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SCOPUL LECŢIEI: Copiii vor învăţa că Dumnezeu a 

plănuit încă de la început venirea lui Isus pe pământ, pentru că 

El dorea să aducă oamenilor iertartea de păcate.  

 TEXT BIBLIC:  Luca 2:8-20  

IDEE VERSET BIBLIC: 1 Timotei 1:15 

  

După planul lui Dumnezeu... 

         Păstorii 

Acest material a fost realizat de KIDZ ROMÂNIA.  

TEXT: Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  
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INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii vor învăţa că Dumnezeu a plănuit încă de la 

început venirea lui Isus pe pământ, pentru că El dorea să aducă oa-

menilor iertartea de păcate.  

TEXT BIBLIC:  Luca 2:8-20  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Imagini pag. 9 

 Faceţi copii xerox cu imaginile, pag. 9. 

 Prezentaţi lecţia folosindu-vă de mişcare şi de imaginile de la pag. 9. 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

 Era o seară liniştită pe deal. Păstorii avuseseră o zi lungă având grijă de oile lor, iar acum se 

odihneau lângă foc. Unii dintre ei dormitau. Alţii fredonau uşor. Alţii cotrobăiau după o gustare 

să o ronţăie înainte de somn. (Imagine 1) 

 Stelele străluceau pe cer. Câțiva păstori adormiseră deja. 

 Deodată, cerul întunecat s-a umplut de o lumină strălucitoare. Era aşa strălucitoare, 

încât probabil că păstorii şi-au acoperit ochii. Vă puteţi acoperi ochii ca păstorii? (Acoperiţi-vă 

ochii.) 

 La început, păstorilor le era teamă. (Păreţi înspăimântaţi.) Aşa ceva nu se mai întâmplase 

niciodată înainte. Au văzut ceva minunat—un înger! (Imagine 2) 

 Îngerul a vorbit cu păstorii. A spus: “Nu vă temeţi. Vă aduc o veste bună. Un Mântuitor  

S-a născut în Betleem. El este Domnul. Îl veţi găsi într-o iesle, înfăşat în scutece.” 

 Apoi cerul s-a umplut de îngeri, care Îl lăudau pe Dumnezeu spunând: “Slavă lui 

Dumnezeu în locurile peaînalte şi pace pe pământ!”  

  Păstorii au spus unul altuia: “Haideţi să mergem la Betleem şi să vedem acel lucru min-

unat!” Păstorii au mers şi au mers, până ce au ajuns la Betleem. (Luaţi imaginile şi prefaceţi-vă că 

mergeţi.) Probabil abia mai respirau (respiraţi de vreo două ori profund) din cauză că s-au grăbit.  

 În final, păstorii au ajuns la grajd. S-au uitat înăuntru. (Prefaceţi-vă că deschideţi o uşă şi vă 

uitaţi curioşi.) Au văzut animale. I-au văzut pe Maria şi pe Iosif. Dar cel mai bine, au văzut un 

copilaş, pe Isus. Despre El vorbeau îngerii. Cu siguranţă că ei au strigat de bucurie: “Este copilul 

Isus!” (Imagine 3) 

 Păstorii ştiau că bebeluşul Isus era Fiul lui Dumnezeu. Erau bucuroşi. Păstorii erau aşa de 

bucuroşi, că s-au grăbit să spună tuturor: “S-A NĂSCUT ISUS! S-A NĂSCUT ISUS!” Toţi 

care îi vedeau pe păstori erau uimiţi de ceea ce le povesteau ei. (Imagine 4) 

 

CONCLUZIE: 

 Spuneţi copiilor: ,,Ascultaţi întrebările mele. Dacă răspunsul este “da”, săriţi în sus. Dacă 

răspunsul este “nu”, staţi nemişcaţi.” 

 

1. Are păstorul grijă de oi? (Da) 

2. Pescuiau păstorii când i-au văzut pe îngeri? (Nu) 

3. S-a luminat cerul întunecat când a apărut îngerul? (Da) 

4. Le-a fost păstorilor teamă când au văzut îngerul? (Da) 
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5. A spus îngerul păstorilor să îşi facă baie? (Nu) 

6. Le-a spus îngerul păstorilor despre copilul Isus? (Da) 

7. L-au văzut păstorii pe copilul Isus? (Da) 

8. Au spus păstorii tuturor despre naşterea lui Isus? (Da) 

 Spuneţi copiilor că naşterea lui Isus a fost anunţată de Dumnezeu cu mult timp în urmă pentru  

       că El avea în plan să salveze pe oameni de pedeapsa pe care o meritau pentru faptelor lor rele.  

