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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Vorbiţi cu cineva, o tânără, să vină la oră pentru câteva minute, ca să joa-
ce un rol.    Astfel va fi introdusă tema lecţiei de azi. Această persoană 
trebuie să fie comică. Să fie îmbrăcată elegant, ca o doamnă, dar în acelaşi timp  şi      
haioasă. Ea se va numi doamna Ştietot. Doamna Ştietot este o persoană care dă 
impresia că ştie tot, deşi greşeşte de multe ori. Alteori chiar ştie lucruri la care 
poate nimeni nu s-ar aştepta.  

• Faceţi copii Xerox cu scenariul de mai jos. 
• Faceţi o repetiţie înainte de oră ca să fie o interpretarea cât mai naturală.  

 

OBIECTIVE: Se va introduce tema lecţiei într-un mod amuzant şi foarte    

plăcut copiilor ca să poată fi captată atenţia pentru prezentarea de mai târziu. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

Domana Ştietot intră în clasă  foarte mândră. Vrea să pară foarte delicată, însă face gafe 

comportamentale. Intră fără să salute şi se mişcă de colo colo prin clasă. Învăţătorul o priveşte 

insistent şi o întreabă.  

 

ÎNVĂŢĂTOR:       Iertaţi-mă, dar cine sunteţi dumneavoastră? Nici eu şi nici copiii nu vă  

 cunoaştem.  

ŞTIETOT:                    (îngâmfată: ) Ei, nu mă cunoaşteţi! Pe mine toată lumea mă ştie. Mai ales copiii. 

ÎNVĂŢĂTOR:   Îmi cer scuze, dar chiar nu vă cunosc.  

ŞTIETOT                (se uită curioasă:) Ciudat. Nu mi s-a mai întâmplat. Lăsaţi-mă să ghicesc.Vă 

întrebaţi de ce am venit aici.  

ÎNVĂŢĂTOR:       Cam aşa ceva, deşi fiţi bine venită! 

ŞTIETOT:          Mulţumesc. Dar am venit pentru c-am auzit că aici sunt cei mai deştepţi  

         copii din ţară. Eu sunt Domana Ştietot. 

ÎNVĂŢĂTOR:       Doamna Ştietot? Interesant nume. 

ŞTIETOT:          Frumos, vrei să zici. 

ÎNVĂŢĂTOR:       Mda. Şi frumos. Şi chiar ştitţi tot? 

ŞTIETOT:        Tot ce? 

ÎNVĂŢĂTOR:       Tot. Ştiţi tot? 

ŞTIETOT:        Ă... Tot? Da. Eu ştiu tot. 

ÎNVĂŢĂTOR:      Ok. Atunci cine este Miky Mouse? 

ŞTIETOT:        Miky Mouse? A, e vecinul meu.  

ÎNVĂŢĂTOR:      Cum să fie vecinul dumneata? 

 ŞTIETOT:       Lasă-mă, te rog, să povestesc. 

ÎNVĂŢĂTOR:       Vă rog. 

ŞTIETOT:          Ieri a intrat în casa mea un şoarece, Miky. Nu ştia că am o pisică. Dar ea                    

         l-a fugărit, mititica. Voia să-l mănânce, drăguţa. Însă el a fugit de                   

         spaimă la vecinul meu. Şi-acum Miky Mouse e şi el vecinul meu.  

ÎNVĂŢĂTOR:       Bine, bine. Am înţeles cum e cu Miky Mouse. Ce puteţi să ne spuneţi              

         atunci despre Facebook? 

ŞTIETOT:       A, eu ştiu engleza foarte bine. Nu ţi-am povestit adineaori de Mouse? Scoate  

       o oglindă şi o carte. Uite. Aici e  face. (Arată învăţătorului oglinda). Iar aici   

        

MATERIALE: 

• Copie xerox 

scenariu 

• Costume  elegant 

• O carte 

• O oglindă 
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 e book. (Arată învăţătorului cartea ). Vezi că ştiu? 

ÎNVĂŢĂTOR,      (zâmbind spre copii:) Şi câţi prieteni aveţi pe Facebook! 

