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 MATERIALE: 

 Nu sunt. 

 OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să  introducă tema şi scopul 

lecţiei prin care copiii să înveţe din povestirea biblică despre faptul că Isus îi 

cheamă și pe ei să fie ucenici ai Lui care să vorbească celor din jurul lor, care 

nu Îl cunosc ca Domn și Mântuitor, despre iubirea Sa.   

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

OBIECTIVE: Copiii să înveţe din povestirea biblică despre faptul că Domnul 

Isus îi cheamă și pe ei să fie ucenici ai Lui care să vorbească celor din jurul lor, 

care nu Îl cunosc ca Domn și Mântuitor, despre iubirea Sa.   

MATERIALE: 

 

 Tablă sau coli A4 

lipite între ele cu 

scotch 

 Marker 

 Faceţi o repetiţi înainte de oră. Desenele nu trebuie să fie frumoase, cât rapide - concomitent cu 

povestirea. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Prezentaţi povestirea biblică folosindu-vă de câteva desene pe care le puteţi face simplu în 

timpul povestirii.  

1. Faceţi un joc cu copiii, pe care cei mai mulţi îl ştiu ca numindu-se  

             Deschide urechea bine, cu mici schimbări, vezi mai jos. 

2. Dacă ştiţi melodia, puteți să o cântați folosind cuvintele de mai jos. Dacă 

nu o ştiţi, rostiţi simplu versurile astfel:  

 Fii atent şi-ascultă bine 

 Cine te strigă pe tine. 

 Hai, răspunde! Fii corect! 

 Spune-i numele perfect. 

3. Scoateţi un copil în faţa clasei şi aşezaţi-l cu faţa la perete.  

4. Alegeţi un copil din sală, pe care să nu îl vadă ori să îl audă cel întors cu faţa la perete, și 

acela va striga pe nume pe cel cu faţa la perete, imediat după ce s-au încheiat versurile rostite 

de către toţi copiii din sală. El va spune: ,,(Numele copilului de la perete), vino la mine!’’  

5. Când aude aceste cuvinte, copilul care se află cu faţa la perete se întoarce şi se duce la cel   

       despre care crede el că l-a strigat. Dacă a ghicit, trebuie să îl ia de mână pe cel ce l-a  

       strigat, să îl ducă în faţă lângă perete şi să se așeze pe locul aceluia.   

6.     Dacă nu a ghicit, cel ce l-a strigat îi va cere celui strigat să facă ceva (exemplu: să sară 

într-un picior, să bată din palme, să se mângâie de trei ori pe cap, să sară patru sărituri 

în spate, să dea mâna cu o fetiţă etc.), iar acel copil execută.  

7.  Jocul se repetă aşa încât fiecare copil să ajungă să îşi audă vocea strigată. 

8.  După ce veţi fi jucat, spuneţi: ,,Astăzi vom vorbi despre faptul că Domnul Isus îi 

cheamă şi pe copii să fie ucenici ai Săi, aşa cum i-a chemat cândva pe ucenicii despre 

care citim în Biblie. De aceea am făcut acest joc, ca să înţelegeţi ce înseamnă a fi chemat sau 

strigat de cineva pe care nu îl vedeţi, dar puteți să îl recunoașteți după voce, şi cum este să 

răspundeţi la ceea ce vi se cere.’’  

Vino la 
 mine! 
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 Cum i-a chemat Isus pe ucenici? 

 Cum au răspuns ucenicii?  

 Ce este un ucenic? 

 Cine poate fi un ucenic al Domnului Isus?  

 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

Puneţi câteva întrebări prin care să închegaţi o discuţie cu toată clasa, asigurându-vă astfel că toţi 

copiii au înţeles ce înseamnă să fii chemat ca ucenic de Domnul Isus, ce înseamnă să răspundă 

chemării Lui, ce face un ucenic şi care este modelul unui ucenic.   

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢIE: 

Într-o zi (desenaţi un soare), Isus a întâlnit pe doi (desenaţi pe tablă doi oameni) 

dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul. Aceia L-au întrebat pe Isus (desenaţi un cap 

cu gura deschisă, vezi imagine): ,,Învăţătorule, unde locuieşti Tu?’’ (Scrieţi pe 

tablă semnul întrebării.) ,,Veniţi de vedeţi’’ (scrieţi pe tablă semnul exclamării), 

le-a spus Isus. Ei s-au dus, iar din acea zi au devenit ucenicii Lui şi nu s-au mai 

despărţit de El (desenaţi o casă). Unul dintre aceştia a fost Andrei, fratele lui 

Petru. Andrei s-a dus apoi la fratele lui şi i-a spus: ,,Noi L-am găsit pe 

Mesia!’’ (Scrieţi pe tablă un M). Petru a venit şi el la Isus. Isus l-a  chemat şi pe el 

să Îl urmeze şi Petru a devenit astfel ucenicul Său.  

