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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Se va introduce tema lecţiei într-un mod amuzant şi foarte   

plăcut copiilor despre cum  decurge practic propovăduirea Evangheliei. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

  Pregătiţi  câte două bomboane de fiecare copil. Asiguraţi-vă că aveţi câteva în plus pentru cazul 

în care aţi putea avea copii în vizită la oră.  

 Vorbiţi cu cineva care să vină la oră şi să joace rolul unui misionar.  

1. Misionarul intră în clasă şi mănâncă o bomboană. Îi întreabă pe copii: A, vreţi şi voi o 

bomboană?  

2. Misionarul le împarte copiilor câte o bomboană. Le spune copiilor că acea bomboană este 

pentru ei.  

3. Apoi le mai dă copiilor o bomboană şi le spune că trebuie să ofere acea bomboană altcuiva când 

pleacă acasă.  

4. Misionarul iese din clasă şi dvs. îi veţi întreba pe copii cum s-au simţit ei când au primit o 

bomboană de la misionarul care a venit la oră. Apoi îi veţi întreba cum se vor simţi cei 

cărora chiar ei le vor da bomboana. 

5. Spuneţi copiilor că astăzi bomboana reprezintă vestea bună despre Isus. Misionarii nu merg ca să 

dea de mâncare, ci ca să împărtăşească cu cei care nu-L cunosc pe Domnul Isus despre iubirea 

Lui.     

1. Spuneţi: Jocul de mai înainte reprezintă exact cuvintele Domnului Isus pe care le-am 

învăţat  la prima lecţie: ,,Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia (vestea 

bună despre Domnul Isus)  la orice făptură.’’ Noi ne-am folosit de bomboane, dar la 

fel putem face şi cu Evanghelia. Însă noi nu putem merge toţi peste tot în lume ca să 

vorbim despre dragostea Domnului Isus. De aceea misionarii sunt trimişi în locul 

nostru în ţări şi la oameni care nu Îl cunosc pe Domnul Isus. Dar şi noi putem să vorbim 

celor de lângă noi, exact aşa cum facem  azi cu bomboana pe care am primit-o ca să o 

dăruim altcuiva, când plecăm acasă.   

 

2. Repetaţi  de câteva ori versetul biblic învăţat déjà, în felul  următor:  

Spuneţi tot versetul normal. 

Spuneţi versetul în şoaptă. 

Spuneţi versetul cu voce tare. Etc. 

 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să repete versetul biblic învăţat la prima  

lecţie, care ne învaţă să vorbim despre Evanghelia Domnului Isus. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Nu sunt 

„Duceţi-vă în toată lumea şi 

propovăduiţi (vorbiţi despre) 

Evanghelia la orice făptură.’’

 Marcu 

MATERIALE: 

 Două  bomboane de 

copil 
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe despre lucrarea de misiune din ziua 

de azi făcută de oameni din România.   

MATERIALE: 

 Imagine pag. 6. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREZENTARE:  

Astăzi vreau să vă povestesc, copii, despre o familie din România căreia Domnul i-a vorbit să 

meargă ca misionari într-o ţară din Africa. Nu o să îi dau numele pentru că trebuie să îi 

protejăm, dar vă asigur că este adevărat tot ce vă poestesc despre ei.  

MISIUNE ÎN AFRICA 

Dumnezeu a vorbit unei familii de români, despre care vreau să vă povestesc astăzi, să 

meargă  foarte, foarte departe. Tocmai într-un loc numit Africa. Acolo unii oameni îşi 

obţin hrana cultivând orezul. Vouă vă place orezul? Dar ştiţi, nu este uşor să munceşti 

la culturile de orez. Este chiar foarte greu, mai ales că uneltele cu care se lucrează sunt 

vechi şi de demult, nu sunt performante ca în ţările noastre. Este o muncă grea pentru a-

şi câştiga hrana cea de toate zilele. Acolo carul cu boi este foarte valoros. Preţuieşte 

chiar mai mult decât o maşină mare şi puternică.  Când plouă acolo este foarte greu să 

te deplasezi. O maşină normală ar fi greu de folosit, pentu că ar rămâne împotmolită în 

noroi.  

Cu toate astea, familia de români face acolo o lucrare minunată. Oamenii locului sunt 

foarte deschişi la Cuvântul lui Dumnezeu şi foarte dornici să asculte cântările şi 

cuvântările creştinilor despre iubirea Domnului Isus. Multe biserici sunt făcute din 

pământ. Afară este foarte cald, dar oamenii vin cu bucurie să audă despre Dumnezeu. 

Unii dintre ei ajung chiar să-l iubească pe Domnul Isus, la fel ca noi.  

Familia de misionari români ne-a povestit apoi despre o familie de localnici, o familie 

frumoasă şi cu mai mulţi copii. Dar ultimul copilaş născut a avut o problemă la naştere, 

deoarece condiţiile sunt foarte grele, pentru că spitalele din acea ţară sunt foarte sărace. 

I-a fost rupt picioruşul din greşală  când s-a născut. Vă daţi seama ce dureros? A fost 

nevoie de o operaţie. Dar pentru asta părinţii aveau nevoie de mulţi bani. Însă nu-i 

aveau. Atunci misionarii din România s-au rugat şi Dumnezeu i-a ajutat să strângă banii 

necesari  de la alţi oameni darnici. Şi micuţul a putut fi ajutat. El a fost operat, ca să nu 

rămână şchiop pe viaţă şi a fost salvat. Dar, din păcate, nu toţi copilaşii de acolo pot fi 

ajutaţi. Aşa că mulţi rămân şchiopi pe viaţă.    