 

RUGĂCIUNE: Aduceţi copiii în rugăciune de mulţumire la adresa lui Dumnezeu pentru Domnul 

Isus, dar şi pentru că El face totul frumos, după voia Lui.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOCUL este OPȚIONAL: 

 
MATERIALE: 

 Biblia 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe prin joc versetul biblic. 

 

Amintiţi copiilor versetul biblic ,,Isus a venit în lume să fie                                         

 Mântuitor ’’  din 1 Timotei 1:15, rostindu-l ca pe o poezie :  

 ,,Isus a venit în lume, 

 În lume, în lume! 

 Isus a venit în lume să fie Mântuitor.  

 Timotei 1:15.’’  

 

IDEE VERSET: 

Isus a venit în lume să 

fie Mântuitor.    

 1 Timotei 1:15 

1. Spuneţi: ,,Uneori, vocea are ecou când vorbim. Aţi auzit vreodată ecoul vocii 

voastre? O să jucăm un joc, “Ecoul”.  Eu voi fi vocea şi voi veţi fi ecoul meu. 

Orice spun eu, trebuie să spuneţi şi voi ca pe un ecou. Dacă eu vorbesc repede, şi 

voi trebuie să vorbiţi repede. Dacă eu şoptesc, şi voi trebuie să şoptiţi. Ţineţi minte 

că un ecou face orice face vocea. Ascultaţi cu atenţie!’’ 

2. Spuneți:  “Isus”. Copiii răspund ,,Isus’’. 

3. Spuneţi “a venit”. Copiii spun: ,,a venit.’’ 

4. Spuneţi “pe pământ”. Copiii răspund: “pe pământ.” 

5. Spuneţi “să fie Mântuitor”. Copiii spun ca un ecou: “să fie Mântuitor.”  

6. Arătaţi din nou Biblia şi spuneţi: 1 Timotei 1:15.   Copiii repetă: 1 Timotei 1:15.  

7.  Repetaţi totul, dar de data aceasta spuneţi cu o voce piţigăiată. Ecoul trebuie să 

repete tot cu voce piţigăiată.  

8. Repetaţi de câteva ori şi schimbaţi-vă vocea: tare, în şoaptă, încet, rar etc. 

9. Repetaţi la final cu voce normală. Acum copiii ar trebui să ştie versetul.   
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Isus a venit pe pământ pentru 

că Dumnezeu a plănuit mântuirea oamenilor prin El, şi că ei pot să 

spună altora despre Isus. 

 Faceţi o copie xerox pentru povestea de mai jos.  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Citiţi povestea de mai jos, folosindu-vă de mişcările indicate: bateţi 

din palme o dată când auziţi cuvântul mama, de două ori când auziţi 

cuvântul Ana şi din picioare de două ori când auziţi cuvântul Pavel. 

2. Faceţi o repetiţie înainte ca să înţeleagă şi copiii cum trebuie să facă     

       mişcările. Faceţi o scurtă pauză la fiecare cuvânt  

       cu mişcări, aşa încât copiii să îşi amintească ce au de făcut.  

3.    După poveste, discutaţi cu copiii şi faceţi jocul indicat mai jos. 

POVESTEA: 

 Era ziua de 24 decembrie.  Ana (bateţi din palme de două ori)   şi 

Pavel (bateţi din picioare de două ori) trebăluiau fericiţi prin bucătărie pe lângă mama 

(bateţi din palme o dată) lor. Tocmai primiseră un telefon de la unchiul Emil care anunţa 

naşterea micuţului Beni. Ana era nerăbdătoare să iasă afară. 

 - Mama, spuse Ana, după ce termin de spălat vasele, pot să ies afară la joacă? 

 -  Da, râse Pavel, vrei să te lauzi prietenelor tale că ai un bebeluş în familie.  

 Văzându-se oarecum prinsă de Pavel, Ana încercă să spună că nu-i adevărat, însă 

toată lumea din casă ştia cât de mult îl aştepta Ana pe micuţul Beni.  

  - Nu-i adevărat, spuse Ana, deşi ce e rău că vreau să le povestesc prietenelor mele 

că avem un bebeluş în familie? 

