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   OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă că Dumnezeu îi caută și pe ei, pentru că îi 

iubeşte, şi dorește să fie prietenul lor.   

 
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  
 Pregătiți toate paharele: două identice ca formă și mărime, unul 

mare și unul mic. Pregătiți și restul materialelor. 
 Umpleţi unul dintre cele două pahare identice cu Coca Cola sau 

Pepsi şi vărsaţi conţinutul în paharul mare.  
 Umpleţi acelaşi pahar cu Coca Cola/ Pepsi şi vărsaţi conţinutul în 

paharul mic.  

 Spălaţi paharul cu care aţi vărsat Coca Cola/ Pepsi în cele două 
pahare, ca să fie curat la oră. 

 Aşezaţi cu grijă toate paharele —cel mare cu Coca Cola/ Pepsi, cel 
mic cu Coca Cola/ Pepsi  şi cele două pahare identice goale — într-o 
cutie, ca să nu fie văzute de copii până la momentul prezentării.  

MATERIALE: 

 Un pahar mare  

 Un pahar mic  

 Două pahare 

transparente 

identice ca mărime 

 O sticlă de Coca 

Cola/ Pepsi 

 O cutie goală de 

pantofi 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

Ce credeţi, Dumnezeu iubeşte mai mult pe adulți sau pe copii? Credeți că dacă sunt mai 
mici, copiii nu pot face prea multe lucruri pentru Dumnezeu? Vă propun să facem acum 
o ilustraţie prin care să înţelegem cum este dragostea lui Dumnezeu pentru cei mici şi 
pentru cei mari.  
 
Am aici două pahare. Cel mare (ridicaţi-l) reprezintă adulţii. Cel mic (ridicaţi-l) 
reprezintă copiii. (ATENŢIE! Diferenţa de capacitate dintre cele două pahare trebuie  
să fie foarte mare. Amândouă au în ele acelaşi conţinut (Coca Cola/ Pepsi ) care 
reprezintă dragostea lui Dumnezeu. Ce spuneţi acum când le priviţi, este mai multă 
dragoste a lui Dumnezeu în primul? (Ridicaţi paharul mare care reprezintă adulţii.)  
Sau poate Dumnezeu are mai multă dragoste pentru al doilea?  (Ridicaţi paharul mic 
care reprezintă copiii şi lăsaţi copiii să-şi spună părerile.)  
  
Haideţi să vedem care este adevărul şi cum stau lucuruile. Aceste două pahare (arătaţi 
cele două pahare identice) reprezintă inimile/sufletele celor doi: adult şi copil. Oare   
cât de multă dragoste are Dumnezeu pentru un adult? (Vărsaţi în unul dintre cele două 
pahare identice conţinutul din paharul mare care reprezintă adulţii. Paharul se va 
umple, iar dvs. veţi spune:) Oau! Ce mare dragoste are Dumenezeu pentru un adult!  
 
Dar pentru un copil, oare câtă dragoste are Dumnezeu? (Vărsaţi în al doilea pahar 
identic conţinutul din paharul mic care reprezintă copiii. Şi acest pahar se va umple,  
iar dvs. veţi spune:) Extraordinar! Este la fel. Dumnezeu are aceeaşi dragoste şi pentru 
un suflet de copil ca şi pentru un suflet de adult. Deci, cum este dragostea lui Dumnezeu 
pentru un copil faţă de un adult?  (Lăsaţi copiii să răspundă.)   
 
Ce am vrut să înţelegem prin această ilustraţie? Dumnezeu are o dragoste la fel de mare 
şi pentru copii, şi pentru adulţi. El îi caută la fel de mult şi pe copii, şi pe adulţi. Iar voi, 
dacă sunteţi copii, nu înseamnă că nu puteţi face nimic pentru Dumnezeu. Puteţi exersa 
să faceţi multe lucruri pe care le doreşte Dumnezeu chiar de-acum, din copilărie. Astfel, 
şi prin aceasta, voi veţi dovedi că acceptaţi dragostea lui Dumnezeu care este la fel de 
mare pentru voi, copiii, ca şi pentru adulţi.  
  
Asta îmi aminteşte de o povestire din Biblie pe care a spus-o Domnul Isus. Vreți să o 
auziți?  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1. Împărţiţi copiii în trei grupe. 

