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Dragi învăţători,
A sosit momentul să vă trimitem câteva materiale ajutătoare
pentru prezentarea lecţiei biblice, lecţie care prezintă evenimentele
ce au însoţit naşterea Domnului Isus. Acest material vine în
sprijinul tuturor celor ce lucrează cu grupele de copii
PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI.
Ne rugăm ca Dumnezeu să vă ajute în toată lucrarea şi
activitatea dvs. cu copiii din biserica în care slujiţi.
Ne rugăm, de asemenea, ca Domnul să-i binecuvânteze pe
copilaşii din grupele dvs. cu ascultare, înţelegere şi mântuirea Lui.
Dumnezeu să vă umple inima de bucurie, iar cu prilejul
acestor sărbători să vă dea pace, speranţă şi încredere, aşa cum
au primit şi cei ce au trecut pe la ieslea Pruncului Isus.
Fiţi binecuvântaţi cu SĂRBĂTORI FERICITE!
Echipa KIDZ ROMÂNIA

INSTRUCŢIUNI
În acest buletin informativ secţiunea Preşcolari şi Şcolari mici, veţi găsi: o lecţie biblică, jocuri noi
pentru învăţarea versetului biblic etc. Vă propunem şi o activitate pe care o puteţi pregăti cu
cei mici şi foarte mici pentru a o prezenta în faţa bisericii. Această activitate poate înlocui cu succes
o scenetă, fiind uşor de realizat şi în timp scurt.
În acest buletin informativ secţiunea Preşcolari şi Şcolari mici, veţi găsi, de asemenea, alte câteva
jocuri atractive pentru copii.
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Crăciun 3

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI

SCENA NAŞTERII
INSTRUCŢIUNI:
1.
Tăiaţi partea din faţă a cutiei (vezi ilustraţia).
2.
Decoraţi-o în aşa fel încât să arate ca un grajd.
3.
Printaţi imaginile cu Iosif, Maria şi restul personajelor din scena
naşterii, pag. 15.
4.
Decupaţi imaginile.
5.
Doar îngerul, oiţele, păstorii, magii şi câinele vor fi lipite fiecare de
câte un beţişor.
6.
Doar Maria, Iosif, ieslea şi copilul, vaca şi măgarul vor fi lipite pe
cutie. (Puteţi să le lipiţi în interiorul cutiei. Data viitoare când veţi
folosi cutia, ele vor fi deja lipite acolo. Copiilor le place când văd
fiecare mişcare.) Pentru ca figurinele să nu cadă, puteţi să puneţi un
pic de scotch pe partea care se îndoaie. Tăiaţi scotch-ul dinainte şi
pregătiţi-l.
MATERIALE:
PREZENTAREA LECŢIEI:

 Cutie de pantofi,
sau o cutie de
mărimea unei cutii
de pantofi
 Beţişoare
 Foi de hârtie
 Creioane
colorate
 Lipici
 Foarfecă

