făcut păstorul când a ajuns la staul? Le-a numărat pe toate oițele lui 

așa: unu, doi, trei... nouă... (mișcați oițele în timp ce le numărați). Și atunci a văzut  că 

lipsește o oiță. Ce credeți că a făcut păstorașul? Voi ce ați fi făcut, copii? Ei bine, 

păstorașul își iubea prea mult oița ca să o părăsească. Așa că a lăsat în siguranță în staul pe 

toate celelalte oițe și a plecat repede să o caute pe cea care lipsea. (Mișcați păstorul ca și 

cum ar căuta oița.) Nu a așteptat nicio clipă. A fugit să caute oița rătăcită imediat (mișcați 

păstorul repede ca și cum ar fugi). Ce credeți, copii, a găsit-o? Da, a găsit-o. Și a adus-o 

cu grijă înapoi acasă. (Mișcați păstorul împreună cu oița.) I-a dat să mănânce și a avut 

grijă de ea. Cum credeți că a fost oița? Da, a fost foarte fericită, pentru că era din nou în 

siguranță lângă păstorul ei. Și păstorul a fost fericit și a dat chiar o petrecere de bucurie că 

a găsit-o. Ce păstor bun! (După lecție, lăsați copiii să se joace cu nisipul și cu figurile. 

Încurajați-i să povestească și ei.) 

CONCLUZIE: (Opțional:  Arătați imaginea Isus, lecția 4.)  

Vă amintiți, copii, cine este Păstorul cel bun? Da, este Domnul Isus. El a spus că El este 

Păstorul cel bun și noi suntem oițele Lui. Vă amintiți ce am învățat până acum despre 

Păstorul cel bun? Că El ne cunoaște pe nume și că ne păzește. Iar astăzi învățăm că El are 

grijă de toate nevoile noastre. Cum are grijă El de noi? Haideți să vedem ce lucruri ne dă 

nouă Domnul Isus! Da, El se îngrijește de noi să avem mâncare, apă să bem, ne ajută să 

avem îmbrăcăminte, încălțăminte ca să ne încălțăm, jucării, are grijă de familia noastră, ne 

dă un loc în care să locuim, prieteni și multe, multe alte lucruri bune de care avem nevoie. 

Domnul Isus are grijă de toate nevoile noastre. Ce bun este El cu noi și ce Păstor bun este 

El! 

mici bețe 
de lemn 
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JOCUL este OPȚIONAL:  

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care vorbește despre 
faptul că Domnul este Păstorul nostru care împlinește nevoile noastre. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Cântați cu copiii un cântecel prin care să învățați versetul biblic.  
 Creați o melodie care să se potrivească pe cuvinte sau spuneți versetul 

sacadat ca și cum ar fi niște versuri ritmate: 
 Domnul este Păstorul meu,  
 nu voi duce lipsă de nimic. 
 Domnul este Păstorul meu, 
 nu voi duce lipsă de nimic. 
 De nimic. 
 De nimic. 
 Nu voi duce lipsă de nimic. 
 Psalmul 23 cu 1! 

 În timp ce cântați, puteți să și aplaudați sau chiar să faceți niște semne ca să le fie 
copiilor mai ușor de învățat: 

 Domnul: Mâna e ridicată în sus. 

 este Păstorul meu: Fiecare întoarce degetul spre sine. 

 nu voi duce lipsă de nimic: Copiii fac cu degetul  
 semnul ,,nu”. 

 Psalmul 23 cu 1: Mâinile sunt adunate în față, în formă de carte. 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic și să–și reamintească faptul că 
Domnul Isus este Păstorul cel bun și că El împlinește nevoile noastre. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiți mai multe obiecte care să reprezinte nevoile noastre: un pantof, o 
bluziță, un fruct, o bucată de pâine, jucărie, sticlă cu apă. 

 Faceți copii xerox imaginea cu familia de la pag. 10. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox pag. 11, în așa fel încât să aveți perechi de imagini astfel: una în alb și 
negru, cealaltă să fie color. Să aveți atâtea imagini câți copii sunt la oră. Perechile de imagini se 
pot repeta, cu condiția să fie o imagine în alb-negru, cealaltă să fie color. Dacă aveți un număr 
impar de copii, jucați și dvs. ca numărul să fie par și să puteți forma perechi. Foarte important 
este ca un copil dintr-o pereche să aibă o imagine color, celălalt copil să aibă o imagine în alb 
și negru.  