2. Daţi fiecărei grupe câte o listă cu lucrurile pe care trebuie să le găsească.  

3. Număraţi până la trei şi daţi startul unui concurs prin care toate cele trei grupe 

trebuie să caute prin clasă obiectele notate pe listă,  ÎN ACELAŞI TIMP. 

4. Spuneţi copiilor că prin acest concurs vreţi să vedeţi care grupă găseşte mai 

multe lucruri.   

5. Când toate obiectele au fost găsite, felicitaţi grupa care a găsit cele mai multe 

lucruri. 

6. Acum toţi copiii se aşează la locul lor. Chiar şi copiii care au găsit obiectele, 

indiferent din ce grupă provin, îşi vor relua locul pe scaun ţinând obiectul găsit 

în mână.  

7. În timp ce învăţătorul spune povestirea biblică de mai jos, când ajungeţi la fiecare 

obiect de pe listă, chemaţi copilul care l-a găsit să vină în faţă şi să mimeze ceea ce 

spune povestirea. 

 

POVESTIREA  BIBLICĂ 

Pe când era pe pământ, Domnul Isus a mai spus o pildă despre o femeie care avea  

zece lei din argint. 

  

Într-o zi, femeia a pierdut un bănuţ (vine în faţă copilul care a găsit banul şi mimează că 

e trist).  Ea a aprins repede o lumină (vine în faţă copilul care a găsit lanterna şi 

mimează căutarea banului). Apoi a început să măture prin toată casa (vine în faţă copilul 

care a găsit mătura şi mimează că mătură). Şi a căutat peste tot cu băgare de seamă 

(vine în faţă copilul care a găsit ochelarii şi mimează şi el căutarea banului) până ce l-a 

 

 

 OBIECTIVE: 

TEXT BIBLIC: Luca 15: 8-10 

Copiii să înţeleagă că Dumnezeu îi caută și pe ei, pentru că îi iubeşte, 

şi dorește să fie prietenul lor.   

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  
 Înainte să intre copiii la lecţie,  ascundeţi câteva obiecte prin clasă.  
 ATENŢIE!  Aveţi grijă ca toate obiectele ascunse să nu fie găsite de copii  
      înainte de momentul potrivit.  

 Scrieţi o listă în două-trei exemplare cu lucrurile ascunse sau pe care copiii 
trebuie să le găsească şi să le aducă la dvs. atunci când o cereţi. Iată ce veţi 
scrie pe listă: 

 

MATERIALE: 

 Un ban 

 O lanternă   

 O mătură  

 Ochelari 

 Bomboane/

biscuiţi pentru 

toţi copiii 

 Biblia 

IMPORTANT: 

Faceţi ca 

prezentarea lecţiei să 

fie cât mai atractivă 

şi interactivă. 

Implicaţi activ copiii 

în povestirea biblică; 

aşa ei vor fi foarte 

atenţi şi vor reţine 

mult mai uşor cele 

prezentate, decât 

dacă doar ar sta pe  

scaun şi ar asculta.  

 

 Un ban  

 O lanternă  

 O mătură  

 Ochelari 

 O pungă cu bomboane/biscuiţi pentru toţi 

copiii 
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găsit. Apoi femeia şi-a invitat prietenele şi vecinele și le-a zis: „Bucuraţi-vă împreună cu mine 

şi haideţi să petrecem! (Vine în faţă copilul care a găsit punga cu bomboane/biscuiţi. Copiii nu 

vor mânca acum din ei, ci la Aplicația Practică.)  Iată că am găsit banul pe care  l-am pierdut!’’ 

   

La sfârşitul pildei, Domnul Isus a spus astfel: 

 ,,Tot aşa, vă spun că este o mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur om 

care se pocăieşte.” 

  

CONCLUZIA: 

La fel cum femeia a făcut atâtea pentru un simplu bănuţ ca să-l găsească, apoi, când l-a găsit,                

s-a bucurat mult, tot aşa şi Dumnezeu caută pe fiecare om - copil și adult - pentru că dragostea 

Lui e aceeaşi pentru toţi. Când noi acceptăm iubirea lui Dumnezeu, este ca şi cum ne-ar fi găsit 

și El devine prietenul nostru, iar în cer este mare petrecere. Dumnezeu vă iubeşte atât de mult, 

copii! 

Copiii să învețe un verset biblic care arată cât de mult îi iubește  
Dumnezeu pe copii și îi cheamă la El.  

