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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneţi: ,,Ia să vedem ce avem noi aici şi cât de mult ne place 
sau nu ne place ceea ce vedem?’’ 

2. Scoateţi ciocolata şi spuneţi: ,,Oau, o ciocolată! Hm, ce bună e! Vouă 
vă place ciocolata? Cred şi eu.’’ Copiii răspund. 

3. Scoateţi imaginea şarpe şi spuneţi: ,,Uuuu, ce este acesta?’’ Copiii 
răspund. ,,Da, un şarpe! Vă plac şerpii?’’ Copiii răspund. ,,Uuu, mie nu 
îmi plac deloc!’’   

4. Scoateţi un biscuite şi spuneţi: ,,Ce delicios! Îmi plac atât de mult  
biscuiţii. Dar vouă? Cui îi place să mănânce biscuiţi, să ridice mâna 
sus! Da, şi mie îmi plac foarte mult!’’  (Opţional, daţi fiecărui copil câte 
un biscuite.)  

5. Scoateţi o banană bună.  ,,O, ce banană bună! Vă place?’’ 
6. Scoateţi o banană foarte coaptă, chiar înnegrită, şi întrebaţi pe copii: ,,Ce este 

asta?’’ Copiii răspund. ,,Vouă vă place banana aşa, înnegrită? Oare ce gust 
credeţi că are?’’ Copiii răspund. 

7. Scoateţi un suc şi spuneţi: ,,O, ce-i ăsta? Vouă sigur nu vă place sucul! Sau, 
poate că da? Cui de-aici nu-i place să bea suc, să ridice mâna sus! Aveţi 
dreptate. Şi mie îmi place!’’  

8. Scoateţi imaginea cu musca și ţânţarul: ,,Dar acestea, ştie cineva ce sunt?’’ Copiii 
răspund. ,,Da, o muscă și un ţânţar. Vă plac?’’ Copiii răspund. ,,Uuuu, nici mie nu-
mi plac.’’  

9. La final, scoateţi oglinda şi priviţi-vă în ea: ,,Ooo, îmi place foarte mult ce văd.’’ 
Mergeţi la alt copil şi lăsaţi-l să se privească în oglindă, apoi spuneţi: ,,Dar ţie, îţi 
place ce vezi aici? Mie îmi place foarte mult. Tu eşti foarte preţios.’’ Faceţi la fel 
cu fiecare copil în parte, dacă sunt puţini copii la clasă, sau cu câţiva dintre ei dacă 
sunt mulţi copii în sală. Apoi spuneţi: ,,La fel ne vede şi Domnul Isus, frumoşi şi 
preţioşi. El ne iubeşte pe fiecare foarte mult.’’ 

 

 Începeţi lecţia cu un cântec despre moartea şi învierea Domnului, o scurtă 

rugăciune de început şi câteva întrebări despre cum a fost săptămâna lor. Iar,   

dacă v-aţi rugat împreună lecţia trecută despre o problemă specifică a 

vreunui copil, întrebaţi acel copil cum este situaţia pentru care v-aţi rugat. 

 Vorbiţi despre scopul lecţiei, dar acesta trebuie să fie foarte clar şi scurt. 

Ţineţi-vă de acel scop!  

 La pagina de colorat există şi un scurt mesaj pentru părinţi, prin care aceştia 

sunt informaţi despre cele învăţate la oră.  

 La această lecţie este nevoie de două persoane care să se implice.  

  

PERSOANE: 

 2 Persoane 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că noi suntem cei 
mai iubiţi de Dumnezeu dintre toate lucrurile.   

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox imaginile de la pagina 9. 
 Puneţi toate lucrurile şi imaginile într-o pungă.  

