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  2.  Eu sunt Lumina lumii 

Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA.                                              

TEXT: Janet Cunningham, Marcela Portillo &                               
 Florentina Pali-Gheorghiaş 

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  

 

PREŞCOLARI ȘI ȘCOLARI MICI 
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 PERSOANE: 

 1-2 Persoane  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică printr-un joc care îi va 
ajuta pe copii să facă diferența dintre lumină și întuneric.     

 În această lecție vom vorbi despre faptul că Domnul Isus a venit pe pământ 
să fie ca o lumină pentru noi, prin care să Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. 
Această lecție este creată special pentru copiii preșcolari de 5-6 ani și 
școlari mici de clasa I. 

 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, 
jocuri, aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.   

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

 Faceți copii xerox pag. 8 sau pag. 9, ori pe amândouă.  

 Pregătiți una sau două eșarfe.  

 Decupați osul pentru câine și papionul pentru pisică.  

 Puneți pe spatele osului/papionului scotch rulat                                                 
      cu partea lipicioasă în sus. 

1. Lipiți cu scotch pe o ușă sau pe un perete, la nivelul copiilor, pisicuța sau 

cățelul. 

2. Spuneți copiilor că veți juca un joc și că, pentru asta, trebuie să îi legați pe 

rând la ochi. 

3. Spuneți copiilor că, așa legați la ochi, ei trebuie să meargă și să pună 

papionul (la pisicuță) sau osul (la cățel).  

4. Jucați jocul: Copiii, pe rând, leagați la ochi vor încerca să pună papionul la 

pisică sau osul la câine.  

5.  Dacă aveți prea mulți copii la clasă, faceți așa încât să se joace câte doi copii 

odată: unul va merge la pisicuță, altul va merge la câine. 

6. După ce fiecare copil a făcut acest lucru, deslegați-l și lăsați-l să vadă unde a 

pus papionul sau osul.  

7. Când toți copiii s-au jucat, întrebați-i cât de ușor sau greu a fost și de ce nu a 

fost atât de simplu să pună papionul/osul cu ochii legați.   

8. Lăsați acum fiecare copil să facă exact același lucru, dar cu ochii neacoperiți. 

9. Întrebați: ,,Acum a fost mai ușor? De ce a fost mai ușor?” 

10. La final, spuneți copiilor că astăzi veți vorbi despre Domnul Isus care a venit 

pe pământ să fie ca o lumină pentru noi, lumină prin care noi să Îl cunoaștem 

pe Dumnezeu.   

 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă mai bine ce este lumina, ce face ea și că Domnul Isus a venit pe 
pământ ca să ne ajute să vedem cine este Dumnezeu. 

 

TEXT BIBLIC: Ioan 8: 12 

MATERIALE: 

 Copii xerox                   
pag. 8-9 

 Scotch 

 Foarfeci 

 1-2 Eșarfe 
 

 

MATERIALE: 

 Copie Xerox imagine, 
pag. 6 

 Cutie de pantofi 

 Foarfece 

 Lipici 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREZENTARE: 

 Faceți copii xerox paginile 6-7. 

 Decupați și lipiți imaginile pe coli A4 de hârtie.  

 Luați și o Biblie. 

 Puteți pune imaginile și Biblia undeva pe o masă (vezi 
ordinea lor în imaginea alăturată), sprijinite pe ceva tare, apoi 
acoperiți-le cu câte un prosop, ca să nu fie văzute de copii. 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe parte dintr-un verset biblic care ne 
spune că Isus este Lumina lumii. 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 6-7 

 Foarfecă 

 Scotch 

 ColiA4 de hârtie  

 4Prosoape 

 Lipici 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

Faceți o gaură 

...Isus este Lumina lumii... 
 Ioan 8:12 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți o copie xerox pag. 6. 

 Decupați imaginea. 

 Luați o cutie de pantofi cu capac.  

 Faceți o gaură într-o parte, vezi imaginea alăturată. 

 Ridicați capacul și, în cealaltă parte - cea fără gaură, lipiți pe interior 
imaginea cu Isus în iesle.  