 Tăiați separat imaginile colorate de cele în alb-negru.  

 Atenție! Imaginile color trebuie să fie într-un număr egal/ corespunzător celor alb-negru. 

 Amestecați bine imaginile și puneți-le una peste alta. 

1. Spuneți copiilor că fiecare va primi o imagine. Imaginile vor fi unele color, altele în alb negru.  
2. Dați copiilor foile, așa încât să nu vadă imaginile.  
3. După ce toți copiii au primit o foaie, dvs. veți spune start și copiii vor trebui să găsească un alt 

copil cu aceeași imagine. Dar dacă un copil are imaginea color, perechea lui trebuie să aibă o 
imagine în alb și negru.   

4. Când toți copiii și-au găsit perechea, fiecare pereche va spune versetul biblic, pe rând. 

MATERIALE: 

 Obiecte diverse, vezi 
pregătirea înainte de oră 

 Copii xerox pag. 10  

MATERIALE: 

 Copii xerox imagini  pag. 11 
 Scotch 
 Foarfece 

Domnul este Păstorul                  
meu: nu voi duce lipsă      

de nimic. 

Psalmul 23:1 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneți copiilor că trebuie să caute prin clasă un pantof. Spuneți start și toți vor căuta prin 
clasă un pantof. Când pantoful este găsit, întrebați: ,,Ce este acesta?” Copiii răspund. 
Întrebați: ,,Este pantoful o nevoie pentru noi?” Copiii răspund, apoi spuneți: ,,Cine are 
grijă de nevoile noastre? Cine îi ajută pe părinții noștri să ne cumpere pantofi?” Copiii 
răspund și continuați: ,,Da, Domnul Isus le dă sănătate părinților, ca să muncească, le dă 
un serviciu, apoi un salariu și părinții cumpără cele necesare... Toate acestea sunt deoarece 
Domnul Isus are grijă de noi, asemenea unui păstor bun. Cine este Păstorul nostru cel bun 
care are grijă de noi?” Copiii răspund și încheiați spunând: ,,Da, Domnul Isus.” 

2. Cereți apoi să fie găsit un alt obiect, exemplu un fruct. Când spuneți start, copiii vor porni în 
căutarea acelui lucru. Cine l-a găsit vine în față și veți proceda la fel, punând aceleași întrebări: 
,,Ce este acesta? Este o nevoie pentru noi? Cine are grijă de nevoile noastre? Cine este Păstorul 
nostru cel bun care are grijă de noi? Da, Domnul Isus!” Arătați imaginea de la pag. 10, Isus. 

 Continuați la fel cu celelalte obiecte: haină, o bucată de pâine, jucărie, sticlă cu apă și 
imaginea cu familia de la  pag. 10.  

 

CONCLUZIE: 

Ce bun Păstor este Domnul Isus pentru noi! (Arătați imaginea de la pag. 10, Isus cu oița.) El are grijă 
de noi, pentru că știe exact de ce anume avem nevoie și ne împlinește acele nevoi. El ne dă o familie, 
o casă în care să locuim, sănătate părinților noștri să muncească pentru noi și să poată cumpăra de 
mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte, fructe și multe alte lucruri de care noi avem nevoie.  Etc. 

 

RUGĂCIUNE: 

Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire, spunând: ,,Haideți să ne rugăm Domnului Isus și să Îi 
mulțumim pentru că El este Păstorul nostru care ne cunoaște,  ne păzește și are grijă de toate nevoile 
noastre.  
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LECȚIA BIBLICĂ: 
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apă 

iarbă    

soare 

Verset Biblic  

 O pagină de copil. 

LECȚIA INTRODUCTIVĂ ȘI LUCRU MANUAL: 
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a

s

Verset-

 O pagină la 6 copii. 
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Decupați pe liniile punctate.  
Dați fiecărui copil câte o             
imagine. Trebuie să fie  folosită 
la  lecția introductivă în timp 
ce puneți întrebări.  

 O pagină la 6 copii. 
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3. 2. 

1. 

APLICAȚIE PRACTICĂ ȘI JOC RECAPITULATIV: 
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VERSETUL BIBLIC: 
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Domnul este Păstorul  

 meu: nu voi duce  

lipsă de nimic. 

Psalmul 23:1 

Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să înțeleagă că Domnul Isus este Păstorul cel bun care ne 
împlinește nevoile noastre. Textul biblic este din Luca 15:4-6, Psalmul 23:1-2 și versetul biblic este din Psalmul 
23:1 

                      