MATERIALE: 

 Imagini pag 9 

 1Ciocolată 

 1Suc 

  Biscuiți 

 1 Banană  bună 

 1 Banană coaptă 

foarte tare şi înnegrită 

 Oglindă 
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OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Isus S-a dat pe Sine, de bună voie, 

pentru iertarea păcatelor noastre.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. În timpul prezentării povestirii biblice, chemaţi pe rând câte un copil şi daţi-i o cutie de la 1 la 8, 
pentru ca acel copil să scoată din ea obiectul sugestiv pentru ceea ce se vorbeşte. Exemplu, când 
se vorbeşte despre intrarea Domnului în Ierusalim, solicitaţi deschiderea cutiei 1 în care se 
găseşte un măgăruş.  

2.  Copiii vor veni în faţă doar când sunt chemaţi de dvs., şi vor deschide doar cutia recomandată de 
dvs., apoi vor pleca la locul lor. 

PREZENTARE POVESTIRE BIBLICĂ: 
 
În Biblie ni se povesteşte despre ce a făcut Domnul Isus pentru noi, ca să ne arate cât de mult ne 
iubeşte El. Şi pentru că ne iubeşte foarte mult, a venit pe pământ şi a simţit ceea ce simte orice om: şi 
bucuria, şi suferinţa. 
 
(Chemaţi un copil care să deschidă cutia 1 şi să scoată măgăruşul, apoi spuneţi:) Un măgăruş? 
Ah, ştiu de ce. Într-o zi, Isus a intrat într-un oraş foarte important din ţara Lui călare pe un 
măgăruş. Ştiți că în vremea aceea nu erau maşini. Toţi, chiar şi copiii, au strigat în cinstea Lui şi 
au aruncat înaintea Lui cu flori şi haine, ca înaintea unui rege. Oamenii au vrut atunci să Îl facă 
regele lor pe Isus, dar ei nu ştiau că împărăţia Lui nu era pe pământ. 
 
 Isus a petrecut apoi o săptămână întreagă doar cu ucenicii, adică prietenii lui. (Chemaţi un 
copil care să deschidă cutia 2 şi să scoată paharul și pâinea, apoi spuneţi:) A mâncat cu ei 
pentru că era o zi specială, o zi de sărbătoare. (Chemaţi un copil care să deschidă cutia 3 şi 
să scoată  imaginea mâinile în rugăciune, apoi spuneţi:) S-a rugat pentru ei...  
 
Isus, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, ştia însă ce va urma. El ştia că dacă acum oamenii 
erau drăguţi cu El, ei se vor schimba. Şi aşa a fost. Oamenii L-au prins într-o noapte şi s-au 
purtat rău cu El. (Chemaţi un copil care să deschidă cutia 4 şi să scoată cocoşul, apoi spuneţi:) 
Oh, un cocoş? Da, asta îmi aminteşte de Petru, prietenul Său, care, după ce Isus a fost prins, i-a 
fost frică de oamenii cei răi, aşa că a minţit spunând că nu-L cunoşte. El  s-a lepădat de Domnul 
chiar înainte să cânte cocoşul de dimineaţă. (Chemaţi un copil care să deschidă cutia 5, 
coroana, apoi spuneţi:) Oh, ce coroană! Oamenii cei răi I-au pus lui Isus o coroană urâtă 
pe cap, bătându-şi astfel joc de El şi strigându-I: Iată regele!...  
 
(Chemaţi un copil care să deschidă cutia 6 şi să scoată crucea.) Oh, crucea. Apoi Isus a 
fost pus pe o cruce. El a acceptat să moară pentru toate relele noastre, ale fiecărui om: 
pentru miciuni, vorbe urâte, fapte rele... Isus ştia că doar aşa noi putem fi iertaţi şi 
schimbaţi. Şi El ne iubeşte aşa de mult că a făcut asta doar pentru noi.  

  8 Cutii de diferite forme sau marimi, pe care le găsiţi prin casă 
(ex. cutii de medicamente, pantofi, bijuterii, lapte etc.). 

 Adunaţi şi puneţi fiecare obiect într-o cutie. Dacă nu aveţi câteva 
obiecte, folosiţi imaginile de la pagina 10. 