ŞTIETOT             (nedumerită: ) Prieteni? Cum câţi? (Priveşte în oglindă confuză.) Doar eu. E 

facebook-ul meu!  

ÎNVĂŢĂTOR:       Bine, bine. Să vă întreb altceva. A, da. Vreau să vă întreb despre Ecuador.   

ŞTIETOT:        O, acu’ ador... !  (Rămâne pe gânduri:) Ce ador eu acu’? A, ştiu acu’ ador... 

ÎNVĂŢĂTOR:      Nu, nu! Nu m-aţi înţeles. Ţara Ecuador.  

ŞTIETOT:       A, ţara ? Eu ştiu. Ştiu tot. Acolo sunt prietnii mei indieni din tribul            

       Quechua (citit checiua), dar bunicul meu a citit despre strămoşii lor, Auca. 

ÎNVĂŢĂTOR:     Cine sunt aceia? Despre cine vorbiţi? 

ŞTIETOT:       Auca. O, a fost cel mai sălbatic şi feroce trib din lume. 

ÎNVĂŢĂTOR:     De ce spuneţi asta? 

ŞTIETOT:       Ooo! Pentru că au fost canibali, adică îi mâncau pe duşmanii lor. Niciodată nu 

       ieşeau din junglă şi nimeni nu a putut intra acolo. Cineva a încercat să facă drum 

       prin junglă, dar i-au ucis pe muncitori. Aşa că lucrările s-au oprit. Trăiau foarte 

       izolaţi şi erau sălbatici.   

ÎNVĂŢĂTOR:     A, ştiu despre asta. Am citit şi eu despre cineva care a mers acolo. Dar despre  

                              asta vorbim mai târziu.  

ŞTIETOT             (se uită la ceas.) Uuu, ce a trecut timpul! Trebuie să plec  

ÎNVĂŢĂTOR:    Atunci nu vă mai reţinem. Vă mulţumim, doamna Ştietot, că aţi trecu pe la noi.  

ŞTIETOT:      Cu mare drag. Îmi place aici. Sunt cei mai deştepţi copii din lume.  (Pleacă.) 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să reţină versetul biblic care ne învaţă să    

nu ne temem şi să nu ne îngrijorăm. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Puneţi într-o valiză îmbrăcămintea pentru băieţi: pantaloni, 

cămaşă, pălărie, cravată, curea, sacou, 5 coli A4 de hârtie  -din 

care pe una scrieţi dvs. referinţa biblică a versetului biblic iar 

pe celelalte le lăsaţi libere, şi patru creioane.  

• Puneţi în cealaltă valiză îmbrăcămintea pentru fete: 

fustă, bluză, pălărie, sacou, 5 coli A4 de hârtie - din care 

pe una scrieţi dvs. referinţa biblică a versetului biblic iar pe 

celelalte le lăsaţi libere, şi patru creioane.  

MATERIALE: 

• 2 Valize 

• Coli A4 de hârtie 

• Îmbrăcăminte  băieţi: 

pantaloni, cămaşă, pălărie, 

cravată, curea, sacou. 

• Îmbrăcăminte fete: fustă, 

bluză, pălărie 

• 8 Creioane 

• 2 Biblii 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Explicaţi copiilor că versetul biblic merge foarte bine cu povestirea de azi despre 

viaţa unui misionar. 

2. Faceţi două echipe compuse din cinci copii fiecare echipă, una de băieţi şi alta de fete.  

3. Daţi băieţilor valiza cu echipamentul pentru băieţi, iar fetelor valiza cu echipamentul pentru 

fete. Pentru amuzament, puteţi schimba—adică să daţi fetelor valiza pentru băieţi şi invers.  

4. Când spuneţi start, un copil din fiecare echipă se îmbracă cu toate hainele găsite în valiză.  

   
Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; 
nu te uita cu îngrijorare... 
  Isaia 41:10 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• În timp ce povestiţi, din când în când puteţi arăta şi imagini, pag. 10-11. Apoi daţi copiilor din 

mână în mână să vadă şi ei pozele.  

5. Când pune pe el toate hainele din valiză, învăţătorul trebuie să constate asta şi mai ales că nu 

mai e nicio haină în valiză.  

