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 PERSOANE: 

 1-3 Persoane  
 În acest set de lecții, vom învăța progresiv cu copiii despre creșterea 

spirituală a unui om.  
 Această lecție ajută copiii să înțeleagă ce înseamnă nașterea din nou și că nu 

poate exista o creștere spirituală dacă nu există, mai întâi, nașterea din nou.   
 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă propunem şi în acest material o povestire 

biblică, un verset de învățat, aplicaţii practice, precum și câteva jocuri 
opționale, idei de lucru manual etc.  

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 
scurtă rugăciune de început. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției care vorbește despre               
faptul că creșterea spirituală nu poate avea loc fără nașterea din nou.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Rugați o persoană adultă sau un adolescent să vină la acest moment să 
interpreteze un scurt rol.  

 Faceți o repetiție înainte de lecție, ca să vă familiarizați cu rolul, dialogul 
și replicile care trebuie reținute. 

DIALOG: 

MATERIALE: 

 Nu sunt. 

 

COPIL:   Sunt fericit! Sunt fericit! 
ÎNVĂȚĂTOR:  Da? 
COPIL:   Da, sunt așa de fericit! 
ÎNVĂȚĂTOR:  De ce ești atât de fericit? 
COPIL:   Pentru că fratele meu va crește mare și am planuri mari cu el. 
   Vom face multe lucruri împreună! 
ÎNVĂȚĂTOR:  Fratele tău? Nu știam că ai un frate!  
COPIL:   Ei bine, nu s-a născut încă! Dar când mă gândesc la ce  
   vom face împreună, sunt așa de fericit! 
ÎNVĂȚĂTOR:  Stai puțin! Tu te gândești la ce veți face împreună și faci  
   planuri, dar el încă nu s-a născut? 
COPIL:   Da. Și am multe planuri foarte mari! 
ÎNVĂȚĂTOR:  Iartă-mă, dar nu crezi c-ar trebui să aștepți să se nască mai 
   întâi? Cum poate crește, ca să facă ceva din planurile tale, 
   când el încă nu s-a născut? Nu crezi c-ar fi normal ca întâi să 
   se nască, apoi să crească și-apoi să facă ceea ce ai planificat 
   tu? 
COPIL:   Cred că da, așa ar fi normal. Ar trebui să se nască întâi, apoi să 
   crească. Și eu întâi m-am născut, apoi am crescut. 
ÎNVĂȚĂTOR:  Exact. Acesta este mersul corect al lucrurior: întâi ne naștem, 
   apoi creștem și suntem capabili să facem tot felul de 
   lucruri bune. 
COPIL:   Da, cred că m-am cam grăbit un pic. Pleacă. 

1. Persoana care interpretează rolul de copil intră fericită la clasă și astfel începe 
dialogul.  

2. La sfârșitul dialogului, spuneți copiilor că așa cum un om trebuie să se nască 
din punct de vedere fizic, ca apoi să înceapă să crească, tot la fel este și în 
plan spiritual: întâi trebuie să ne naștem din nou, abia apoi vom începe să 
creștem. Apoi spuneți copiilor că lecția de astăzi vorbește despre nașterea din 
nou, fără de care nu există creștere spirituală.  



                                                                           I.CREȘTEREA SPIRITUALĂ: 2. Nașterea din nou,  Școlari   3  

www.kidzromania.com 

NARATOR: Între farisei era un om cu numele Nicodim. El era un fruntaş al iudeilor.  
 (Un băiat din sală va intepreta rolul lui Nicodim. Își pune haina neagră pe el, intră  în 

scenă foarte precaut, ca și cum s-ar feri de cineva, și caută cu privirea în toate părțile 
pe cineva.) Nicodim a venit într-o noapte la Isus. (Un alt băiat vine în față să 
interpreteze pe Isus. Își pune repede haina albă pe el. Nicodim vine la Isus și cei doi 
mimează că vorbesc ceva împreună, timp în care învățătorul citește povestirea.) 
Nicodim l-a întrebat pe Isus așa: „Învăţătorule, ştim că Tu vii de la Dumnezeu, 
pentru că nimeni nu poate face ce faci Tu dacă nu este Dumnezeu cu el.” Atunci 
Isus, care știa că Nicodim îl caută în inima lui pe Dumnezeu, i-a zis: ,,Dacă un om 
nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Băiatul cu rolul lui 
Nicodim arată că este nedumerit: ridică mâinile mirat, își freacă fața nedumerit, apoi 
mimează că vorbește iarăși cu Isus.) Dar Nicodim, care nu înțelegea cum se poate 
aceasta, continuă și spune :  

 
NARATOR CU VOCE SCHIMBATĂ PENTRU NICODIM: Cum se poate naște din nou cineva 

ca mine? Eu sunt un om bătrân!  
 