Era foarte târziu atunci când au ajuns în Betleem, iar ei aveau
nevoie de un loc în care să se adăpostească.
Povestiţi cum Iosif mergea din casă în casă pentru a căuta găzduire.
Cu greu, au găsit un loc unde să poată dormi.
Aduceţi cutia care reprezintă grajdul.
Unde credeţi că o va duce Iosif pe Maria?
Lăsaţi copiii să răspundă. Vorbiţi despre locul în care ei urmau să stea,
punând animalele în grajd (folosiţi scotch-ul pentru a le face să stea în
picioare). Acum puneţi-i pe Maria şi pe Iosif. Spuneţi-le copiilor că în acea
noapte S-a născut Isus. (Puneţi înăuntru şi ieslea cu Copilul). Acum povestiţi despre păstorii
care au auzit îngerii cântând. (Arătaţi-le oile şi păstorii.)
Îngerii le-au spus să meargă şi să caute Copilul.
Mutaţi păstorii şi oile ca şi cum ar merge.
În cele din urmă, ei au ajuns la locul unde era Isus.
Băgaţi-i înăuntru prin cele două găuri din cutie. Puteţi să spuneţi copiilor cum mai întâi păstorii
s-au uitat înăuntru.
Poate că l-au întrebat pe Iosif dacă ştie unde S-a născut un Copilaş.
Mutaţi păstorii, care sunt lipiţi de un beţişor, din ce în ce mai aproape de iesle. Întrebaţi copiii ce
cred ei că I-au spus păstorii Copilaşului. Scoateţi păstorii din cutie.
A doua zi, păstorii au mers acasă. Trebuiau să aibă grijă de oile rămase pe deal. Dar
nu după mult timp, altcineva a venit să Îl vadă pe Isus. Cine credeţi că a venit? Arătaţi-le
imaginea cu magii şi cămilele lor.
Ei au venit de departe. Ţineţi magii departe de grajd.
Nişte oameni foarte importanţi se uitau în sus, la cer. De-odată, ei au văzut o stea
deosebită. Ei ştiau că aceasta este o stea pe care Dumnezeu le-o trimisese. Ei trebuiau să
urmeze steaua. Puneţi steaua deasupra grajdului şi începeţi să apropiaţi magii şi cămilele de
grajd.
Ei au mers şi au mers... Folosindu-vă de beţişoarele ataşate magilor, mişcaţi-i ca şi cum ar
merge.
Uneori ei mergeau pe cămile, alteori nu. Într-un final, ei au văzut unde s-a oprit
steaua. Unde credeţi voi că s-a oprit?’ Lăsaţi copiii să răspundă.
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Crăciun 4

Aveţi dreptate. Steaua i-a dus exact acolo unde erau Iosif, Maria şi Isus. Magii au
întrebat pe mulţi oameni din oraş dacă ştiau unde pot găsi Copilaşul care tocmai S-a născut şi urma să le fie rege. Unii le-au spus să meargă să se uite acolo unde stăteau Iosif şi
Maria. Magii trebuie să intre în grajd prin găurile făcute în părţile laterale ale cutiei.
„Ia uite!” a spus unul dintre magi ,,un Copilaş! Credeţi că El e viitorul rege pe care Îl
căutăm?” a întrebat altul. „Da, El este!” Cred că magii au ştiut din prima clipă, când L-au
văzut pe Isus, că El este acel Copilaş special în căutarea căruia îi trimisese Dumnezeu.
Biblia ne spune că atunci când L-au văzut pe Domnul Isus, aceştia s-au plecat înaintea Lui
şi I s-au închinat. Aplecaţi figurinele ridicând un pic capetele beţişoarelor.
Ştiţi ce înseamnă închinarea? Făcând acest lucru ei
I-au spus lui Isus cât de mult Îl iubeau. Ei Îi arătau cât de
fericiţi erau pentru că L-au găsit. Ei I-au adus nişte
daruri.
Acum, lăsaţi copiii să manevreze şi ei pe rând
A doua zi, magii şi-au luat cămilele şi au plecat.
figurinele şi să îşi imagineze cum s-au
Scoateţi-i din grajd. Cum credeţi că s-au simţit Iosif şi
desfăşurat primele zile de după naşterea lui
Maria când au văzut cât de fericiţi erau toţi cei ce veneau
Isus. Arătaţi-le cum să pună figurinele în
cutie prin cele două găuri. Dacă aveţi mai
să-L vadă pe Isus? Eu sunt foarte fericit (-ă) când mă
mulţi copii, poate că e nevoie să pregătiţi mai
gândesc că Isus a venit la noi. Câţi dintre voi sunteţi
multe cutii şi mai multe figurine, aşa încât cât
mai mulţi copii să se poată juca în acelaşi
bucuroşi pentru că a venit Isus? Vă amintiţi că am spus
timp. Dacă e posibil, la fiecare cutie ar trebui
că magii I-au arătat lui Isus cât de fericiţi şi mulţumitori
să fie un asistent de-al dvs. care să ajute pe
erau ei pentru că El se născuse? Haideţi să Îi mulţumim
copii (sau un părinte). Lăsaţi
copiii să îşi spună unul altuia povestea.
şi noi lui Isus, la fel cum au făcut magii. Haideţi să ne
plecăm capurile şi să Îi spunem Lui cât de mult Îl iubim.
Spuneţi o rugăciune simplă şi scurtă:
Doamne Isuse, suntem atât de fericiţi că Te-ai
născut! Te iubim foarte mult. Amin.”