 Mama auzind discuţia aprinsă a celor doi copii, după ce scoase o prăjitură 

aromată din  

cuptor, îi trase lângă ea pe Ana şi Pavel: 

 - Ana, începu mama, nu este rău că te bucuri de naşterea lui Beni şi nici că vrei să 

împărtăşeşti această bucurie cu prietenele tale. Acest lucru îmi aminteşte de ceea ce au 

făcut păstorii din Betleem când S-a născut Isus. Păstorii s-au bucurat aşa de tare după ce L

-au văzut culcat în iesle, încât au ieşit pe stradă şi au spus tuturor trecătorilor că S-a născut 

Isus.  

 - Deci, nu e rău că vreau să mă laud şi eu cu naşterea bebeluşului Beni!, tresări de 

bucurie Ana simţind că mama e de partea ei. 

 - Nu e rău că te bucuri şi că împărtăşeşti bucuria ta altora, răspunse mama 

mângâind-o uşor pe Ana. 

 Pavel stătea gânditor, apoi tresări brusc: 

 - Mama, ce zi e azi? 

 - 24 Decembrie, răspunse mama. 

 - Deci, în noaptea asta Se naşte Isus? se bucură Pavel.  

 

  

ATENŢIE:  

 Citiţi de câteva ori 

povestea înainte ca să o 

puteţi citi în timpul orei  

cursiv şi cu intonaţie.  

 Încercaţi să vă modificaţi 

uşor vocea la fiecare            

personaj. Astfel copiii vor 

fi captaţi şi atenţi ca să 

ştie când să facă 

mişcările.  

 

 

MATERIALE: 

 Copie xerox poveste. 
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 - Da, răspunse mama, în noaptea asta ne amintim de naşterea lui Isus.  

 - Mama, pot să ies şi eu afară? întrebă Pavel.   

 - Desigur, răspunse blând mama. După ce termini de măturat în bucătărie, eşti liber.  

 Când şi-a finalizat treaba în casă, Ana a alergat la prietenele ei ca să le povestească despre  

bebeluşul Beni, iar Pavel s-a dus la prietenii lui ca să le povestească tot ce ştia el despre naşterea lui 

Isus. Voia să fie şi el ca păstorii din Betleem.   

1. Toţi copiii vor fi o echipă. 

2. Cocoloşul de hârtie reprezintă pionul de joc.  

3. Alegeţi un copil care să vină să extragă o cifră. Dacă s-a numerit să aleagă cifra 6,  

jocul va începe. Dacă nu, va veni un alt copil şi va extrage o cifră, şi tot aşa până ce a 

fost aleasă cifra 6 ca jocul să înceapă.  

4.   Fâşiile cu cifre se pun la loc îndoite de fiecare dată după ce sunt folosite.  

5. Înaintarea pionului pe planșa de joc se face în funcţie de numărul extras de fiecare  dată şi de 

cerinţele de pe planșă.  

6. Atunci când vă opriţi cu pionul la o întrebare, puneţi copilului sau întregii echipe întrebarea 

respectivă din setul de întrebări destinat echipei respective, vezi pag. 10  cu întrebări. 

7.  ATENŢIE! Faceţi în aşa fel încât toţi copiii să participe la joc. 

 Faceţi o copie xerox Planşa de joc. Dacă se poate, printaţi pe coli 

A3 de hârtie ca planșa să fie mai mare şi vizibilă.  

 Lipiţi planşa la vedere, pe un perete.  

 Faceţi doi cocoloşi de hârtie colorată de diferite culori. Puneţi scotch de jur împrejur cu partea 

lipicioasă în sus. 

 Tăiaţi 6 fâşii de hârtie şi, pe fiecare fâşie, scrieţi un număr de la 1 la 6. Fâşiile vor fi îndoite ca să 

nu se vadă numerele. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: ORĂ: 

 S
M

T

A

U

U

O

S

M

M

MATERIALE: 

 Copie xerox Anexa 

Crăciun 2013,  

 Întrebări, pag. 10. 

 Hârtie colorată pentru 

pion 

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc că naşterea lui Isus a 

fost anunţată de Dumnezeu cu mult timpă în urmă, deoarece El a 

plănuit salvarea de păcate.  

 JOC RECAPITULATIV 

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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OBIECTIVE: Copiii să realizeze o felicitare cu scena naşterii pe 

care să o ia acasă ca să le amintească de cele învăţate la oră și ca să 

spună altora despre naşterea lui Isus. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox pag. 7—8.  