NARATOR: Nicodim credea că trebuie să intre iarăși în burta mamei sale, ca să se poată naște 

din nou. Ce credeți voi, copii? Este posibil asta? Domnul Isus i-a răspuns atunci 
că nașterea din nou nu este de natură fizică, deci nu trebuie să intre iar în burta 
mamei sale ca să se nască. Apoi El a arătat spre cer și a mai spus: 

 
NARATOR CU VOCE SCHIMBATĂ PENTRU ISUS: Dacă nu se naşte cineva din Duhul lui 

Dumnezeu, nu poate să intre în Împărăţia Lui. 
 
NARATOR: Nicodim era și mai nedumerit. (Băiatul care interpretează rolul lui Nicodim 

gesticulează iarăși că este nedumerit.) Așa că a întrebat din nou: 

 

 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Pregătiți costumele. Haina albă/cearșaful sunt pentru cel ce interpretează 

rolul Isus. Înfășurați trupul cu cearșaful alb, așa încât să fie ușoară 

mișcarea. Idei de costume, vezi imaginea alăturată. Haina neagră (sau un tricou) va 

fi pentru preotul Nicodim. Pe cap puneți o eșarfă neagră lui Nicodim și lăsați-o să 

atârne în jos, ca să semene oarecum cu hainele preoțești.  

 Doar pentu clasa a IV-a în sus: Pe cinci bucăți de hârtie, scrieți câte o întrebare și o 

referință biblică, vezi pagina următoare, pag. 4, ÎNTREBĂRI ȘI TEXTE BIBLICE. 

 Puneți separat aceste hârtii până la momentul de discuție.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

SCENARIU: 

OBIECTIVE: Povestirea biblică despre Nicodim are ca scop să îi ajute 
pe copii să înțeleagă ce este nașterea din nou, prezentată de Domnul Isus, 
și că fără ea nu putem vorbi despre o creștere  spirituală. 

TEXTE BIBLICE:  Ioan 3:1-13, Ezechel 36:26-27, Ioan 14:6,                         

   2Corinteni 5:17, Romani 10:9-10.  

1. Spuneți copiilor că astăzi veți povesti din Biblie despre un preot, Nicodim, care dorea să știe 
mai multe de la Domnul Isus despre Dumnezeu și despre lucrurile de sus.   

2. Chemați în față doi băieți care să interpreteze fiecare câte un rol: Isus și Nicodim.  
3. Înfășurați cu cearșaful alb copilul care îl va interpreta pe Isus. 
4. Ajutați copilul, care are rolul lui Nicodim, să se îmbrace cu ceea ce ține loc de haine preoțești. 
5. Învățătorul va citi povestirea ca narator, iar cei doi copii vor interpreta rolurile mimând, vezi 

scenariul de mai jos. Explicați că trebuie să fie foarte atenți și să facă toate mișcările. 
6. După ce va fi prezentată lecția, sub formă de scenetă, trimiteți pe cei doi copii la locul lor. 
7. Nu este nevoie de o repetiție înainte, totul va fi ad hoc. 
 
 

MATERIALE: 

 O haină albă/cearșaf 
alb (sau albastru) 

 Haină lungă neagră  

 Eșarfă neagră (sau de 
altă culoare) 

 5Bucăți de hârtie  

 Pix 

 5Biblii 

 2Scaune 
 

Idei costume 
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OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care vorbește despre 
ce a spus Domnul Isus în legătură cu nașterea din nou. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Împărțiți versetul biblic în 10 părți astfel: Isus /i-a 
zis: /...dacă un/om nu se/ naște din /nou, nu/poate vedea /
Împărăția lui/Dumnezeu.”/Ioan 3:3 

 Pe 10 coli A4 de hârtie, scrieți cu roșu și cu litere mari, 
foarte citeț, cele 10 părți din versetul biblic. 

 Mai faceți un set identic, dar scris cu albastru dacă alegeți 
să faceți și jocul. 