A doua zi (scrieţi pe tablă cifra 2), Isus a găsit pe un anume Filip (desenaţi pe 

tablă un cap) căruia i-a zis: ,,Vino după mine.’’ Filip L-a ascultat, L-a urmat şi a 

rămas cu El, deci a devenit şi el un ucenic al lui Isus. Apoi Filip l-a găsit pe 

Natanael căruia i-a mărturisit despre Isus, spunând: ,,Noi am găsit pe Isus din 

oraşul Nazaret.’’ Natanael a întrebat pe Filip: ,,Poate să iasă ceva bun din 

Nazaret? ,,Vino şi vezi chiar tu’’ (desenaţi doi ochi),  a răspuns Filip. Când 

Natanael a întâlnit pe Isus, Isus i-a spus: ,,Iată un om care nu e fals.’’ Natanael s-a 

mirat la cele auzite şi L-a întrebat: ,,De unde mă cunoşti?’’ (Scrieţi pe tablă 

semnul întrebării.) Isus i-a răspuns: ,,Te-am văzut înainte să vină Filip la tine. 

Stăteai sub smochin.’’ Natanael s-a mirat şi mai tare pentru că acest lucru nu era 

ceva cunoscut de oricine, aşa că i-a spus:  ,,Învăţătorule, Tu eşti Fiul lui 

Dumnezeu.’’ (Scrieţi pe tablă un D.) ,,De aceea crezi, pentru că ţi-am spus că             

te-am văzut dinainte?’’ l-a întrebat Isus. ,,Te asigur că vei vedea lucruri mult mai 

mari decât acestea’’ (scrieţi pe tablă semnul exclamării), i-a spus Isus. 

  

 

DISCUŢIE cu întrebări: 

 Kidz România crede că unul dintre cele mai importante momente, după ce se face 

prezentarea lecţiei biblice, este timpul de discuţie şi rugăciune. Aici vă puteţi apropia 

mai mult de copii, să  vorbiţi deschis cu ei, să le cunoaşteţi problemele, frământările, 

întrebările, nevoile de rugăciune, totul într-o atmosferă prietenoasă. De aceea, 

întrebările nu sunt un test al cunoştinţelor, ci o discuţie prietenoasă care să îi ajute pe 

copii să aplice Biblia în viaţa lor. 

  

Nu monopolizaţi discuţia, nici timpul de rugăciune, ci lăsaţi şi încurajaţi toţi copiii 

să participe. Timpul de rugăciune este, de asemenea, o prioritate. Dorim ca toţi 

copiii să îşi dorească să se roage şi să citească mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu.   
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CONCLUZIE ÎNVĂŢĂTOR:  

Şi astăzi Dumnezeu cheamă ucenici care să vorbească despre Isus celor ce nu Îl cunosc ca Domn și 

Mâtuitor. Chiar dacă sunteţi niște copii, şi voi puteţi fi ucenici ai Lui. Ca să fiţi buni ucenici ai Săi, 

trebuie să Îl cunoașteți și să aveți o relație de prietenie cu El, să Îi urmaţi învățăturile pe care le 

găsim în Biblie, să ascultaţi în toate de El şi să Îl mărturisiţi fără să vă fie rușine înaintea oamenilor, 

adică să vorbiți deschis despre relația voastră cu El, așa cum au făcut Andrei şi Filip din povestirea 

biblică.  

 Ce face un ucenic?  

  Cine este un model de bun ucenic din povestirea biblică? De ce este el un bun 

 model? 

  De ce credeţi voi că Şi-a ales Isus ucenici când a fost pe pământ?  

 De ce credeţi că Domnul Isus doreşte să aibă şi azi ucenici pe pământ? 

 Ce poate face astăzi un ucenic al Domnului Isus? 

 Cum ştim ce aşteaptă Domnul Isus de la ucenicii Săi? 

 Dacă doriţi şi voi să fiţi ucenici, spuneţi câteva lucruri practice pe care le puteţi face. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți un set de pahare, vezi intrucțiunile 1-10, pentru învățarea versetului biblic. Dacă alegeți să 

faceți și jocul, mai faceți un set de zece pahare. 

1. Arătaţi paharul 1, cel pe care scrie: Isus...  

2. Spuneţi cu toţi copiii: Isus...  

3. Arătaţi paharul 2, cel pe care scrie:  a zis:  

4. Puneţi-l lângă paharul 1.  

5. Spuneţi cu toţi copiii: Isus... a zis:  

6. Arătaţi paharul 3, cel pe care scrie: ,,Veniţi   

7. Puneţi-l lângă paharul 1 şi 2.  

8. Spuneţi cu toţi copiii: Isus... a zis: ,,Veniţi  

9. Faceţi la fel cu toate celelalte pahare până le veţi termina.   

10. La sfârşit, copiii vor şti deja versetul biblic pe dinafară. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi două seturi a câte zece pahare din plastic/carton.  