6. Când învăţătorul aprobă că e gata, copilul care este îmbrăcat cu hainele din valiză ia hârtia cu 

referinţa biblică în mână şi o ţine la vedere până la sfârşit. 

7. Ceilalţi copii din echipă, caută în Biblie referinţa biblică, şi trebuie să secţioneze în patru 
versetul biblic din Isaia 41:10, dar doar până la cuvântul îngrijorare. Exemplu: Nu te teme.... 
căci Eu sunt...  cu tine; nu te uita... cu îngrijorare... 

8. Fiecare dintre cei patru copii din fiecare echipă trebuie să scrie doar o bucată din verset 
(exemplu: nu te teme) pe o coală A4 de hârtie. Scrisul trebuie să fie mare  şi frumos după cum 
aţi scris dvs. referinţa biblică. 

9. Când toţi au făcut asta, trebuie să se aşeze în ordinea pe care o cere  
         versetul biblic lângă colegul lor îmbrăcat cu hainele din valiză, care are 
        referinţa biblică în mâini, cu hârtiile în mâini în faţa celorlalţi copii din sală.  
10. Echipa care a terminat prima, câştigă. 
11. Acum toţi învaţă versetul biblic, spunându-l de trei-patru ori. 

PREZENTARE:  

 Astăzi vom vorbi, copii, despre un băiat tânăr pe numele lui Philip James Elliot. El a fost un 
băiat ca mulţi dintre voi, plin de idei şi cu multe speranţe. S-a născut şi a crescut în America într-o 
familie frumoasă, în care tatăl era predicator. De mici, copiii familiei Elliot au mers la biserică şi la 
şcoala duminicală, iar tatăl lor le citea zilnic copiilor din Biblie. Aşa, Jim şi ceilalţi fraţi ai lui au 
crescut în biserică şi au învăţat să Îl iubească şi să-L cinstească pe Domnul Isus. De asemenea, aşa 
au învăţat ei să se gândească şi la semenii lor, că şi ei au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Jim 
avea doar şase ani când a început să împărtăşească micilor săi prieteni ceea ce credea el despre 
mântuire. 
 Când a crescut mai mare, Jim şi-a ales ca specialitate desenul tehnic şi a participat la 
numeroase activităţi, inclusiv implicându-se la ziarul şcolii, urmând apoi chiar o carieră în teatru. 
Avea o mare influenţă asupra colegilor şi era un foarte bun vorbitor. Era un bun creştin.  
 Când a devenit un  tânăr adevărat, Jim a intrat într-o echipă de lupte. Dorea astfel să-şi 
fortifice trupul pentru că inima lui avea un vis iar mintea lui un singur gând. Dorea să meargă 
misionar. Aşa că în următorii ani, interesul lui Elliot era doar activitatea lui de misionar. O, ce gând! 
Ştia că mulţi oameni din locurile cele mai izolate de pe glob nu au auzit deloc de Domnul Isus şi de 
mântuirea Lui şi că cineva ar trebui să meargă la ei să le vorbească. Dar cine? El. El dorea mult să 
meargă acolo, în cel mai  îndepărtat loc de pe glob şi foarte periculos.  Oau, ce băiat!  
 Părinţii lui îl doreau însă acasă. Dar Jim nu a putut să renunţe la chemarea de a fi un 
misionar în Ecuador.  Oh! Era prea pericolos să plece acolo. De ce trebuia să meargă tocmai fiul lor 
acolo?  De ce nu un alt tânăr?  Imag. 1. Jim a început să studieze şi limba spaniolă, iar pentru o 
vreme chiar s-a implicat ca traducător. Avea o mare dorinţă să-şi împlinească visul de a merge ca 
misionar într-un loc neatins de nimeni. Şi pentru asta se antrena continuu cum putea mai bine.  
Timpul să plece a sosit. Ce bucurie pentru Jim! A spus la revedere părinţilor şi cu mare entuziasm a  

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe despre lucrarea de misiune a lui 

Jim Elliot şi a prietenilor lui.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceţi copii xerox a imaginilor, pag. 10-11. 