 

 

DISCUȚIE doar pentru copiii de la clasa a III-a în sus: 

1. Formați 5 grupuri de copii, atâtea câte întrebări cu texte biblice aveți,  vezi ÎNTREBĂRI ȘI 
TEXTE BIBLICE. 

2. Fiecare grup va primi un bilet cu o întrebare și un text biblic recomandat, precum și o Biblie. 
3. Copiii vor citi în grup cu voce tare textul biblic indicat pe bilet și vor răspunde la întrebare.  
4. Discutați apoi cu toții, pornind de la aceste întrebări. Fiecare grup va răspunde la întrebarea pe 

care a primit-o, pe baza textului biblic citit.  
5. Trageți o concluzie de final.  

ÎNTREBĂRI ȘI TEXTE BIBLICE: 
1. Ce este nașterea din nou? Ezechel 36:26-27 
 (Nașterea din nou înseamnă schimbarea naturii noastre după natura lui Dumnezeu, 
 primirea unui duh nou în acord cu Duhul lui Dumnezeu.) 
2. Cum putem noi să ne naștem din nou? Ioan 14:6 
 (Doar prin Domnul Isus putem noi să ne naștem din nou. El este Calea noastră spre 
 Dumnezeu.) 
3. Cine este un om născut din nou? Romani 10:9-10 
 (Cel care mărturisește deschis credința lui în Domnul Isus este un om mântuit, deci un om 
 născut din Dumnezeu.) 
4. Cum este un om născut din nou? 2 Corinteni 5:17 
 (O făptură nouă. O ființă înnoită care nu mai trăiește ca în trecut, când era în păcat, ci 
 trăiește după voia lui Dumnezeu și făcând ce este plăcut lui Dumnezeu.) 
5. De ce trebuie să ne naștem din nou? Ioan 3:3 
 (Ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu și să petrecem o veșnicie cu El. Dumnezeu vrea ca 
 noi să fim cu El pentru totdeauna.)  

CONCLUZIE:   Noi toți suntem păcătoși, spune Biblia, și nu merităm să Îl vedem vreodată pe 
Dumnezeu. Dar Domnul Isus a venit pe pământ ca să ni-L descopere pe Dumnezeu. Doar prin 
El noi putem să ne naștem din nou, adică să primim din natura divină a lui Dumnezeu. El ne 
schimbă inima noastră rea și păcătoasă, ca de piatră, cu o inimă nouă și curată. Atunci, de fapt, 
noi devenim făpturi noi care vom trăi în ascultare de Dumenzeu, așa cu a trăit și Domnul Isus. 
Din acel moment, odată cu nașterea din nou, vom începe să creștem spiritual, deoarece vom 
căuta să Îl descoperim mai mult pe Dumnezeu, să trăim cu Dumnezeu și să împlinim voia lui 
Dumnezeu. Amin! 

 ,,Isus i-a zis: ...dacă un 
om nu se naște din nou, 

nu poate vedea Împărăția 
lui Dumnezeu.” 

Ioan 3:3 

MATERIALE: 

 10 sau 20 Coli A4 de  hârtie. 

Marker roșu (albastru) 

 Biblie 

 3 Saci mari (și unul în plus                    
de rezervă) pentru jocul                  
care este opțional 

NARATOR CU VOCE SCHIMBATĂ PENTRU NICODIM: „Cum se poate face una ca asta?” 

NARATOR: Atunci Isus i S-a descoperit lui Nicodim, că El este Fiul lui Dumnezeu și că 
nașterea din nou se poate face doar prin El. (Nicodim dă din cap afirmativ, apoi 
tresare ca și cum s-ar face lumină în mintea lui; este fericit că a înțeles.) Copii, și noi 
astăzi vorbim despre nașterea din nou. Domnul Isus dorește ca toți să avem parte 
de nașterea din nou, adică să fim schimbați de El și să avem în noi Duhul lui 
Dumnezeu. Dar și noi trebuie să ne dorim. Pentru aceasta, trebuie să ne rugăm 
Lui, să Îi cerem iertare de păcate și să ne mântuiască,  să Îl urmăm pe El și să 
facem voia Lui în trăirea noastră de zi cu zi. (Mulțumiți pentru ajutor celor doi 
copii care s-au implicat în scenetă.)   
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ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Ascundeți cele 10 hârtii prin clasă, așa încât să nu fie văzute sau găsite de copii până la acest 

moment.  