 Decupaţi imaginile pentru obiectele pe care nu le aveţi. 
 Puneţi în cutii astfel: cutia 1– măgăruş; 2-pahar şi pâine; 3– 

mâini în rugăciune (imagine); 4-cocoş (din plastic, imagine sau 
doar pene);  5-coroana (imagine sau confecţionată din ramuri de 
copac legate într-un cerc); 6-cruce (două beţe suprapuse în 
formă de cruce şi legate cu aţă; 7– piatră; 8 –cutie goală.  

 Numerotaţi cutiile de la 1 la 8. Ultima cutie trebuie să fie goală. 
Este foarte important ca nimeni să nu ştie că ultima cutie va fi 
goală!!! 

 Faceţi o listă cu ordinea cutiilor şi obiectelor, ca să nu le 
încurcaţi între ele atunci când prezentaţi lecţia. 

MATERIALE: 

 8 Cutii diferite 
 Imagini, pag. 10 
 Măgăruş din plastic 
 Pahar şi pâine 
 Cocoş din plastic 
 Coroană de carton 
 1Cruce 
 1 Piatră 
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Isus a murit pe cruce, apoi a fost pus într-un mormânt. Un mormânt este un loc întunecos 
și rece. 
 
(Chemaţi un copil care să deschidă cutia 7 şi să scoată piatra:) Ce-i asta, o piatră??? De 
ce avem aici o piatră? Dar este mică! Poate că da, însă ea ne aminteşte că soldații au pus 
o piatră mare, mare, la intrarea în mormânt, ca să nu intre nimeni acolo.  
 
(Chemaţi un copil care să deschidă cutia 8, cutia goală:) E goală? E o cutie goală? A, 
ştiu de ce. Pentru că Isus nu a rămas mult timp în mormânt. ISUS A ÎNVIAT! Da, Isus a 
murit, dar a înviat. Mormântul a rămas gol, căci ISUS ESTE VIU! 
 
Isus a murit pentru noi. El a suferit pentru toate relele noastre, deoarece ne iubeşte atât de 
mult, încât vrea să ne ierte şi să ne schimbe viaţa. El vrea să fim pentru totdeauna cu El, 
Domnul cel viu! 

 

 

MATERIALE: 

 Imagini pagina 7-8, două 
exemplare din fiecare. 

 Frânghie 

 Clame de rufe 

Ideea: 

 Isus a murit şi a înviat. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Luaţi un singur set de 3 imagini.  Explicați cuvântul ,,a învia”.  
 Agăţaţi-le pe frânghie cu ajutorul clamelor de rufe, însă tot câte una.  
 Spuneţi ce cuvinte reprezintă fiecare imagine arătată, şi repetaţi de 3-4 ori  

cuvintele imaginii/imaginilor expuse. 

 Faceţi copii xerox imaginile de la pag. 7-8, în două 
exemplare.  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOCUL:  INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe ideea versetului biblic care 
spune că Isus a înviat.  

Isus 

1

A murit 

2

Şi a înviat 

3

1. Scoateţi imaginile de pe frânghie, amestecaţi-le şi aduceţi în faţă 3 copii 
care pună imaginile în ordinea corectă.  

2. Toţi copiii spun ideea.  
3. Faceţi la fel de fiecare dată, dar aveţi grijă ca fiecare copil să vină în faţă. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să reţină din povestea despre omida                  

transformată în fluture că şi nouă Dumnezeu ne poate schimba viaţa.  

MATERIALE: 

Nu sunt. 

  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

  Citiţi povestea de mai jos, ca să ştiţi exact ce aveţi de spus şi de făcut.  

1.  Spuneţi copiilor că atunci când vor auzi pe parcursul poveştii cuvintele omidă, 
fluture şi cocon, ei trebuie să facă ceva: 

                    - Omidă—de câte ori aud acest cuvânt, copiii îşi vor ondula corpul aşa cum 
face o omidă când se târăşte. 
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 - Fluture –de câte ori aud acest cuvânt, copiii vor da din mâini ca şi cum 

acestea ar fi aripioare. 

   
               - Cocon—de câte ori aud acest cuvânt, copiii se vor ridica şi se vor 

învârti de două ori. 