 Scrieţi cu un marker permanent pe fiecare set, format 

din zece pahare, părţi din versetul biblic, după cum este 

împărţit mai jos: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care ne vorbeşte              

despre chemarea Domnului Isus, aceea de  a-L urma. 

 

pescari  

           de oameni...’’  

Marcu 

          1: 

          17 

 

Isus...  

a zis:  

,,Veniţi  

după Mine  

şi vă voi face  

    MATERIALE: 

 20 Pahare din plastic/

carton 

 Marker 

 

 Isus... a zis: ,,Veniţi  

 după Mine, şi vă voi 

face pescari de 

oameni...’’  

     Marcu 1:17 

a zis Isus Veniți după Mine 
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JOCUL este OPȚIONAL: 

1. Împărţiţi clasa în două echipe.  

2. Luaţi cele două seturi a câte zece pahare și puneți-le pe o masă amestecate la 

întâmplare, setul 1  cu setul 2.  

3. Alegeţi un copil din fiecare echipă să vină în faţă.  

4. Când spuneţi start, cei doi copii vor face un turn din zece pahare, punând paharele unul 

peste altul în ordinea corectă cerută de cuvintele versetului biblic.  

5. Cine termină primul, acela şi echipa lui vor spune tare versetul. Dacă totul e corect, 

echipa va primi 50 de puncte. Dacă nu e corect, echipa primeşte doar 10 puncte. 

6. Amestecați iarăşi paharele din cele două seturi de pe masă.  

7. Chemaţi alţi doi copii, unul din fiecare echipă.  

8. Faceţi ca mai sus.     

9. Jocul se repetă de câte ori e nevoie, aşa încât fiecare copil să ajungă să aranjeze corect 

turnul din paharele de plastic.  

 

 

OBIECTIVE:  Copiii să înțeleagă în mod practic ce înseamnă să mărturiseșți, 

să împărtășești cu ceilalți, despre Domnul Isus și despre iubirea Sa.   

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 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 clasă.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1.  Întrebaţi pe copii cine vrea o bomboană. După ce toţi au spus că ei vor, chemaţi 

doar un copil în faţă şi oferiţi-i o bomboană.  

2. Copiii merg înapoi la loc.   

3. Uitați-vă în pungă dacă mai sunt bomboane şi întreabați:  ,,Cine mai vrea?’’  După 

ce toţi au spus că ei vor, chemaţi acelaşi copil în faţă şi spuneţi-i că doriţi să-i mai 

daţi o bomboană. Ceilalţi se vor mira şi vor fi supăraţi.   

4. Acum spuneţi-i că el trebuie  să o ofere la rândul său altui copil. 

5. Spuneți: ,,A, dar mai am bomboane! Cine mai vrea? Cine are bomboane să vină în  

faţă.’’ Întrebați: ,,Mai vreţi o bomboană?’’ Dați-le încă una, dar, înainte să meargă 

la loc, spuneţi: ,,A, staţi puţin! Bomboana asta trebuie s-o daţi unui copil din clasă 

pentru că voi aveţi deja una.’’ Priviţi în pungă şi spuneţi: ,,Mai am bomboane!’’  

Priviți la copii şi spuneți: ,,Sunt aici copii care nu au bomboane. Bine, atunci toţi cei 

care aveţi bomboane veniţi aici! Cine nu are nicio bomboană să stea la loc.’’  

6. Mai daţi câte o bomboană fiecăruia dintre cei din faţă şi spuneţi-le copiilor că ei 

trebuie să o ofere altui copil din clasă, care nu are una.’’  

7. Spuneţi: ,,Mai sunt copii care nu au bomboane?’’ Dacă mai sunt, procedaţi ca până 

acum. Dacă nu sunt, întrebaţi dacă un copil are două bomboane. În acest caz, vedeţi 

cine a rămas cu o singură bomboană şi mai daţi-le dvs. una. Toţi copiii trebuie să 

aibă astfel două bomboane: una pentru ei, a doua să o dea la sfârşitul lecţiei cuiva 

care nu a participat la lecție: mama, bunica, un prieten etc.  

 

 

MATERIALE: 

 Bomboane 

(două de copil) 
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OBIECTIVE: Copiii să recapituleze lecţia biblică şi faptul că Domnul  

îi cheamă şi pe ei să fie ucenici ai Lui. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Împărţiţi clasa în cinci-şase grupuri. 
2. Daţi fiecărui grup unul dintre cele cinci versete biblice, pag. 7. 
3. Spuneţi fiecărui grup să citească versetul biblic indicat, din care să extragă 

câteva idei despre ce trebuie să facă un ucenic al lui Isus pentru alte persoane. 
Copiii să noteze ideile pe o jumătate de coală A4 de  hârtie pe care le-o veţi fi 
dat dvs. 