MATERIALE: 

• Copii xerox imagini pag. 10-11 
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OBIECTIVE:  Copiii să repete versetul biblic ca să-l reţină foarte bine pe de  rost.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Pregătiţi aceleaşi hârtii cu părţi din verset folosite la învăţarea versetului, 

ambele seturi. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Faceţi două echipe de copii. 

2. Alegeţi cinci copii din fiecare echipă şi pe spatele fiecărui copil prindeţi cu un ac 

de siguranţă câte o hârtie. 

3. Copiii nu trebuie să ştie însă ce parte din verset se află pe spatele său.  

4. Când spuneţi start, cei cinci copii din fiecare echipă trebuie să se găsească între ei, să se 

aşeze cu spatele la clasă şi cu hârtiile la vedere, în ordinea pe care o cere versetul.  

5. Echipa care reuşeşte prima şi corect primeşte 100  de puncte.  

6.    Se schimbă copiii şi se face acelaşi lucru.  

7.    La final, echipa care a acumulat cele mai multe puncte câştigă.  

urcat în avion ca să meargă în Ecuador. A fost greu, cald şi periculos. Dar Dumnezeu a făcut şi o 
surpriză frumoasă pentru el. În Ecuador a mers şi o tânără numită Ellisabeth, chemată şi ea de 
Domnul să fie misionară. Ea era colega lui Jim. Ei s-au plăcut mult. S-au îndrăgostit şi apoi cei doi s-
au căsătorit. Dumnezeu i-a binecuvântat şi cu o fiică.  Ei au locouit în Ecuador cu bebeluşul lor. 
Dar în jungla din Ecuador erau oameni sălbatici, canibali. Deci foarte pericouloşi. Acolo nu era 
civilizaţie, era sălbăticie.imag. 3 Iar oamenii se purtau ca animalele. Oh! Cine să dorească să meargă 
acolo? Jim Elliot şi familia lui.  Ei au dorit asta, pentru că  doreau ca şi aici oamenii să aibă 
posibilitatea să audă despre iubirea lui Dumnezeu şi planul Său de salvare a vieţilor lor.  În Ecuador 
au cunoscut şi alţi tineri chemaţi să fie misionari: Pete Fleming, Ed McCully, Roger Youderian şi 
pilotul lor, Nate Saint, imag. 2. ,,Ce ideea bună!’’ s-a gandit Jim. ,,Cu avionul ajungem la cei mai 
sălbatici indieni!’’ Au zburat cu  avionul lui Nate, un avion  galben, imag. 4. Aceşti tineri au hotărât 
că ar fi o idee bună să facă ceva pentru acei oameni; să se împrietenească cu canibalii înainte să 
meargă la ei. Ei aveau un aspect ciudat şi erau foarte periculoşi, imag. ,5,6. Dar cum? Folosind un 
difuzor şi un coş pentru a trece în jos cadouri celor din junglă. De ce cadouri?  Ca să le câştige 
încrederea şi prietenia. 
 După cateva luni au hotărât să construiască o bază la mică distanţă de satul tribului de 
indieni Auca (trib de indieni ''agresiv'' de-aici şi numele de ''Auca''). Ei au fost conştienţi de 
pericolul la care s-au expus şi şi-au construit o casă în copac pentru adăpost, dar şi ca să-şi 
supravegheze lucrurile. Câteva zile mai târziu, un bărbat şi o femeie Auca au ieşit din junglă. 
Misionarii le-au zâmbit şi le-au dat cadouri, imag. 7.  Oau, ce bucurie! Misionarii au fost încântaţi. 
”Am început să ne facem prieteni,’’ au spus ei.  Apoi, altădată, au luat cu ei în avion un indian 
Auca, poreclit ''George’’. Au zburat peste satul lui iar tânărul indian le făcea cu mâna indienilor lui 
şi râdea. Încurajaţi de aceste întâlniri prietenoase, au început să-i viziteze fără să ştie că ''George'' a 
minţit indienilor despre intenţiile misionarilor. Planul aceluia a fost de a-şi organiza un grup mare de 
aproximativ  zece războinici ca să-l ucidă pe Elliot şi pe prietenii lui. Nu au vrut deloc să fie 
prietenoşi, nici să audă ce au avut tinerii de spus. Şi într-o zi, tribul Auca i-au invadat şi i-au ucis.  
 Oh, vă întrebaţi poate, de ce a trebuit să se întâmple una asta? De ce a trebuit să moară 
misionarii dacă acei oameni nu s-au schimbat în inimile lor? De ce? Pentru că Dumnezeu are un plan 
minunat de a lucra şi de a schimba răul în bine. Căci apoi soţia lui Jim şi familiile celorlalţi misionari 
nu s-au oprit aici după moartea celor dragi. Nu le-a fost frică şi nu au cedat. Ci au continuat 
lucrarea de misiune începută de soţii lor. Şi ştiţi ce minune a avut loc? Că după ani de zile, după 
muncă şi perseverenţă a celor rămaşi din familiile misionarilor,tribul acela l-a cunoscut în sfârşit 
pe Dumnezeu în mod real. Şi chiar cei care i-au ucis pe Jim şi pe prietenii lui L-au primit pe 
Domnul Isus în viaţa lor. A început chiar o biserică acolo, imag. 8. Ce minunat!  
 Într-o zi  toţi aceştia se vor întâlni cu misionarii martiri şi vor sărbăori împreună în împărăţia 
lui Dumnezeu. Nu e acest lucru minunat? Asta înseamnă să fii misionar cu orice preţ, plătind chiar  
cu preţul vieţii tale.  