1. Când spuneți start, copiii trebuie să caute prin sală 10 coli de hârtie cu părți din versetul biblic.  
2. Cei care găsesc o hârtie vin în față și așteaptă până ce au fost găsite toate cele 10 părți din 

versetul biblic.  
3. Când au fost găsite toate, copiii trebuie să recompună versetul ca pe un puzzle. 
4. Copiii care nu au găsit nicio hârtie, pot căuta în Biblie ajutându-se de referința biblică. Vor citi 

cu voce tare versetul.  
5. Copiii din față se vor ordona în ordinea corectă, cerută de cuvintele din verset. Vor ține hârtiile 

în mâini ca să fie văzute de toți.    
6. Spuneți cu toții de 3-4 ori versetul biblic, cu ajutorul hârtiilor din mâinile copiilor din față. 
7. Scoateți câte două foi și spuneți cu toții versetul, inclusiv părțile lipsă.  
8. Mai scoateți alte două foi și tot așa. Copiii vor ști versetul biblic pe dinafară în momentul când 

nu mai au nicio foaie la vedere. 
 

JOCUL este OPȚIONAL: 

1. Puneţi pe o masă cele 10 coli folosite anterior, cu scrisul în jos. Versetul scris cu albastru va fi pus 

separat, tot cu scrisul în jos. Atenţie! Şi într-un caz, şi în altul, colile puse cu scrisul în jos vor fi 

amestecate, nu în ordine.  

2. Împărţiţi clasa în două grupe.  

3. Veţi face două şiruri: unul pentru grupa roşie, celălalt pentru grupa albastră.  

4. Fiecare echipă va desemna un lider dintre colegi. El va merge în faţa 

clasei la masa cu hârtii. 

5. Daţi un sac primului copil din şirul grupei roşii şi un sac primului copil 

din şirul grupei albastre. 

6. Când spuneţi start, cei doi copii, având picioarele în sac, vor sări până 

la colegii lideri din faţa clasei. Vor lua o hârtie cu versetul biblic din 

setul de culoarea pe care o reprezintă.  

7. Cei doi lideri din fiecare echipă vor pune hârtia pe o tablă sau pe un perete, acolo unde îi este locul, 

în funcţie de ordinea corectă cerută de cuvintele din verset.  

8. Copiii din grupă pot să ajute pe cei cu rol de lider.  

9. Cei ce au picioarele în sac se întorc aşa cum au venit şi lovesc uşor cu palma mâna celui ce urmează 

în șirul indian al grupei lor. Acela intră în sac și sare așa, cu picioarele în sac, până la colile cu părţi 

din verset. Va lua o hârtie şi o va  înmâna liderului ș.a.m.d. 

10.  Jocul continuă până ce nu mai sunt hârtii pe masă, iar versetul a fost recompus. 

11. La final, copilul lider sare şi el cu picioarele în sac, dus-întors. Când ajunge lângă echipa sa, spun 

toți versetul biblic.  

12.  Echipa care a terminat prima câștigă. 

13. Jocul se reia până ce toţi copiii apucă să sară cu picioarele în sac şi să participe la reconstituirea 

versetului biblic. 

Isus 
i-a zis:  om nu se  

dacă un 



                                                                           I.CREȘTEREA SPIRITUALĂ: 2. Nașterea din nou,  Școlari   6  

www.kidzromania.com 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Luați o piatră de mărimea unui pumn și scrieți pe ea cu un                                                     
marker negru permanent: PĂCAT. 

 Luați o inimă din cauciuc, dacă aveți de jucărie, sau puteți face una mare 
din plastilină. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  Clasele I-III  

MATERIALE: 

 1Ciocan 

 1Bucată de piatră 

 1Marker permanent negru  

 1Inimă din cauciuc sau 
plastilină 

 Scobitoare 
 

1. Spuneți: ,,Astăzi am învățat despre nașterea din nou ca fiind primul pas în creșterea noastră 
spirituală. Nașterea din nou nu se poate face prin forțe proprii, ci doar prin Domnul Isus. Când 
noi primim pe Domnul Isus în viața noastră ca Mântuitor, El ia inima noastră păcătoasă și 
rigidă, ca de piatră, și o schimbă într-o inimă de carne. Haideți să vedem ce înseamnă o inimă 
de piatră.” 