MATERIALE

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI

Nu este nevoie de
materile, ci doar de
participarea
copiilor.
,,...S-a născut un
mântuitor, care este
Hristos, Domnul.’’

INSTRUCŢIUNI
1. Luaţi toţi copiii şi rugaţi-i să se aşeze în cerc.
2. Cereţi copiilor să-şi dea mânuţele unii altora; fiecare copil ţine mâna stângă deschiLuca 2:11
să sub palma vecinului din stânga, iar mâna dreaptă deschisă peste palma vecinului din dreapta.
3. Spuneţi împreună de două-trei ori versetul înainte de-a începe jocul, pentru a fi siguri că toţi copiii au
reţinut cuvintele din verset.
4. Jocul începe. Este ales un copil care spune primul cuvânt din verset timp în care loveşte uşor cu palma
dreaptă palma vecinului din stânga. Vecinul din stânga continuă cu următorul cuvânt din verset, lovind
şi el uşor palma vecinului său din stânga. Jocul continuă astfel până ce întreg versetul biblic a fost
spus.
5. La sfârşit, toţi copiii spun împreună versetul biblic.
6. Jocul se reia ca la punctul 4, dar ceva mai repede.
7. Toţi copiii spun împreună versetul biblic mai repede, vezi punctul 5.
8. Jocul se reia ca la punctul 4, dar de data aceasta foarte repede.
9. Toţi copiii vor spune împreună versetul foarte repede.
10. Jocul se va juca de câte ori doriţi, dar de fiecare dată se va desfăşura cu şi mai mare repeziciune.
ATENŢIE!
După ce jocul a fost jucat de mai multe ori, dacă vreţi să-l mai jucaţi, copiii care nu ştiu ce cuvânt
trebuie să spună atunci când le vine rândul, vor primi o pedeapsă: să sară într-un picior, să facă precum
un porcuşor, să scarpine pe creştet un coleg etc.
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ŞCOLARI MICI—o copie xerox la 2 copii

UN MÂNTUITOR,

CARE ESTE

DOMNUL

VI S-A NĂSCUT

ASTĂZI

ÎN CETATEA

LUCA 2:11

LUI DAVID,

HRISTOS,

UN MÂNTUITOR,

CARE ESTE

DOMNUL

VI S-A NĂSCUT

ASTĂZI

ÎN CETATEA

LUCA 2:11

LUI DAVID,

HRISTOS,
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INSTRUCŢIUNI
● Învăţaţi cu copiii Luca 2:11.
● Decupaţi cuvintele din tabele.
● Copiii trebuie să coloreze
imaginea, apoi să lipească în
ordinea corectă cuvintele din
verset, lângă imagine.

Crăciun 6

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI

MATERIALE:
 Copie Xerox,
pag. 7
 7 coli albe de
hârtie
 Carioci colorate
 Foarfece

SCOPUL ACTIVITĂŢII
Această activitate îi aduce pe copii în faţa bisericii cu scopul de a reaminti
auditoriului ce evenimente s-au desfăşurat în ziua în care noi
sărbătorim naşterea Domnului Isus.
Această activitate poate fi făcută cu ajutorul copiilor de la 5 la 12 ani.

INSTRUCŢIUNI
1.
2.
3.

4.
5.

Alegeţi un număr de şapte sau paisprezece copii.
Faceţi o copie xerox, vezi pag. 7.
Tăiaţi explicaţiile pentru fiecare literă. Dacă aveţi doar şapte copii, oferiţi fiecărui copil atât
explicaţia literei cât şi versetul biblic reprezentativ. Dacă dispuneţi de paisprezece copii,
folosiţi-vă de câte doi copii pentru fiecare literă: unul pentru explicaţie, celălalt pentru versetul
biblic.
Copiii trebuie să scrie vizibil cele şapte litere pe cele şapte coli.
Atenţie! Se scrie o literă pe coală. Fiecare literă trebuie scrisă mare şi citeţ.
Copiii vor decora după preferinţă cele şapte coli de hârtie.