MATERIALE: 

• Aceleaşi hârtii cu 

părţi din verset 

folosite la învăţarea 

versetului 

• 10 Ace de siguranţă 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Învăţaţi să faceţi un avion de hârtie care devine o cruce, urmărind paşii de la 
lucru pag. 8. Pentru asta mergeţi şi la youtube                                           
https://www.youtube.com/watch?v=EH3Vyfg6d7o 

• Repetaţi povestea şi cum se face după povestea de mai jos.  

 

OBIECTIVE: Acest moment are drept scop a arăta în mod practic ce rol au 

misionarii.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

Începeţi să  îndoiţi hârtia pentru avion. Lucraţi cu hârtie în acelaşi timp în care povestiţi.  Nu 

doar vorbiţi, ci şi faceţi. Vreau să vă spun acum o poveste despre despre un copil dintr-o ţară în 

care nu se ştie despre Domnul Isus. El a auzit însă  când era mic de la nişte oameni despre cer. Dar 

nu a ştiut cum să ajungă în cer. S-a gândit el atunci: când voi fi mare, voi deveni un pilot. Aşa că a 

mers la şcoală, apoi la liceu şi la facultate. A învăţat mult şi foarte bine. De ce? Sigur, ca să devină   

pilot. Ce credeţi a devenit pilot? Da. Şi încă un pilot foarte, foarte bun. Şi şi-a cumpărat şi-un 

avion. Acum avea avionul lui. Arătaţi avionul făcut. Nu-i aşa că e frumos? Apoi a vrut să meargă 

cu avionul să vadă unde e cerul. A invitat pe prieteni şi familia, ca să  vină la aeroport să îl vadă 

cum merge să caute cerul. A fost o petrecere frumoasă. Bunica a făcut sarmale, mătuşa - prăjituri, 

mama—friptură… Dar va ajunge oare astfel el în cer? Aruncaţi avionul care cade. Saracul! Nu a 

mers prea departe şi nu a găsit cerul. Ridicaţi aripile avionului de hârtie . Bunica i-a spus atunci: Eu 

cred că ştiu care este problema şi cum poţi ajunge în cer. Trebuie să mergi la la biserică. Băiatul a 

mers  la  biserică în fiecare săptămână, timp de un an. Dar vă amintiţi că în ţara lui oamenii nu ştiau 

despre Domnul Isus. Deci el a mers la o biserică care nu îl învăţa despre Domnul Isus. Baiatul a 

spus: cred că dacă o să-mi vând avionul şi o să dau o masă pentru tot satul meu, voi reuşi. Ridicaţi 

aripile   avionului în sus şi tăiaţi. Cu banii primiţi a dat o petrecere pentru satul întreg. Bunica a 