2. Arătați piatra pe care ați scris cu negru păcat.  Loviți cu ciocanul peste ea și spuneți: ,,Oh, cât 
de tare este! Păcatul a făcut-o să fie atât de dură. Da, așa arată inimile pline de păcat, de 
neascultare de Dumnezeu, de mânie, de răutate, de egoism. Oamenii care au o astfel de inimă 
sunt insensibili și duri, ca inima pe care o au. Lor nu le e teamă de aproape nimic, deoarece ei 
nu Îl au pe Dumnezeu. Există o singură cale prin care se poate schimba inima noastră de 
piatră: Domnul Isus. El poate schimba inima aceasta (arătați piatra) într-o inimă ca aceasta 
(arătați inima din cauciuc/plastilină). Aceasta se numește nașterea din nou. Apoi, hrănindu-ne 
mereu cu lucruri precum: Cuvântul Său, Biblia, rugăciunea, lauda la adresa Lui etc., vom 
învăța cum să creștem frumos și în ascultare de El. Așa începe și continuă creșterea noastră 
spirituală.  

    INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: Clasele IV în sus 

PACAT 

CONCLUZIE: Da, noi toți suntem invitați la nașterea din nou. Domnul Isus când a murit și a înviat, 
a făcut acest lucru pentru toți oamenii, ca toți să primească mântuirea, adică nașterea din nou. Dar 
știți? Nu toți doresc să primească mântuirea prin Domnul Isus. Unii oameni cred că pot să își 
schimbe singuri inima aceasta de piatră (arătați piatra) într-o inimă bună (arătați inima din 
plastilină). Așa că încearcă tot felul de metode prin ritualuri grele și obositoare, dar care nu ajută la 
nimic. Tot ce trebuie să facem, ca să ne naștem din nou și inima noastră să fie schimbată, este să Îi 
cerem chiar acum Domnului Isus să ne ierte și să intre în viața noastră. Doriți și voi acest lucru? 

RUGĂCIUNE: Aduceți copiii într-o rugăciune prin care să Îl invite pe Domnul Isus ca Domn și 
Mântuitor în viața lor. 

 

        
1. Arătați întâi piatra și spuneți: ,,Așa arată unele inimi, ca o piatră. Așa devine inima unui 

om care nu ascultă de Dumnezeu și care nu iubește, ca o piatră. Păcatul poate face asta unui om. 
Această piatră simbolizează, adică arată, cum este inima unui om care nu este născut din nou, nu 
are pe Dumnezeu în ea. Dumnezeu vrea ca noi să fim iubitori, ușor de modelat, ascultători de El, 
fericiți… El vrea să fim ca acestă inimă din plastilină: moale, ușor de modelat, care se poate 
schimba ca formă. Dumnezeu vrea să schimbe inima noastră, adică să producă nașterea noastră 
din nou. Și pentru că El este iubitor, vrea să pună în inima noastră iubire.”  

2. Scrieți cu o scobitoare pe inima din plastilină: iubire.  
3. Spuneți: ,,Și pentru că El este bun, El vrea să pună în inima noastră bunătate.” 
4. Scrieți cu scobitoarea pe inima din plastilină: bunătate.  
5. Spuneți: ,,El vrea ca noi să ascultăm de El.” Scrieți cu scobitoarea: ascultare. 
 
CONCLUZIE:  
Dumnezeu vrea ca noi să fim persoane schimbate de El, adică să producă nașterea noastră din nou. 
El vrea să fim persoane iubitoare, bune, ascultătoare de El. Dar voi vreți, copii? Doar Dumnezeu ne 
poate schimba inima păcătoasă, ca de piatră, într-o inimă curățată de păcate și ușor de modelat.  Dar 
pentru asta trebuie să Îi cerem în rugăciune să ne ierte și să ne schimbe.  În Biblie ni se spune că 
atunci când Dumnezeu ne schimbă, noi suntem născuți din nou. Da, noi toți suntem invitați la 
nașterea din nou. Domnul Isus, când a murit și a înviat, a făcut acest lucru pentru toți oamenii, ca toți 
să primească mântuirea, adică nașterea din nou. Dar pentru aceasta, și noi trebuie să dorim și să Îi 
cerem prin rugăciune.  

PACAT 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic ce înseamnă schimbarea inimii 
prin nașterea din nou. 
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INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Faceți două echipe.  
2. Luați pentru fiecare echipă scaune, cu unul mai puțin decât numărul 

jucătorilor. 
3. Scaunele vor fi așezate spate în spate, așa încât copiii să stea și ei spate în 

spate când se vor așeza.  
4. Faceți două astfel de grupe de copii și scaune.  
5. Când spuneți start, copiii din fiecare grupă se vor învârti în jurul scaunelor. 
6. Când spuneți stop, copiii trebuie să se așeze pe scaune.  
7. Copiii din fiecare grupă, care au rămas în picioare, vor merge la coșulețul cu întrebări, vor lua 

o întrebare, o vor citi cu voce tare și vor răspunde la acea întrebare pentru 100 de puncte, 
dacă răspunsul este corect. Dacă cineva nu știe răspunsul, echipa poate ajuta pentru  50 de 
puncte. Nu iese niciun copil din joc până când se termină toate întrebările.   