 Puneți capacul și puneți cutia undeva, ca să nu fie văzută de către copii până la 
momentul potrivit.  

1. Scoateți cutia și treceți-o prin fața fiecărui copil.  

2. Lăsați-i pe toți copiii să privească pe rând înăuntru prin gaură, ca să vadă 
ce este acolo. NU deschideți capacul.  

3. Copiii vor privi, pe rând, prin gaură în cutie și vor spune că nu se vede 
nimic.  

4. Întrebați copiii de ce cred ei că nu pot vedea ce se află în cutie. 

5. Ridicați foarte puțin capacul, vezi imaginea alăturată, și arătați copiilor, 
din nou, ce se află în cutie. Copiii vor privi tot prin gaură, dar acum vor 
avea puțină lumină.  

6.  Copiii vor vedea imaginea și vor spune că este Isus.  

Știți copii, noi astăzi învățăm despre lumină. Și am văzut până acum cât de bună este lumina. Dar de 

ce învățăm noi despre lumină? Pentru că Domnul Isus a spus despre El că este Lumina lumii, adică a 

noastră. Cum poate fi Isus o lumină și ce legătură are imaginea Isus copil din cutie cu ceea ce vrem 

noi să învățăm? Simplu. Acest lucru înseamnă că Isus a venit din cer pe pământ, ca să ne arate cum 

este Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu și El a vrut să vină pe pământ, ca să ne ajute să Îl 

cunoaștem pe Dumnezeu. Până să vină Isus pe pământ, oamenii nu L-au văzut pe Dumnezeu. Dar 

când Isus a venit pe pământ, a fost ca o lumină care a ajutat pe oameni să Îl vadă pe Dumnezeu prin 

El. Da, Domnul Isus este Lumina lumii. 

CONCLUZIE:  

 Isus este Lumina care ne ajută să cunoaștem pe Dumnezeu.  

1. Spuneți: ,,Oh, nu pot să văd imaginea! Este acoperită. Ridic prosopul puțin și este întuneric!” 

2. Scoateți primul prosop, ca să se vadă imaginea. 
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3. Luați o lanternă și țineți lumina pe acea imagine, apoi 
spuneți: “Acum este mai bine, am lumină!”  

4. Arătați imaginea cu Isus.  

5. Spuneți că ea reprezintă cuvintele: Eu sunt.  

6. Țineți lumina de la lanternă pe acea imagine.  

7. Spuneți copiilor că Isus a spus despre Sine ceea ce veți învăța ca verset; de aceea 
imaginea Lui reprezintă cuvintele Eu sunt. 

8. În timp ce țineți lumina pe acea imagine, spuneți cu copiii: Eu sunt. 

9. Scoateți al doilea prosop și luminați cu lanterna a doua imagine, lumânarea.  

10. Spuneți copiilor că acea imagine reprezintă cuvântul Lumina. 

11. În timp ce țineți lumina pe fiecare imagine, pe rând, spuneți cu copiii: Eu sunt Lumina. 

12. Scoateți al treilea prosop și arătați copiilor imaginea cu copiii.  

13. Spuneți copiilor că acea imagine reprezintă cuvântul lumii. 

14. În timp ce țineți lumina pe fiecare imagine, pe rând, spuneți cu copiii: Eu sunt Lumina lumii. 

15. Spuneți împreună de două-trei ori cuvintele: Eu sunt Lumina lumii.  

16. Scoateți al patrulea prosop și arătați copiilor Biblia.  

17. Spuneți copiilor că Biblia reprezintă Ioan 8:12a, adică referința biblică. 

18. În timp ce țineți lumina pe fiecare imagine, pe rând, spuneți cu copiii: Eu sunt Lumina lumii. 
Ioan 8:12a 

19. Spuneți toți împreună de două-trei ori versetul. De fiecare dată, puneți lumina de lanternă pe ceea 
ce trebuie să se rostească.  

JOCUL este OPȚIONAL:  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să repete și să aplice practic cele învățate la lecție 
despre cum Isus este Lumina noastră care ne ajută să Îl cunoaștem pe 
Dumnezeu.  