4. După câteva minute, cel mult 10 minute, veţi discuta împreună despre fiecare 
verset în parte. Lăsaţi copiii din grupuri să spună ce concluzii au tras ei şi ce alte 
idei au ceilalţi în legătură cu fiecare verset în parte, lucruri prin care să 
recapitulaţi tema şi cele învăţate la lecție. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Scrieţi pe cele  6 bilete câte un verset biblic, vezi pag. 7 pentru 

referinţele biblice. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi atâtea coli A4 câţi copii aveţi la oră.  

 Pregătiţi câte două jumătăţi de coli A4 de hârtie pentru fiecare copil. 

 Faceţi un model după instrucţiunile de mai jos. 

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie, una 

de copil 

 Jumătăţi de coli A4, 

una de copil 

 Un creion de copil 

 Lipici 

 Capsator şi capse 

8. La final spuneţi: ,,Aceasta înseamnă să fii ucenic al Domnului Isus. Aşa cum voi m-aţi 

 ajutat pe mine să împart bomboane şi mă ajutaţi în continuare să împart şi altora care nu 

 au participat la lecţie, tot aşa noi împărtășim cu alții dragostea lui Dumnezeu și 

 mântuirea prin  Domnul Isus.’’  

 

 RUGĂCIUNE:  

Aduceţi la final copiii într-o rugăciune de mulţumire. Cei ce doresc pot să își exprime și ei Domnului 

dorința de a deveni ucenici ai Săi. 

MATERIALE: 

 5-6 Biblii 

 6 Bucăţi de hârtie pe 

care să scrieţi câte 

unul din versetele de 

la pag. 7 

 Jumătăţi de coli A4 

de hârtie, una de grup 

 Pixuri/Creioane 

 

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. 

 JOC RECAPITULATIV 

 LUCRU MANUAL 
OBIECTIVE: Copiii să facă un obiect din hârtie pe care să îl ia acasă şi 

care să le amintească de cele învăţate la oră, anume că Domnul Isus îi 

cheamă şi pe ei să Îl mărturisească înaintea oamenilor.  

 



                                                                                                                                           Ucenic al lui Isus,  Şcolari    7  

www.KIDZROMANIA.com 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luaţi o coală A4 de hârtie, îndoiţi-o în două şi decupaţi marginile ca să 

obţineţi un oval. 

2. Dintr-o altă jumătate de coală A4, tăiaţi un triunghi mare pe care să îl lipiţi ca 

pe o coadă de peşte, vezi imaginea alăturată.   

3. Faceţi un ochi şi o gură peştelui, apoi scrieţi pe margini, în interior, 

 cuvintele: ŞI EU VREAU SĂ ÎL VESTESC PE ISUS LUI... 

4.          Luaţi o jumătate de coală A4 de hârtie. 

5. Îndoiţi hârtia la jumătate o dată, apoi încă o dată... şi încă o dată.  

6. Desfaceţi şi tăiaţi cu foarfeca pe toate îndoiturile. Veţi obţine astfel opt 

 dreptunghiuri de aprox. 3/2cm. 

7.  Puneţi toate dreptunghiurile de hârtie unele peste altele şi prindeţi-le pe 

 toate cu capsatorul.  

8.  Daţi bine cu lipici pe ultima foaie şi puneţi la mijloc cele șapte bucăţi de 

 hârtie, suprapuse şi prinse într-o capsă. 

9.  În spaţiul rămas, sub cele șapte bucăţi mici de hârtie, desenaţi două-trei 

 feţe vesele de copii. 

10. Pe fiecare dintre cele șapte hârtii, în fiecare zi din săptămâna viitoare 

 scrieţi câte un nume de prieten (etc.) pentru care vă veţi ruga în acea zi.  

11. În ziua întâi, vă veţi ruga pentru primul nume scris. Apoi veţi face şi ceva 

 frumos pentru acea persoană în ziua respectivă.  

12.  În ziua a doua, rugaţi-vă pentru următorul nume.  

13.  Procedaţi la fel ca în prima zi în toate cele şapte zile. 

14.  După fiecare nume pentru care vă rugaţi, rupeţi hârtia cu numele     

             respectiv. Astfel veţi fi şi voi buni ucenici ai Domnului Isus.  

 

 

Verset grup 1:  MATEI 10:7 

Verset grup 2:  APOCALIPSA 3:5 

Verset grup 3:  MATEI 10:40 

Verset grup 4:  MATEI 10:16 

Verset grup 5:  LUCA 12:8 

Verset grup 6:  MATEI 9:13 
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Isus... a zis: ,,Veniţi după Mine, şi vă voi face  

pescari de oameni.’’ Marcu 1:17 


