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SCOPUL LECŢIEI: Copiii vor învăţa că Dumnezeu a avut 

un plan cu venirea lui Isus pe pământ şi a anunţat naşterea Lui 

câtorva magi care I-au adus daruri de mare folos. 

 TEXT BIBLIC: Matei  2:1-12  

VERSET BIBLIC: Matei 2:10-11  

  

După planul lui Dumnezeu... 

      Magii 

Acest material a fost realizat de KIDZ ROMÂNIA.  

TEXT: Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  

 

ȘCOLARI   

Aplicaţie Practică  4 
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INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

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

venirea lui Isus pe pământ şi a anunţat naşterea Lui câtorva magi care I

-au adus daruri de mare folos. 

TEXT BIBLIC:  Matei  2:1-12  

 Vorbiţi cu câteva persoane să vină să interpreteze o scenetă. 

Dați-le scriptul de mai jos pentru a repeta. 

 PREGĂTIREA SCENETEI: Deşi  magii nu L-au găsit în 

realitate pe Isus în iesle, din lipsa spaţiului scena se va 

petrece tot la iesle în această scenetă. Decorul este același 

de la sceneta Păstorii, scena 2, în grajd. 

SCENA 1: 

Acţiune:  Intră în scenă câţiva magi care se plimbă de colo-colo 

şi caută Pruncul. Trec prin scenă câţiva trecători pe care îi întreabă 

ceva, vezi dialog Mag 1 a, Mag 2 a şi Mag 3 a. Dar aceştia dau din cap în semn că nu ştiu. La un 

moment dat, se arată pe cer steaua cea călăuzitoare. Magii se bucură. Steaua începe să se mişte şi să 

se îndrepte încet către locul unde se află Maria, Iosif şi Pruncul. Magii o urmează. Când au ajuns în 

dreptul locului unde se află Isus, steaua se opreşte din mers. Magii înţeleg că acela este locul unde 

trebuie să intre. Intră și, când Îl văd pe Prunc, se bucură. Primul lucru pe care îl fac este să 

îngenuncheze şi să se închine în faţa Lui. Apoi îşi scot darurile şi le pun înaintea Pruncului, spunând, 

vezi dialog Mag 1 b, Mag 2 b, Mag 3 b. Apoi magii se ridică şi pleacă, dar în sens opus intrării lor în 

scenă. 

Dialog:  

MAG 1 a: Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?  

MAG 2 a: Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit   

MAG 3 a:  Şi am venit să ne închinăm Lui. 

MAG 1 b: Aur pentru rege. 

MAG 2 b: Eu îţi dăruiesc smirnă.   

MAG 3 b:   Iar eu Ţi-am adus tămâie. 

CONCLUZIE:  

Dumnezeu a avut un plan cu venirea Fiului Său pe pământ: mântuirea noastră. El i-a informat chiar 

şi pe magi, mari înţelepţi ai vremii, de la mare depărtare că un Rege s-a născut; 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 pentru a putea fi vândute şi 

folosite astfel pentru cele necesare creşterii lui Isus. Dumnezeu a avut un plan ca prin aceşti magi să 

Îl ajute pe Isus. Dumnezeu are un plan şi cu tine. El te ajută și pe tine, dar vrea ca şi tu să Îi fii 

folositor.  

 

 

MATERIALE: 

 Haine din vremea lui 

Isus pentru Maria şi 

Iosif.  

 Haine specifice pentru 

magi, cât mai viu 

colorate şi mai 

strălucitoare, cu coifuri 

sau coroane.  

 Staulul se poate face 

dintr-o cutie de carton 

plină cu paie şi o păpuşă 

bebeluș în loc de prunc.  

 O stea mare 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
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DISCUȚIE CU COPIII: 

 Întrebați copiii: ,,Ştii tu care este planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta şi, mai ales, cum poţi să Îi 

fii folositor?” Lăsaţi-i 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 de întrebările de mai jos pentru această discuție. Nu îi obligaţi pe cei care nu vor să 

spună ceva, ci doar cine vrea. Totuși, puteți să îi încurajaţi pe toţi, iar, pentru aceasta, puteţi 

începe cu exemplul dvs. 