MATERIALE: 

 Patru bancnote 

 Muzică    

OBIECTIVE: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1. În timp ce spuneţi versetul biblic, folosiţi-vă de semne 

 şi mişcări, precum: 

 Lăsaţi   Ridicaţi degetul arătător în sus, ca şi 

   cum aţi  atrage atenţia. 

 copilaşii  Arătaţi cu degetul arătător în stânga şi  

   în dreapta spre ceilalți copii. 

 să vină   Bateţi pasul pe loc ca şi cum aţi merge. 

 la Mine,  Arătaţi în sus.  

 şi nu-i opriţi;    Daţi din cap în semn de NU. 

 Luca 18:16a Aduceţi palmele deschise în faţă ca şi cum 

   aţi citi dintr-o carte.  

2. Repetaţi de câteva ori versetul biblic astfel: 

Doar fetele spun versetul cu semne şi mişcare. 

Doar băieții spun versetul cu semne şi mişcare. 

Toți copiii blonzi spun versetul cu semne şi mişcare. 

Toți copiii bruneți spun versetul cu semne şi mişcare. 

Toți copiii spun versetul cu semne şi mişcare. 

 

„Lăsaţi copilaşii să vină la 

Mine, şi nu-i opriţi;...  

                   Luca 18:16a 
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JOCUL este OPȚIONAL:  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1. Daţi cele patru bancnote la patru copii din clasă din diferite locuri.  

2. Când începe muzica, toţi cei patru copii încep să dea bancnotele din mână în 

mână, în partea dreaptă.   

3. Când muzica se opreşte, toţi copiii  - care au bancnotele în mână— se ridică şi 

spun împreună (toţi patru) versetul biblic.  

4. Jocul continuă la fel cât timp doriţi.  

5. OPŢIONAL: Muzica de la telefonul mobil. Dacă nu aveţi muzică, puteţi 

spune ,,start’’ la început şi ,,stop” la sfârşit.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE 

 Faceţi cât mai multe ghirlande ca cele indicate la lucru manual.  
 Pregătiţi baloanele şi alte decoraţiuni pe care să le ţineţi 

ascunse până la acest moment.  
 Pregătiţi tot ce trebuie pentru o mini petrecere.  

    OBIECTIVE: 

Copiii să înțeleagă cum pot să aplice practic cele învăţate din lecţia 

biblică despre iubirea mare a lui Dumnezeu pentru ei și bucuria care 

este în cer pentru fiecare om mântuit. 

 Bomboane/

biscuiţi pentru 

toţi copiii, 

folosite la Lecţia 

Biblică 

 Baloane 

 Suc 

 Diverse 

decoraţiuni 

pentru petrecere 

1. Decorați sala împreună cu copiii, cu toate cele pregătite înainte de oră.  

2. Scoateţi la vedere biscuiţii folosiţi la lecţia biblică, sucurile şi alte bunătăţi pregătite pentru 

această mică petrecere.  

3. Discutaţi cu copiii de ce cred ei că aţi organizat această mică petrecere.  

4. Amintiţi copiilor de povestirea biblică (unde femeia care a pierdut bănuţul şi-a chemat prietenele 

şi vecinele şi s-a bucurat împreună cu ele după ce l-a găsit).  

5. Amintiţi copiilor cât de mult îi iubeşte Dumnezeu.  

6. Spuneţi copiilor că Dumnezeu îi caută şi pe copii şi se bucură pentru fiecare în parte.   

7. Faceţi copiii să înţeleagă ce petrecere mare se dă în cer pentru un păcătos care se pocăieşte. 

8. Ajutaţi copiii, în concluzie, să înţeleagă fiecare personal cât este de iubit şi căutat de Dumnezeu 

şi ce bucurie mare îi aduce fiecare lui Dumnezeu. 

9. Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire la sfârşit. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  

  OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească printr-un joc, ca o recapitulare, temele 
tuturor pildelor parcurse până acum.   

 Faceţi copii xerox, pag. 8,  întrebările.  
 Tăiaţi întrebările şi puneţi-le în două sticle: jumătate într-una,  
       jumătate într-alta.  
 Puneţi sticlele cu întrebări undeva unde să nu fie văzute de copii până 

la momentul potrivit.  

 
MATERIALE: 

 Două sticle de 
plastic 

 ÎNTREBĂRI, 
pag. 8 

Jocul poate fi jucat şi 

de echipele JBQ doar 

că, în loc de 

întrebările lecţiei, se 

vor folosi întrebările 

pentru olimpiadă. 