8. Jocul se reia astfel de câteva ori.  
9. La final, se numără punctajul și echipa cu cele mai multe puncte câștigă.  
10 OPȚIONAL:  Dacă aveți mai mulți copii la clasă și nu puteți așeza scaune pentru toți, faceți 

cele două grupuri, unul pentru fiecare echipă, cu un număr limitat de copii. Ceilalți vor 
încuraja pe cei implicați în joc. Reluați apoi jocul cu cei care au susținut echipa prin 
încurajare. Jucați de câte ori este necesar ca toți copiii să apunce să vină la scaune cel puțin o 
dată.  

 Scrieți pe câte o bucată de hârtie întrebările de mai jos. 

 Puneți întrebările într-un coșuleț sau bol. 

MATERIALE: 

 

 Hârtie 
 Pix 
 1Coșuleț/bol 
 Scaune 

ÎNTREBĂRI pentru clasele I-III: 
1. Cum ne vrea Dumnezeu?   
2. Cum putem noi să ne schimbăm inima? 
3. Cine ne poate schimba?  
4. Cum este o piatră? 
5. Cum este o inimă de carne? 
6. Ce fel de inimă vrea Dumnezeu să ai?    
7. Cine trebuie să iubească pe Dumnezeu? 
8. Dacă noi nu putem să ne schimbăm singuri, cine poate să ne ajute?  
9.   Ce este nașterea din nou? 

ÎNTREBĂRI pentru clasele IV în sus: 
1. Care este primul pas în creșterea spirituală? 
2. Ce este nașterea din nou? 
3. Cine poate fi născut de Dumnezeu? 
4. Prin ce se recunoaște un om născut din nou? 
5. Spune câteva caracteristici ale unui om născut din nou. 
6. Cu cine se aseamănă un om născut din nou și prin ce? 
7. De ce nu poate un om să crească spiritual fără a avea nașterea din nou? 
8. Ce i-a spus Domnul Isus lui Nicodim că nu poate face dacă nu este născut din nou? 
9. Cum putem noi să ne naștem din nou? 
10. Cum se schimbă caracterul și natura noastră odată cu nașterea din nou? 
11. Spune versetul biblic. 
12. Spune referința versetului biblic. 
13. Ce legătură este între nașterea din nou și creșterea spirituală? 
 
 

 JOCUL 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. 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze toate cele învățate despre 
nașterea din nou. 
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INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească 
despre ceea ce au învățat în legătură cu nașterea din nou și creșterea 
spirituală. 

o

1. Decupați toate cele trei imagini de la pagina 9 pentru băieți 

și pagina 10 pentru fete, vezi imag. 1.  

 

 

2. Colorați fiecare piesă în parte. 

 

 

3. Pe imaginea mare deja colorată, cea cu băiatul sau 

 fetița, puneți mâinile decupate și colorate -mâna stângă 

 peste stânga și cea dreaptă peste dreapta - imag. 2,  așa 

 încât palmele să se întâlnească la mijloc, imag. 3. 

 

 

4. Lipiți scotch pe margine față și spate, vezi săgeata 

 neagră din imag. 3 și 4.  

 

 

 

 

5. Recapitulați, spunând că doar atunci când cerem ajutor 

 de la Dumnezeu, El ne schimbă inima, imag. 5. 

 

 

  

MATERIALE: 

 Copii xerox, pag. 9 și 10 

 Creioane colorate 

 Scotch 

 Foarfeci 

 Faceți copii xerox paginile 9-10 și pregătiți toate 

materialele.  

o

1. 

o

2. 

scotch 
scotch 

3. 

spate 

scotch 
scotch 

4. 

o

5. 

 LUCRU MANUAL: 
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Scotch 

Scotch Scotch 

LUCRU MANUAL: 

O inimă 

nouă 
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O inimă 

nouă 
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PĂCAT 

Clasele I-III: 
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Clasele IV în sus: 

Biblia spune că trebuie să: 
 

 

 

După ce Dumnezeu mi-a dat o inimă 

nouă, Biblia spune că sunt născut ... 
 

 

 