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

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

 Ce daruri ne-a dat nouă Dumnezeu prin Domnul Isus? (Mântuire, vindecare, dragoste, grijă etc.) 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOCUL este OPȚIONAL 

 
MATERIALE: 

 Biblia 

 3Coli A4 de h\rtie 

 Pix 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe cât mai uşor, prin joc, parte din 

versetele  biblice care vorbesc despre cum magii s-au lăsat folosiţi 

de Dumnezeu cu bucurie, după planul Său. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Scrieţi pe 3 coli A4 de hârtie astfel: pe una cifra 1, pe cealaltă 

cifra 2, pe a treia cifra 3. 

1. Scrieţi Matei 2:10-11 pe o tablă, sau o tablă improvizată din coli de 

hârtie lipite între ele. 

2. Citiți împreună versetul de 3-4 ori. 

3. Ştergeţi apoi câte unul–două cuvinte repetând mereu tot, inclusiv                          

cuvintele lipsă.  

Când au văzut ei                 

steaua, n-au mai putut de    

bucurie…   au văzut Pruncul...  

s-au aruncat cu faţa la pământ 

şi I s-au închinat… şi I-au adus 

daruri: aur, smirnă şi tămâie. 

 Matei 2:10-11  

1. Împărţiţi copiii în trei echipe.  

2. Arătaţi cele trei coli de hârtie pe care scrie 1, 2 sau 3.  

3. Luaţi trei copii din fiecare echipă ca să ţină coala cu cifra la vedere: reprezentantul din echipa 

unu, primeşte cifra 1; reprezentantul din echipa doi, primeşte cifra 2; reprezentantul din echipa 

trei, primeşte cifra 3.  

4. Când copilul cu cifra unu ridică hârtia sus, deasupra capului, echipa sa se ridică în picioare şi 

spune versetul până ce acesta lasă hârtia jos.  

5. Apoi reprezentantul echipei doi ridică cifra 2, iar echipa sa se ridică şi continuă să spună versetul 

de unde s-a oprit echipa anterioară.  

6. Jocul se repetă la fel, nu contează ce echipă continuă. Dacă reprezentații a două echipe ridică 

cifra lor în același timp, ambele echipe vor continua să spună versetul împrenună. Tot la fel și 

dacă toți cei trei reprezentanți ridică în același timp cifrele în sus. 

 

1 2 3 
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 Faceţi copii xerox pag. 8, o pagină la trei copii. 

1. Daţi fiecărui copil o fișă de joc, vezi pag 8. 

2. Copiii vor identifica mesajul secret din joc. 

3. Explicaţi copiilor că nu este tocmai uşor ce au de făcut, deoarece ei trebuie să găsescă un mesaj 

secret astfel: fiecărui număr îi corespunde o literă din alfabetul cunoscut. Câteva litere sunt 

oferite de noi. Copiii se vor ghida după ele, apoi vor găsi mesajul şi vor pune în tabelul cu 

numere ce literă corespunde fiecărui număr. 

4. Când spuneţi start, copiii vor lucra individual.  

5. Cine a terminat primul semnalează printr-o mână ridicată. 

6. Acesta va fi felicitat prin aplauze. 

7. Aşteptaţi ca toţi copiii să completeze mesajul din joc. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 
MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 8 

 Pixuri/ Creioane 

 

OBIECTIVE: Copiii să reţină ideea că  planul lui Dumnezeu este 

ca şi ei să Îi fie folositori. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: Găseşte mesajul secret 

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. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: MATERIALE: 

 Copie xerox Planșa de 

joc, vezi Anexa 

Crăciun 2013,  

 Întrebări, pag. 6 

 Hârtie colorată pentru 

pioni 

 

 SM

T

A

U

U

O

S
M

M

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

coli A3 de hârtie ca planșa să fie mai mare şi vizibilă.  

 Lipiţi planşa la vedere, pe un perete.  

 Faceţi doi cocoloşi de hârtie colorată de diferite culori. Puneţi 

scotch de jur împrejur cu partea lipicioasă în sus. 

 Tăiaţi 6 fâşii de hârtie şi, pe fiecare fâşie, scrieţi un număr de la 

1 la 6. Fâşiile vor fi îndoite ca să nu se vadă numerele. 

 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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1. Împărţiţi copiii în două echipe.  

2. Pionii vor fi un colocloş colorat de hârtie (culoare diferită pentru fiecare echipă). Pionii stau 
pe planșa de joc cu ajutorul unui scotch cu partea lipicioasă în sus. 

