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SCOPUL LECŢIEI: Copiii vor învăţa că Dumnezeu a avut 

un plan prin venirea lui Isus în lume, a avut un plan cu magii 

şi are un plan cu ei. 

 TEXT BIBLIC: Matei  2:1-12  

VERSET BIBLIC: Matei 2:11  

  

După planul lui Dumnezeu... 

      Magii 

Acest material a fost realizat de KIDZ ROMÂNIA.  

TEXT: Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  

 

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI 
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INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii vor învăţa că Dumnezeu a avut un plan prin 

venirea lui Isus în lume, a avut un plan cu magii şi are un plan cu ei. 

 

TEXT BIBLIC:  Matei  2:1-12  

 Puneţi într-o pungă prin care nu se poate vedea următoarele 

obiecte care vă vor folosi în prezentarea lecţiei: o coroană, 

steaua, pag. 5, o cutie mică împachetată frumos ca un 

cadou, o bancnotă, un bilet de tren sau autobuz. 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

 Biblia spune că Dumnezeu a descoperit unor magi că S-a născut un 

Prunc special. (Scoateţi din pungă coroana şi arătaţi copiilor.) Ştiţi voi cine era 

acel Prunc? Da, Isus. Dar magii? Ei erau nişte înţelepţi foarte bogaţi care au văzut o stea mare pe cer. 

(Scoateţi din pungă steaua şi arătaţi copiilor.) Dumnezeu le-a arătat acea stea pentru că voia ca ei să 

ştie că S-a născut Isus. Aşa că magii au pornit într-o lungă şi grea călătorie în căutarea Pruncului. 

(Scoateţi din pungă biletul şi arătaţi copiilor.) Credeţi că le-a fost uşor? Nicidecum, pentru că 

drumul era foarte lung şi obositor. Dar steaua aceea a mers înaintea lor pe cer, până au ajuns la locul 

unde era Isus. Ce credeţi că au făcut magii când L-au găsit? S-au bucurat foarte tare, apoi I s-au 

închinat pentru că ştiau că este un Copil special. Şi I-au adus nişte daruri foarte scumpe şi preţioase. 

(Scoateţi din pungă cadoul şi arătaţi copiilor.) Dar ce să facă Isus cu aceste daruri? Pentru că erau 

foarte scumpe, eu cred că Maria şi Iosif le-au vândut ca să Îl poată creşte pe Copil. (Scoateţi din 

pungă bancnota şi arătaţi copiilor.) 

 Dumnezeu a îngrijit de nevoile lui Isus. El i-a îndumat pe magi ce cadouri să Îi facă lui Isus. 

Dumnezeu a fost cu Isus şi Şi-a împlinit până la sfârşit tot planul cu El. 

CONCLUZIE:  

 Dumnezeu a avut un plan cu venirea lui Isus pe pământ, anume iertarea noastră de rele. El a 

descoperit  magilor că S-a născut Isus; apoi le-a arătat ca semn o stea mare pe cer. Magii au venit la 

Prunc cu daruri speciale şi foarte scumpe. Dumnezeu a îngrijit de Fiul Său şi a făcut ca magii să 

aducă aceste daruri scumpe. Dumnezeu are un plan şi cu tine, și vrea ca şi tu să Îi fii folositor. Ştii tu 

care este planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta şi, mai ales, cum poţi să Îi fii folositor?  

(Lăsaţi copiii să se gândească preţ de câteva minute, apoi cereţi-le să spună cum ar putea fi ei 

folositori Domnului Isus de acest Crăciun. Folosiți-vă în discuție și de întrebările de mai jos.) 

 Prin ce daruri te-ar putea folosi pe tine Dumnezeu în planul Său? (Prin ascultare, dragoste, 

închinare, credincioșie, să spunem altora despre El etc.) 

 Ce a adus Isus prin venirea Sa pe pământ? (Mântuire, vindecare, dragoste, grijă etc.) 

 

RUGĂCIUNE: 

Aduceţi copiii în rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu pentru că El are un plan şi cu viaţa lor, dar 

şi de cerere ca El să îi folosească acolo unde este planul Său. 

 

 

MATERIALE: 

 O pungă pentru cadou 

 Coroană (din hârtie) 

 Stea, model pag. 5 

 O cutie pentru cadou 

 O bancnotă 

 Un bilet de tren sau autobuz 
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1. Împărţiţi copiii în două echipe.  

2. Arătaţi cele două coli de hârtie pe care scrie 1 şi 2.  

3. Luaţi doi voluntari copii mici sau mai mari, ori pe altcineva, ca 

să ţină coala cu cifra la vedere: reprezentantul pentru echipa unu 

primeşte cifra 1, iar reprezentantul pentru echipa doi primeşte 

cifra 2.  

4. Când reprezentantul cu cifra unu ridică hârtia sus, deasupra 

capului, echipa unu se ridică în picioare şi spune versetul până ce 

acesta lasă hârtia jos.  

5. Apoi reprezentantul cu cifra doi ridică hârtia sa şi echipa doi se 

ridică şi continuă să spună versetul de unde s-a oprit echipa 

anterioară.  