PREZENTAREA ACTIVITĂŢII
Cei şapte (paisprezece) copii vor veni pe rând în faţă. Mai întâi, de undeva de la stânga, va veni un copil
(sau doi copii) ţinând în mână prima literă, litera C. Se opreşte (opresc) la mijloc în faţa bisericii, apoi se
va spune cu voce tare explicaţia literei şi versetul biblic (un copil va spune explicaţia literei, celălalt va spune versetul biblic). Dacă este doar un copil pe literă, acela va spune şi explicaţia şi versetul. Apoi se va retrage undeva în dreapta, dar la vedere. Se va proceda astfel până ce toate cele şapte litere vor fi prezentate în
faţa bisericii. Când toate literele se află în faţă, biserica va putea citi cuvântul CRĂCIUN care a fost realizat
cu ajutorul copiilor. Atunci toţi copiii vor spune tare împreună: CRĂCIUN FERICIT!

14 COPII,
O literă la fiecare
doi copii.

C

R

7 COPII,
O literă la fiecare
copil
C

R

A
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Crăciun 7

ACTIVITATE ÎN FAŢA BISERICII

C– este pentru COPILUL care S-a născut în ieslea din Betleem.
,,Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat...’’ Isaia 9:6

R– este pentru REGELE ceresc care fost trimis pe pământ de Tatăl.
„Unde este Regele de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în
Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” Matei 2:2

A– este pentru ADEVĂRUL lui Dumnezeu care ne dă pacea.
„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.’’
Ioan 14:6

C– este pentru CÂNTECUL îngerilor care L-au glorificat pe Pruncul născut.
,,Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe
Dumnezeu...’’ Luca 2: 13

I– este pentru IUBIREA lui Dumnezeu Care L-a trimis pe Fiul Său.
,,Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.’’ Ioan 3:16

U- este pentru UNSUL lui Dumnezeu Care a fost ales să mântuiască lumea.
,, Astăzi în cetatea lui David, vi S-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul.’’
Luca 2:11

N - este pentru NOAPTEA minunată în care a coborât Mântuitorul pe pământ.
,,În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp, şi făceau de
noaptea împrejurul turmei lor.’’ Luca 2:8
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Crăciun 8

SCOPUL
Recapitulaţi prin joc împreună cu copiii, ceea ce aţi învăţat în
timpul lecţiei despre naşterea Domnului Isus. În timp ce dvs.
veţi menţiona câteva cuvinte pe parcursul jocului, copiii vor
face anumite semne ghidaţi fiind de dvs.

Această activitate nu
are nevoie de niciun
material, ci doar de
imaginaţie şi de
participarea copiilor.

SPUNEŢI
1.
Păstorii stăteau somnoroşi pe
câmp.

FACEŢI
1.
Toţi copiii stau cu capetele
plecate, semn că dorm.

2.

Au venit îngerii.

2.

3.
4.

S-a născut Isus.

3.

4.

Magii au mers după stea.

4.

5.

Păstorii şi magii L-au căutat.

5.

6.

Păstorii şi magii s-au închinat.

6.

7.

Isus este Mântuitorul.

7.

8.

Dumnezeu ne iubeşte pe toţi.

8.
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Copiii vor mişca mâinile în sus
şi în jos ca şi cum ar zbura.
Copiii vor împreuna mâinile ca şi
cum ar ţine în braţe un bebeluş
pe care îl leagănă.
Copiii vor ţine o mână deasupra
ochilor şi vor arăta cu cealaltă
mână în sus ca şi cum ar vedea
o stea mare pe cer.
Copiii vor bate pasul pe loc ca şi
cum ar merge.
Copiii se aşează în genunchi ca
şi cum s-ar ruga.
Copiii vor împreuna degeţelele în
formă de cruce.
Copiii îşi prind cu mâna dreaptă
umărul stâng şi cu mâna stângă
umărul drept. Vor arăta ca şi cum
s-ar îmbrăţişa pe ei înşişi.