1. Cu ajutorul acelorași imagini și cu lanterna veți face un joc cu 
copiii.  

2. Veți pune lumina de la lanternă pe fiecare imagine, pe rând, și, 
în funcție de cât de repede sau lent veți mișca lanterna, vor 
spune și copiii. 

 Mișcați lumina de la o imagine la alta în ritm normal. 
 Mișcați lumina de la o imagine la alta în ritm lent. 
 Mișcați lumina de la o imagine la alta în ritm foarte alert. 
 Mișcați lumina de la o imagine la alta în ritm foarte lent. 
 Mișcați lumina de la o imagine la alta în ritm alert. 
3. Dacă doriți să faceți mai tare sau mai încet, pentru tare ridicați lumina deasupra   
      imaginii, iar pentru încet, puneți lumina sub imagine. 
4. Alternați modul de rostire de la o imagine la alta și faceți să fie un joc cât mai haios: 

lent, alert, încet, tare etc.  
 
 
 

MATERIALE: 

 O coală neagră sau o bucată 
de material 

 2Coli A4 de hârtie 

 Imaginea Isus de la versetul 
biblic 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească de 
faptul că Domnul Isus este Lumina lumii. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Tăiați din coli A4 de hârtie, de preferat hârtie 
colorată, bucăți de aprox. 10x4 cm., vezi 
imaginea alăturată. Dacă nu aveți hârtie colorată 
puteți colora cu creioane colorate.  

 Faceți copii xerox cu versetul, pag. 10. 

 Decupați versetele să aveți unul de copil. 

 Tăiați pentru fiecare copil hârtie creponată de culoare  
galben și roșu. 

 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 10 

 Coli A4 de preferat 
colorată 

 Foarfeci 

 Creioane colorate 

 Hârtie creponată roșu și 
galben 

 Lipici 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiți materialele de care aveți nevoie pentru joc:  
 O coală (sau o bucată de material) neagră.  
 O coală de hârtie pe care să faceți un semn 

mare de întrebare. 
 O coală de hârtie pe care să desenați un soare. 
 Imaginea cu Isus de la versetul biblic.  

1. Arătați foaia neagră și spuneți: ,,Ce nu putem face pe întuneric?”  
2. Copiii răspund. 
3. Arătați foaia cu soarele și spuneți: ,,Ce putem face pe lumină?” 
4. Copiii răspund. 
5. Arătați foaia cu semnul întrebării și spuneți: ,,Noi nu L-am cunoscut pe Dumnezeu.” 
6. Copiii răspund. 
7. Arătați foaia cu Isus și spuneți: ,,Dar Isus a venit ca să ne ajute să Îl cunoaștem pe 

Dumnezeu.” 
8. Copiii răspund. 

CONCLUZIE:  

Isus este Dumnezeu. El este Lumina care a venit pe pământ ca să ne ajute                                   
să Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Ce minunat este că noi nu mai trăim în întuneric, așa cum era 
în cutia de la începutul orei. Vă amintiți? Noi am putut vedea imaginea din interior, doar 
după ce a pătruns lumina în cutie. Tot așa, noi avem acum ca lumină pe Domnul Isus, care 
ne ajută să Îl vedem și să Îl cunoaștem pe Dumnezeu.  

 

1. Copiii colorează lumânarea, dacă nu aveți hârtie colorată, și versetul biblic.  

2. Copiii vor lipi versetul și focul din hârtie creponată, vezi imaginea alăturată.  

 

...

... ...

... ...

... ...

... ...

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. 

 LUCRU MANUAL 
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VIZUALE 
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 Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să înțeleagă că Domnul Isus a venit pe pământ să fie ca o 
lumină pentru noi, prin care să Îl putem cunoaște pe Dumnezeu.Textul biblic este din Ioan 8: 12 și versetul biblic 
este din   Ioan 8: 12a  ,,…Eu sunt Lumina lumii...” 

...Isus este Lumina lumii... 

 Ioan 8:12 