Tocmai de aceea trebuie să îi susţinem şi noi în rugăciune pe misionarii care pleacă 

departe de casă şi să ne rugăm pentru oamenii din Africa. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copie xerox pag. 6. 
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OBIECTIVE:  Copiii să repete versetul biblic ca să-l reţină foarte bine     

  pe dinafară.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox imaginile de la pag. 9-10 în două seturi. 

 Tăiaţi fiecare imgine pe linia punctată şi lipiţi-o pe câte o coală A4 de 

hârtie.  

JOCUL MEMORIEI 

1. Puneţi pe frânghie toate cele douăsprezece hârtii cu imagini, câte două de acelaşi fel, răspândite 

diferit pe frânghie şi cu partea albă spre copii, deci partea fără imagine. De aceea, ca să nu se 

vadă în lumină imaginea, puneţi o coală albă în spatele ei. 

2. Prindeţi imaginile pe frânghie cu ajutorul clamelor pentru rufe. 

3. Luaţi un copil şi cereţi-i să întoarcă la întâmplare două imagini.  

4. Dacă imaginile întoarse sunt identice, toţi copiii din clasă vor spune împreună versetul biblic iar 

acele imagini pereche vor rămâne cu faţa la copii până la sfârşitul jocului. 

5. Dacă imaginile întoarse nu sunt identice, imaginile vor fi întoarse din nou cu spatele la copii.  

6. Procedaţi în acelaşi mod până ce toate imaginile pereche sunt întoarse cu faţa la copii. 

7. Jucaţi jocul de mai multe ori ca toţi copiii să poată întoarce cel puţin o dată imaginile.  

8. Când schimbaţi locul imaginilor pe frânghie, pentru un nou început al jocului, aveţi grijă să nu 

vadă copiii unde aşezaţi imaginile. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe cum să aplice practic în viaţa lor cele învăţate la 

oră despre misiune.  Acest moment seamănă cu aplicaţia practică de la lecţia 1. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 7 şi 

pag. 8 

Creioane colorate 

 Faceţi copii xerox, pag. 7, o imagine de copil şi pag. 8 cu Isus.  

 Decupaţi toate imaginile cu Isus, una pentru fiecare copil. 

1. Daţi fiecărui copil o imagine, un Isus şi creioane colorate.  

2. Puneţi întrebarea: Cine ne poate ajuta oricând? Domnul Isus.  

3. Copiii vor lipi imaginea Isus la mijloc. 

4. Puneţi întrebarea: Cui trebuie să spunem noi, copii, despre Domnul Isus?  

5. Arătaţi pe foaia dvs. o imagine, ex. o imagine cu un copil şi întrebaţi: Acest copil are nevoie de 

Domnul Isus?  

 

MATERIALE: 

  2Copii xerox din fiecare 

imagine, pag. 9-10 

 1Frânghie 

  12 Clame de rufe 

 OPŢIONAL: folie 

transparentă de plastic 

 12 Coli A4 de hârtie 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
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OBIECTIVE: Acest moment are drept scop a recapitula cele învăţate la lecţie. 

MATERIALE: 

 1-2 Mingi 

 1-2 Scaune 

 Câteva obiecte mici 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Puneţi unul sau două scaune la o distanţă oarecare unul de altul.  

2. Trasaţi o delimitare de la un capăt la altul al camerei.  

3. Între cele două părţi delimitate, puneţi câteva obiecte mici prin clasă ca obstacole. 

4. Formaţi una sau două echipe de copii. 

5. Când spuneţi start, copilul va ţine mingea la picior şi o împinge uşor cu piciorul printre 

obstacole până la scaun. 

6. După ce a ajuns la scaun trebuie să spună ce i-a plăcut cel mai mult din ceea ce a învăţat 

din lecţie. 

7. Apoi se întoarce în acelaşi mod.  

6. Jocul se joacă până cei toţi copiii au făcut acest lucru cel puţin o dată. 

 

 

La final trageţi dvs. o concluzie prin care să spuneţi că noi toţi avem nevoie să auzim despre iubirea 

Domnului Isus. Unii însă nu au pe cineva care să le vorbească despre El. De aceea unii misionari 

sunt trimişi în diverse locuri din lume pentru acest lucru. Haideţi, copii, să ne rugăm pentru 

misionarii de pretutindeni. Să ne amintim câteva motive de rugăciune, cum  ar fi şi: protecţie, putere, 

curaj, rezultate bune, sănătate, resurse financiare etc. 

RUGĂCIUNE: 

5. După ce copiii vor răspunde că da, spuneţi copiilor să tragă o linie de la imaginea cu Isus, care   

      este în centru, la imaginea cu copilul. 

6.   Apoi puneţi aceeaşi întrebare, punând degetul pe o altă imagine, ex. o minge.  

7.   Cum răspunsul este nu, copiii nu vor trage o linie de la imaginea Isus la acea imagine indicată de 

dvs.  

8. Procedaţi la fel cu fiecare imagine.  

9. La final, întrebaţi: Noi avem nevoie de Domnul Isus? Prietenii noştri au nevoie de Domnul 

Isus? Cine are nevoie de Domnul Isus? De ce sunt trimişi misionarii în lume? Pentru cine 

merg misionarii în lume? Ce pot face eu pentru cei ce nu ştiu despre Domnul Isus? 
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VIZUALE 
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APLICAŢIE PRACTICĂ ŞI LUCRU MANUAL 
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VIZUALE JOC VERSET BIBLIC 

6. 
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„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi (vorbiţi despre) 

Evanghelia la orice făptură.’’ Marcu 16:15 