6. Jocul se repetă alternativ.  

7. Când cei doi reprezentanţi ridică împreună hârtiile cu cifra lor în  

sus, ambele grupe se vor ridica să spună versetul biblic.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOCUL este OPȚIONAL 

 
MATERIALE: 

 Biblia 

 3 Coli A4 de hârtie 

 
OBIECTIVE: Copiii să înveţe cât mai uşor, prin joc, versetul 

biblic despre cum magii s-au lăsat folosiţi de Dumnezeu. 

 Învăţaţi versetul cu cei mici folosindu-vă de mişcarea trupului şi 

semne astfel: 

… au văzut Pruncul—Puneţi mâna la ochi ca şi cum aţi 

privi departe. 

… şi I s-au închinat –Faceţi o plecăciune ca şi cum                  

v-aţi închina. 

… şi I-au adus daruri - Întindeţi mâna spre vecinul ca 

şi cum i-aţi dărui ceva. 

 Matei 2:11  - Țineţi mâinile în faţă în formă de carte.  

...au văzut pe Pruncul... şi I  

s-au închinat… şi I-au adus  

daruri... 

 Matei 2:11  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Scrieţi pe două coli A4 de hârtie pe una cifra 1, pe alta cifra 2. 

1 2 
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1. Toţi copiii vor fi o echipă. 

2. Cocoloşul de hârtie reprezintă pionul de joc.  

3. Alegeţi un copil care să vină să extragă o cifră. Dacă s-a întâmplat să aleagă cifra 6,  

jocul va începe. Dacă nu, va veni un alt copil şi tot aşa până ce a fost aleasă cifra 6 ca 

jocul să înceapă.  

 Faceţi o copie xerox Planşa de joc. Dacă se poate, printaţi pe coli A3 

de hârtie ca jocul să fie cât mai mare şi mai vizibil.  

 Lipiţi jocul undeva la vedere pe un perete.  

 Faceţi un cocoloş de hârtie. Acesta va fi pionul. Puneţi scotch de jur împrejurul cocoloşului, dar 

cu partea lipicioasă în sus.  

 Tăiaţi 6 fâşii de hârtie, şi pe fiecare fâşie scrieţi o cifră de la 1 la 6. Fâşiile vor fi îndoite ca să nu 

se vadă cifrele. 

 Pregăţiţi lista cu întrebări pag. 5. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: ORĂ: 

 S
M

T

A

U

U

O

S

M

M

MATERIALE: 

 Copie xerox Planșa de 

joc vezi Anexa Crăciun 

2013, pag 2-3 

 Întrebări pag. 5 

 Hârtie colorată pentru 

pion 

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc că Dumnezeu a avut 

un plan prin venirea lui Isus în lume, a avut un plan cu magii şi are un 

plan cu ei. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi mai multe tuburi de la hârtia igienică. 
 Faceţi copii xerox cu cercuri din hârtie pentru faţa magilor, 

pag. 7, una la  12 copii. 
 Decupaţi cercurile ca să aveţi toate feţele pregătite. 
 Faceţi câteva triunghiuri în loc de coifuri sau mici coroane 

pentru magi. 

MATERIALE: 

 Tuburi de la hârtia 

igienică 

 Hârtie creponată, 

şerveţele etc. 

 Cerc de carton/foaie 

albă pentru feţe 

 Lipici 

 Copii xerox pag. 6 

 Foarfeci 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că planul lui Dumnezeu                                 

este  ca şi ei să fie folositori asemenea magilor care au fost de 

mare folos lui Isus prin darurile aduse. 

 LUCRU MANUAL 

1. Daţi copiilor un tub de carton de la hârtia igienică şi un cerc pentru 
faţă. 

2. Copiii vor desena faţa magilor. 
3. Copiii vor colora tubul de carton sau îl vor decora frumos ca şi cum 

ar fi o haină regală.  
4. Copiii vor lipi la cap  - cercul ce ţine loc de faţă - o coroană făcută 

din hârtie, ori un triunghi mic în loc de coif.    

 JOC 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. 
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ÎNTREBĂRI:  

 

1. Ce sărbătorim noi la Crăciun? 

2. Cum au aflat magii că S-a născut Isus? 

3. De ce au venit magii la Isus? 

4. Ce au adus magii în dar lui Isus? 

5. La ce au folosit lui Isus darurile magilor? 

6. Cine a plănuit ca magii să aducă daruri scumpe lui Isus şi de ce?  

7. Spune versetul biblic. 

8. Prin ce ai vrea tu să fii  folositor lui Isus la acest Crăciun?  

9. Spune versetul biblic. 

10. Cine erau magii? 

 

STEA 

4.     Fâşiile cu cifre se pun la loc îndoite, de fiecare dată după ce sunt folosite.  

5.  Înaintarea pionului pe tabla de joc se face în funcţie de cifra extrasă de fiecare dată, precum şi  

        de cerinţele de pe tabla de joc.  

6.   Atunci când vă opriţi cu pionul la o întrebare, puneţi copiilor întrebarea respectivă din setul de  

         întrebări, pag. 5. 

7.      ATENŢIE! Faceţi în aşa fel, încât toţi copiii să fie implicați în joc. 
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