 Decupaţi toate piesele pentru copii.  

 Faceţi două ,,bârne’’ mai mari din hârtie de 8cm x 1cm, 

pentru lateralele grajdului, şi două puţin mai mici pentru acoperiş.   

 Îndoiţi în două o coală A4 de hârtie de copil, de preferat colorată, şi scrieţi în 

interior mesajul ,,Mă bucur atât de mult că Isus S-a născut pentru mine şi pentru 

toţi oamenii din lume ca să fie Mântuitorul tuturor!’’  

 

 

 MATERIALE: 

 Copie xerox pag.7-8 

 Creioane colorate 

 Folie de aluminiu sau 

hârtie de bomboane etc. 

 Hârtii colorate 

 Foarfeci 

 Lipici  

.   

1. Daţi fiecărui copil o coală A4 de hârtie îndoită pe jumătate. Dacă este colorată este şi mai 

 bine. (Să aveţi scrise în interior pe felicitare cuvintele  următoare: ,,Mă bucur atât de 

 mult că Isus S-a născut pentru mine şi pentru toţi oamenii din lume ca să fie Mântuitorul 

 tuturor!’’  

 

2. Puneţi copiii să coloreze toate piesele necesare felicitării şi să le lipească sub                       

îndrumarea dvs. Veţi face astfel un grajd din 4 bârne de hârtie, care va fi grajdul, vezi  

       modelul alăturat, apoi la mijloc veţi pune ieslea şi, în iesle, bebeluşul. Ajutaţi copiii să  

       lipească. Dacă veţi tăia ieslea pe liniile punctate, veţi putea pune copilaşul chiar în 

 iesle, fără să-l lipiţi. 

 

3.   Apoi copiii vor decora felicitarea lipind diverse bucăţi de hârtie colorară sau folie de    

      aluminiu/înveliş strălucitor de bomboane,  de diverse forme şi mărimi, pentru ca  

      felicitarea să fie cât mai viu colorată şi frumos ornată.  

 

4. După ce copiii au lucrat felicitarea, citiţi cu voce tare ce mesaj aţi scris în interiorul  

       ei. Apoi explicaţi ce înseamnă acel mesaj.  

 

5. Lăudaţi felicitările tuturor copiilor spunând ceva drăguţ despre fiecare. 

 

6. Spuneţi copiilor că la sfârşit pot lua cu ei acasă felicitarea lucrată şi s-o dea cuiva drag care  

       nu Îl are pe Isus ca Mântuitor. 

 

7. Spuneţi copiilor: ,,Povestirea biblică de azi a fost despre nişte oameni care au fost foarte  

      fericiţi că Isus S-a născut. În  timp ce aceştia mergeau acasă, au spus tuturor celor pe care  

      i-au văzut despre Isus. Ei erau foarte fericiţi. La fel puteţi face şi voi.’’   

 LUCRU MANUAL 
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1. 

4.  
3. 

 2. 
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Întrebări (Puteţi folosi la alegere 10 din aceste întrebări.) 

 

1. Ce sărbătorim noi la Crăciun? 

2. Cine este Pruncul născut în Betleem? 

3. Cum au aflat păstorii că S-a născut Isus? 

4. De ce a venit pruncul Isus pe pământ? 

5. Cine  s-a născut în familia Anei şi a lui Pavel? 

6. Ce a făcut Pavel după ce şi-a terminat treaba în casă? 

7. Ce mişcare însoţeşte în poveste cuvântul Ana? 

8. Unde S-a născut Isus? 

9. Ce dorea Dumnezeu să le ierte oamenilor prin venirea lui Isus? 

10. Spune ideea versetului biblic de azi. 

11. Cine a plănuit naşterea lui Isus? 

12. Care a fost motivul pentru care L-a trimis Dumnezeu pe Isus? 

13. Ce mişcare însoţeşte în poveste cuvântul Pavel?  

14. Ce au făcut păstorii după ce L-au văzut pe Isus? 

15. Ce a făcut Ana când a auzit de naşterea bebeluşului Beni? 

16. Cu cine voia Pavel să semene ? 

17. Ce le-au spus îngerii păstorilor despre naşterea lui Isus? 

18. Unde au găsit păstorii pe Isus? 

19. Ce voia să spună Pavel prietenilor lui? 

20. Spune versetul biblic. 
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  Isus a venit în lume să fie Mântuitor.   

     1 Timotei 1:15 