Crăciun 9
MATERIALE:

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI

SCOPUL: Copiii trebuie să acopere toate imaginile de pe foaia lor de
joc cu o boabă de fasole. Astfel, copiii vor putea să aprofundeze şi să
recapituleze lecţia cu ajutorul întrebărilor puse de către învăţător în
timpul jocului.

●

Copii Xerox după
pag.10-12

●

Copii Xerox după
pag.10-12

●

Lipici

●

Foarfece

●

O pungă de plastic

●

8-10 Boabe de fasole
pentru fiecare copil

INSTRUCŢIUNI: Înainte de a începe, decupaţi pătratele cu imagini de la pag. 11.
Puneţi-le într-o pungă. Fiecare copil va trebui să aibă foaia lui de joc şi 9 boabe de
fasole. Învăţătorul va extrage o imagine şi o va arăta copiilor. Cine are imaginea respectivă pe foaie, va aşeza un bob
de fasole pe imagine. Învăţătorul va pune apoi o întrebare despre imaginea respectivă, care va ajuta pe copii să recapituleze lecţia. Apoi va extrage o altă imagine. Jocul continuă până când unul dintre copii a marcat cu boabele de fasole
toate imaginile de pe foaia de joc.

JOC RECAPITULATIV. EXEMPLU cum ar trebui să arate foile
de joc după ce s-au lipit versetele şi imaginile.

1

2

3
PREŞCOLARI
ŞI COPII MICI

8

Steaua din mijloc
este “gratis” şi
copiii pot să o
marcheze de la
începutul jocului.
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Crăciun 10

FOILE DE JOC PENTRU COPII—JOC RECAPITULATIV
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Crăciun 11
PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI
FACEŢI COPII XEROX PENTRU COPII (în funcţie de câţi copii aveţi în grupă). Decupaţi fiecare pătrat. Veţi avea
nevoie de câte 8 imagini diferite pentru FIECARE copil în parte.
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Crăciun 12
PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI

ATENŢIE
Printaţi DOAR O COPIE PENTRU ÎNVĂŢĂTOR.
Puneţi toate bileţelele într-o pungă, apoi extrageţi pe
rând.
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Crăciun 13
PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI
INSTRUCŢIUNI: Faceţi copii xerox după această pagină. Cu o zi înainte de lecţie, lipiţi imaginile pe carton. Înainte de lecţie, decupaţi imaginile după liniile negre. Fiecare set decupat trebuie pus separat într-un plic sau o pungă.
Arătaţi copiilor imaginea completă. Amestecaţi piesele de puzzle. Copiii trebuie să aşeze piesele în ordine pentru a
reconstrui imaginea.
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Crăciun 14
PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI
INSTRUCŢIUNI: Faceţi copii xerox după această pagină. Cu o zi înainte de lecţie, lipiţi imaginile pe carton. Înainte de lecţie decupaţi imaginile după liniile negre. Fiecare set decupat trebuie pus separat într-un plic sau o pungă.
Arătaţi copiilor imaginea completă. Apoi amestecaţi piesele de puzzle. Copiii trebuie să aşeze piesele în ordine
pentru a reconstrui imaginea. Acum ei pot să coloreze
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Crăciun 15

Imaginile care au în partea de jos
menţiunea Îndoiţi şi lipiţi,vor fi
decupate cu tot cu acea menţiune.
Această porţiune va fi îndoită în
spate, astfel încât figurinele să
poată sta singure în picioare.
Imaginile care nu au o menţiune
vor fi lipite de beţişoare. În timpul
povestirii, introduceţi imaginile despre care povestiţi.
Opţional: Dacă doriţi să povestiţi
despre drumul spre Betleem, puteţi
să folosiţi imaginea cu Iosif şi cu
Maria împreună.

Îndoiţi şi lipiţi

Îndoiţi şi lipiţi

Îndoiţi şi lipiţi

Îndoiţi şi lipiţi
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