făcut mai multe sarmale, mătuşa –mai multe prăjituri, mama—mai multă friptură…  Da, el a făcut un 

lucru frumos. Lui Dumnezeu îi place să fim prietenoşi şi buni unii cu alţii. Dar ne ajută asta să 

ajungem în cer? Nu. Băiatul a cumpărat un alt avion şi mai mic. Arătaţi avionul care este mai mic 

acum. Şi iar a dat o petrecere. Acum o să ajungă în cer? Aruncaţi avionul care merge puţin mai de-

parte. Oh, nu a ajuns nici acum. Atunci  a venit bunicul şi a spus că el trebuie să-i ajute mai mult pe 

cei săraci ca să reuşească.  Băiatul a vândut iarăşi avionul. Mai tăiaţi o bucată din aripile avionului. 

A dat bani la săraci şi a luat un avion şi mai mic. Şi a dat încă o petrecere. Bunica a făcut mai multe 

sarmale şi mai bune, mătuşa –mai multe prăjituri şi mai gustoase, mama—mai multă friptură 

şi mai diferită… Ce credeţi, a găsit el cerul? Aruncaţi încă o dată avionul. Oh, din nou nu a 

ajuns.  Mama i-a spus atunci că trebuie să dea bani la biserică. Şi aşa a făcut după ce a vândut 

avionul. Apoi şi-a cumparat un avion mai mic.  Tăiaţi încă o bucată din aripile avionului.  Lui 

Dumnezeu îi place să dăruim bani la biserică. Ce credeţi, va reuşi acum să ajungă în cer? 

Aruncaţi avionul.  Din păcate nici de data asta nu a reuşit.  Da, toate astea nu l-au ajutat. Ţineţi 

avionul cu partea ascuţită în sus şi îndoitura în exterior.  Dar ştiti, el n-a ajuns in cer pentru că 

nimeni nu i-a spus adevărata cale cum se ajunge în cer. Desfaceţi îndoiturile din partea de sus şi 

veţi obţine o cruce. Doar prin Isus putem ajunge în cer. Şi prin jertfa Lui. Desfaceţi îndoiturile 

din partea de sus şi veţi obţine o cruce. Pentru asta avem nevoie de misionari. Ei merg în 

astfel de ţări şi la astfel de oameni ca să le spună despre Domnul Isus şi cum se poate 

ajunge  în cer.  

POVESTE: 

MATERIALE: 

• Hârtie  

• Foarfece 

• În timp ce povestiţi, urmaţi şi instrucţiunile prezentate pe parcursul poveştii.                                           

Pentru poveste vezi filmueţul de la youtube https://www.youtube.com/watch?v=1vTVlXV_PiQ 
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OBIECTIVE: Acest moment are drept scop de a recapitula cele învăţate la lecţie. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Pregătiţi câte o jumătate de coală A4 de copil.  

• Scrieţi numere de la 1 la cel mult 10, pe fiecare coală câte o cifră/număr.  

• Să aveţi câte două hârtii cu acelaşi număr pe ea şi fiecare copil trebuie să aibă   o   

       hârtie. 

•  Faceţi copie Xerox întrebări pag. 9. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Faceţi două echipe. 

2. Aşezaţi hârtiile în cerc pe jos sau pe scaune cu numerele la vedere.  Deci veţi avea două cercuri 

cu câte o hârtie, de la 1 la 10 fiecare cerc. 

3. Cereţi  copiilor din ambele echipe să  înconjoare cercul lor pe exterior. 

4. Porniţi muzica, sau spuneţi simplu: “Porniţi!”  

5. Copiii se învârt în jurul cercului, având grijă să nu calce pe hârtii.  

6.   Când muzica se opreşte, sau când spuneţi dvs. ,,opriţi!’’,  fiecare copil trebuie să calce pe  hârtia   

      cea mai apropiată de el. 

7. Strigaţi dvs. un număr. Copiii din ambele echipe care se află pe acel număr întorc hârtia şi vor   

       răspunde la o întrebare fiecare.   

8. Dacă răspunsul este corect, punctajul primit va fi de 100 de puncte. Dacă copilul nu ştie să   

       răspundă, poate răspunde altcineva din echipă, dar doar pentru 50 de puncte. 