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 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1. Toţi copiii sunt aşezaţi la locurile lor. 
2. Daţi o sticlă ultimului copil, din spate şi una primului copil, din faţă. 
3. Când spuneţi ,,start!’’, începe jocul. 
4. Copiii dau sticlele din mână-n mână. Cei din faţă dau în direcţia care merge în spate, 

cei din spate—în direcţia care merge în faţă.  
5. Când învăţătorul bate din palme o dată, jocul se opreşte, iar copiii, care au rămas cu 

sticlele în mână, scot întrebarea şi răspund.  
6. Dacă învăţătorul  bate din palme de doup ori, se schimbă direcţia de mers a sticlelor. 
7. Dacă învăţătorul  bate din palme de trei ori, jocul se opreşte şi cei doi copii împreună 

trebuie să aleagă o pildă sau le spune învăţătorul una fără să audă ceilalţi despre ce 
pildă e vorba. Cei doi copii trebuie să mimeze, aşa încât restul clasei să ghicească 
despre ce e vorba. Copiii vor mima timp de două minute.  

8. Când sticla ajunge la capăt, se dă în cealaltă direcţie şi jocul se continuă.  

 LUCRU MANUAL 

 Faceţi cât de multe fâşii de hârtie colorată (2 cm lăţime/15 cm  
      lungime), cel puţin cinci la fiecare copil.  Dacă nu aveţi hârtie  
      colorată, faceţi fâşii albe iar copiii le vor colora în timpul orei.  
 Faceţi cât mai multe inimi, vezi imag.1, una pentru fiecare  
       copil. La mijloc faceţi o mică gaură prin care copiii vor introduce  
       şnurul. Scrieţi pe fiecare inimă: DUMNEZEU MĂ IUBEŞTE.  
 

    OBIECTIVE: 

Copiii să facă un obiect care să le amintească de lecția biblică 

învățată despre iubirea mare a lui Dumnezeu pentru ei și 

bucuria cerului când un păcătos e mântuit. 

MATERIALE: 
 Hârtie colorată         
      sau albă 
 Lipici 
 Foarfecă 
 Şnur/aţă 
 Opţional:  

Creioane 
colorate 

1. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1. Daţi fiecărui copil cel puţin 5 fâşii de hârtie de diferite culori (2 

cm lăţime/15 cm lungime). Dacă nu aveţi hârtie colorată, faceţi 

fâşii albe iar copiii le vor colora acum.  

2. Copiii vor lipi cele două capete ale primei verigi, vezi imag. 2. 

3. Copiii vor introduce fâşia a doua prin prima verigă şi vor lipi 

iarăşi cele două capete ale celei de a doua verigi. Continuaţi astfel 

până ce veţi face la fel cu toate cele cinci fâşii, imag.  3, obţinând 

astfel cinci verigi înlănţuite.       

4.  Fiecare copil va primi o inimă.  

5.  Daţi fiecărui copil câte un şnur.  

6. Copiii vor introduce şnurul prin gaura făcută la inimă, imag. 4. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Dumnezeu     
mă 

 Tăiaţi câte un şnur pentru fiecare copil de cca. 10 cm lungime.  
 Copiii vor face ghirlande, vezi instrucțiunile de mai jos, cu care să-și 

decoreze camera, ca să-și amintească mereu de cele învățate azi la lecție. 
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ÎNTREBĂRI: 

Cine a spus  pilda cu bănuţul pierdut? 

Ce a făcut femeia când a pierdut bănuţul? 

Ce a făcut femeia când a găsit bănuţul? 

Pe cine a invitat femeia când a găsit bănuţul? 

De ce ne caută Dumnezeu? 

Pe cine iubeşte Dumnezeu mai mult, pe copii sau pe părinţi? 

Spune versetul biblic învățat azi. 

Spune referinţa versetului biblic. învățat azi 

Ce se întâmplă în cer când un om este găsit de Dumnezeu? 

Spune versetul biblic învățat azi. 
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 Urmăreşte săgeata care pleacă de la inimă. Găseşte drumul corect, neîntrerupt de linii și 

care ajunge la copii, şi du copiilor mesajul că Dumnezeu îi caută şi îi iubeşte.  

  Colorează copiii şi inima. 