2.    Faceţi o repetiţie înainte de a începe povestea, strigând pe rând fiecare cuvânt 
și faceți cu copii mișcările potrivite. Repetați fiecare mişcare de 3 sau 4 ori, dar 
nu în aceeaşi ordine, ci amestecând cuvintele şi mişcările.  

  
3. În timp ce spuneţi povestea, atunci când aceste cuvinte sunt menţionate, faceţi o 

pauză ca să poată gesticula copiii. Faceţi şi dvs. cu ei mişcările.   
  

POVESTEA: 

A fost odată o omidă. Era o omidă obişnuită ce mânca frunze şi se târa prin 

iarbă. Nu avea nimic special, nimic neobişnuit. Atunci ea văzu un fluture 

frumos care plutea prin aer şi spuse uimită:  

 - Ce fluture frumos! Şi ce frumos zboară! 

Atunci fluturele îşi întinse mai mult aripile, se înălţă spre cer, zburând în cercuri în 

soarele verii, apoi plecă, lăsând omida tristă pe pământ. Oh, cât de mult voia şi ea să fie 

fluture! Apoi oftă adânc şi o porni din loc. 

Îndată cerul s-a înnorat şi a început să plouă tare. Omida se grăbea să găsească un adăpost, 

când auzi o voce răguşită. 

- Te grăbeşti undeva? 

Omida se opri şi privi în jur. Nu era niciun fluture.  Era însă un melc care căra 

ceva în spinare. 

- Salutare! zise melcul. Te grăbeşti undeva?  

- Da, răspunde omida. Fug de ploaie. 

- Ţi-ar prinde bine o casă ca a mea, răspunse melcul cu mândrie, apoi se retrase în 

cochilia sa. 

Omida era foarte tristă. Nu avea nici frumuseţea fluturelui, nici apărarea melcului. 

Mergând mai departe zări o gărgăriță superbă.  

       - Ooo, ce frumoasă eşti! spuse omida  către gărgăriță.  Ce frumos sari de colo 

colo! Şi ai nişte culori atât de minunate !  

        - Mulţumesc, răspunse gărgărița fericită, şi plecă.   

Omida  suspină adânc, spunând: 

        - Eu sunt doar o omidă! Nu am nici zborul fluturelui, nici apărarea melcului,           

 nici frumuseţea gărgăriței. 

Omida şi-ar fi dorit să se simtă mai bine, dar era prea tristă. Era şi foarte obosită.               

Îşi găsi un culcuş moale şi confortabil, se înfofoli bine, închise ochii şi, într-o clipită, 

adormi. Dar, după ce dormi destul de mult, omida s-a trezit. Şi când s-a trezit, era     

întuneric în jurul ei. Şi nu era afară. Era învelită în ceva  ca o plasă deasă din fire            

multe de aţă. Era într-un cocon.    

 

Coconul era un loc tare şi strâmt. S-a chinuit omida şi s-a sforţat până ce a reuşit să         

iasă din cocon. Şi când a ieşit la lumină, a simţit că ceva atârnă greu  de spatele ei. 

Avea aripi.  Fără nici un efort, omida a început să zboare.De fapt, nu mai era 

omidă. Era fluture. Viaţa îi fusese schimbată.   
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CONCLUZIE:   Dragi copii, această poveste ne aminteşte ca Isus ne iubește așa de mult, că El a 
venit din cer pentru noi. Niște oameni răi L-au omorât, și, la fel ca omida, Isus a intrat într-un loc  
întunecos, un mormânt. Dar Isus nu a rămas acolo, căci a înviat. Omida nu a rămas în cocon, iar Isus 
nu a rămas mult în mormânt.  Isus  a înviat!!! Isus este viu și mă iubește foarte mult.   
  
RUGĂCIUNE:  Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire lui Isus, ca El a înviat și că ne iubește 
mult.  
  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să facă un obiect decorativ care să le 
amintească de cele învăţate la lecţie.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi toate materialele şi faceţi un model înainte de lecţie.  