3. Alegeţi un copil din prima echipă care să vină să extragă o cifră de la 1 la 6. Dacă a nimerit 
cifra 6,  jocul va începe. Dacă nu, va veni un alt copil din a doua echipă şi va extrage o cifră. 
Se va repeta astfel până ce este aleasă cifra 6, iar jocul poate să înceapă.  

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

5. Înaintarea pionului  pe planșa de joc se face alternativ, când o echipă când alta, în funcţie de  

       cifra extrasă şi de  cerinţele de pe planșa de joc. 

6. Atunci când vă opriţi cu pionul la o întrebare, puneţi copilului -sau întregii echipe- 
întrebarea    respectivă, vezi setul de întrebări destinat echipei respective, pag. 6. 

7. Răspunsul corect va primi 200 de puncte.  

8. Dacă un copil trebuie ajutat de un coleg de echipă să răspundă, va primi 100 de puncte. 

9. Câştigă grupa cu cele mai multe puncte, nu echipa care a terminat prima.   

10. ATENŢIE! Faceţi în aşa fel încât toţi copiii să participe la joc.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că planul lui 

Dumnezeu  este ca şi ei să Îi  fie folositori,   

asemenea magilor care au fost de mare folos lui 

Isus prin darurile aduse şi că au făcut aceasta cu bucurie. 

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. 

1. Daţi copiilor unul, două sau trei tuburi de la hârtia igienică şi tot atâtea cercuri din carton/ foaie 
albă pentru feţe. 

2. Copiii vor decupa cercurile şi 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. Lipiţi păr din franjuri de hârtie creponată, iar, peste păr, o coroană făcută din hârtie sau coifuri 
mici.   

MATERIALE: 

 Tuburi de la hârtia 

igienică 

 Hârtie creponată, 

şerveţele etc. 

 Cerc de carton/foaie 

albă pentru feţe 

 Lipici 

 Copii xerox pag. 7 

 Foarfeci 

 LUCRU MANUAL 
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ÎNTREBĂRI:  

SET 1 

1. Ce sărbătorim noi la Crăciun? 

2. Ce au făcut magii când au văzut steaua? 

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

4. De ce au venit magii la Isus? 

5. Ce I-au adus magii lui Isus? 

6. La ce I-au folosit lui Isus darurile magilor? 

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

8. Spune versetul biblic. 

9. Prin ce ai vrea tu să fii  folositor lui Isus la acest Crăciun și tot restul vieții?  

10. Spune versetul biblic. 

 

 

SET 2 

1. Cine erau magii? 

2. Cu ce scop au spus magii că au venit la Isus? 

3. Cum crezi tu că I te poţi închina astăzi lui Isus? 

4. De unde au ştiut magii unde să Îl caute pe Isus? 

5. Ce spune versetul învăţat că au făcut magii când au văzut steaua?  

6. Spune versetul biblic. 

7. Cum crezi tu că ai putea fi folositor Domnului Isus?  

8. Cine a plănuit venirea lui Isus şi de ce? 

9. Spune versetul biblic. 

10. Spune dacă şi cum ţi-ai propus să împlineşti tu planul lui Dumnezeu de a fi folositor 

Domnului Isus?   
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FIȘE DE LUCRU, APLICAŢIE PRACTICĂ, una la 3 copii 

Găseşte mesajul secret astfel: fiecărui număr îi corespunde o literă din alfabetul cunoscut. 

Câteva litere sunt deja oferite. Te vei ghida după aceste litere, apoi vei completa mesajul şi vei 

pune în tabelul cu numere ce literă corespunde fiecărui număr. 

Găseşte mesajul secret astfel: fiecărui număr îi corespunde o literă din alfabetul cunoscut. 

Câteva litere sunt deja oferite. Te vei ghida după aceste litere, apoi vei completa mesajul şi vei 

pune în tabelul cu numere ce literă corespunde fiecărui număr. 

Găseşte mesajul secret astfel: fiecărui număr îi corespunde o literă din alfabetul cunoscut. 

Câteva litere sunt deja oferite. Te vei ghida după aceste litere, apoi vei completa mesajul şi vei 

pune în tabelul cu numere ce literă corespunde fiecărui număr. 
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Dumnezeu 

are  

un 

plan 

şi  

pentru 

mine! 

Dumnezeu 

are  

un 

plan 

şi  

pentru 

mine! 



  După planul lui Dumnezeu, Magii, Şcolari  10 

www.KIDZROMANIA.com 

Dum
nezeu 

are  

u
n

 

p
lan

 

ş
i  

p
en

tru
 

m
in

e! 