9. ATENŢIE! Dacă aveţi prea mulţi copii la clasă, puteţi să faceţi mai multe grupe pentru o singură  

       echipă, ca să joace pe rând.  

10.  Echipa cu cel mai mare punctaj acumulat câştigă. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Pentru a şti paşii cum se face un avion care se transform în cruce, puteţi viziona 
şi flimuleţul nostrum de pe youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=EH3Vyfg6d7o 

 

OBIECTIVE: Acest moment are drept scop de   

 

MATERIALE: 

• Jumătate de coală 

A4, una de copil 

• Foarfece 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

• Coli de hârtie A4 

• Foarfece 

• Lipici 

• Întrebări, pag. 9 

OPŢIONAL: 

• Muzica. 

• Învăţaţi copiii cum se face şi cum să spună povestea cu avionul de 

la Aplicaţia practică, https://www.youtube.com/watch?

v=1vTVlXV_PiQ. 

•  Copiii vor spune şi ei acasă această poveste părinţilor lor.  

PAŞI DE LUCRU: Vezi pagina 8.  
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VIZUALE  

Trageţi colţul 

PAŞI DE LUCRU AVIONULAPLICAŢIA PRACTICĂ ŞI LUCRU MANBUAL: 

Luaţi o coală A4 de hârtie.  

Apucaţi colţul  din dreapta şi duceţi-l spre stânga atât cât vă permite, ca să 

suprapuneţi perfect cele două laturi.  

Trageţi acum colţul din stânga spre dreapta atât cât vă 

permite şi suprapuneţi perfect cele două laturi. Veţi obţine 

astfel o căsuţă.  

Acum îndoiţi la mijloc căsuţa cu partea ascuţită în sus.  

De o parte şi de alta faceţi aripiule avionului trăgând cele două 

laturi în jos şi îndoiţi-le. Acesta este avionul.  

În timp ce povestiţi, vezi povestirea, acolo unde este indicat să tăiaţi, veţi tăia şi dvs. de trei ori succesiv 

şi la perioade diferite din aripa avionului, dar de fiecare dată veţi îndoi din nou aripile şi veţi obţine un 

avion mai mic. Când veţi vorbi despre jertfa lui Isus, veţi desface avionul rămas -cel mai subţire- şi veţi 

obţine astfel o cruce.  
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ÎNTREBĂRI JOC RECAPITUALTIV 

 

1.  Spune versetul biblic. 

 Ce este un misionar? 

2. Cum se numeşte misionarul despre care am vorbit azi? 

 Unde a mers misionarul Jim? 

3. De ce a mers Jim în Ecuador? 

 Cine l-a însoţit pe Jim în misiune? 

4. De ce cheamă Dumnezeu pe oameni să fie misionari? 

 De ce este greu să fii misionar? 

5. Cum se numea tribul la care s-a dus Jim cu prietenii săi şi cum era el? 

 Cine poate să devine un misionar? 

6. Vorbeşte despre tribul pe care l-a misionat Jim şi prietenii lui. 

 Mai există şi astăzi oameni periculoşi? 

7. Cum au ajuns Jim şi prietenii lui în junglă? 

 Cum erau oamenii din junglă? Povesteşte despre ei. 

8. De ce au mers familiile misionarilor ucişi înapoi la tribul Auca? 

 Cum pot bisericile să-i ajute pe misionari? 

9. Tu ai putea să mergi la cineva care ţi-a ucis familia? De ce da, sau de ce nu? 

 Dacă Dumnezeu ţi-ar cere să fii misionar într-o ţară periculoasă în viitor, care ar fi răspunsul 

 tău? De ce?  

10. Cine-i trimite pe misionari în misiune? De ce? 

 Cum putem să îi ajutăm noi pe misionari? Spune două lucruri pe care poţi să le faci chiar tu 

 pentru misionari.  

11.      Cum s-a schimbat tribul acum? 

           Cum schimbă Dumnezeu viaţa oamenilor care Îl primesc pe El? 
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1. 

2. 

POZE POVESTIRE JIM ELLIOT 
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3. 

4. 
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6
. 
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