1. Tăiaţi în două o farfurie mică de hârtie. 
2. Desfaceţi filtrul în două părţi, jumătate pentru fiecare copil. 
3. Lipiţi o parte din filtru pe partea din spate a farfuriei. 
4.   Tăiaţi marginile filtrului, ca să aibă aceeaşi formă şi măsură precum farfuria. 
5.   Se taie la mijloc o uşă rotundă. Acum aveţi confecţionat mormântul.   
  
6.   Din uşa tăiată, luaţi colţurile cu foarfecele şi veţi obţine o formă rotundă pentru 

piatră.  
7.   Coloraţi cu verde partea de jos a colii albe, care să sugereze pământul, şi cu albastru 

partea de sus, cerul. În loc de a colora, puteţi să vă folosiţi de hârtie verde şi albastră.  
  
8.   Lipiţi mormântul pe coala albă A4, cu partea maro în sus, şi daţi cu lipici doar pe margine (vezi 

unde este roșu la imagine). 
9.   Lipiţi de mormânt piatra chiar lângă uşă.  
10. Deschideţi uşa şi coloraţi cu negru mormântul înăuntru.  
  
SUGESTII: Dacă nu aveţi farfurii de hârtie sau filtru, puteţi folosi carton sau hârtie colorată maro. 
Dar aspectul 3D este dat doar de farfurie şi filtru.  
 
OPŢIONAL: Puteţi pune vată pentru nori şi să adăgaţi flori ori oameni din                     
hârtie, ca în modelul alăturat. Instrucţiunile pentru oameni, vezi pag. 7. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 
MATERIALE: 

Nu sunt. 

  

 Cântaţi de câteva ori sau spuneţi ca pe-o poezie cu semne cele de mai jos: 

  Isus, Isus, mă iubeşte foarte mult (Copiii deschid larg braţele ca pentru mult.) 

 El a fost mort (copiii se lasă în jos, pe vine), dar apoi a înviat (copiii se ridică în picioare ).  

  Isus, Isus, mă iubeşte foarte mult (Copiii deschid larg braţele ca pentru mult.) 

 Da, El mă iubeşte cu adevărat. (Copiii trasează cu mâinile în aer o inimă mare.) 

OBIECTIVE: Copiii să repete tema şi ideea lecţiei de azi               

prin muzică şi joc.  

MATERIALE: 

  Coli A4 de hârtie, una pentru 
fiecare copil 

 Creioane colorate: negru, 
verde, albastru—de copil 

 Farfurie mică din carton, 
tăiată în două, sau o coală 
maro 

 Filtru maro de cafea din 
hârtie 

 Lipici 
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VIZUALE  

1. Pentru rochie, decupaţi un dreptunghi de hârtie, 5x21 cm, din care tăiaţi mai 

multe triunghiuri, vezi modelul 1 de mai jos. 

2. Pentru batic, faceţi acelaşi lucru ca la punctul 1, dar cu dimensiunile 2x21cm, 

vezi modelul 2 de mai jos.  

 Modelul 1 şi 2. 

3. Tăiaţi un cerc în două părţi pentru faţă, vezi modelul 3, ca să obţineţi două ,,feţe’’ dintr-un cerc,  

       deci pentru doi copii, şi câteva dreptunghiuri, vezi modelul 4.  

4.     Lipiţi toate piesele, vezi modelul 5.  

5. 

PENTRU OAMENI: 

ISU
S  

VIZUALE versetul biblic 
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ŞI A ÎNVIAT! 

A MURIT 

VIZUALE verset 
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VIZUALE Lecţia Biblică 
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Dragii părinţi, scopul lecţiei de azi a fost ca copiii să înţeleagă că Dumnezeu are pentru noi o atât de mare iubire, că 
a trimis pe Fiul Său pe pământ ca viaţa noastră să fie schimbată. Textul biblic este: Evanghelia după Luca, cap 24. 

De asemenea, ideea în locul versetului biblic este: Isus a murit şi a înviat. 

1galben  2verde 3albastru                    4violet  5 roşu      


