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OBIECTIVE: Jocul atrage atenţia copiilor şi-i ajută
să se gândească la cadouri, tema lecţiei noastre.

JOCUL
PREGĂTIREA înainte de oră:





Pregătiţi 6-8 pungi de cadou sau cutii de cadouri împachetate,
în care să puneţi diverse lucruri.
Puneţi câte un cadou urât în diferite pungi (ex. hârtie
igienică, o şosetă veche şi murdară, un gunoi).
Puneţi un cadou frumos în ultima pungă (sticker,
bomboane, prăjituri, ori ceva ce place copiilor).
Aranjaţi copiii în cerc. Dacă lucraţi cu un grup mai mare,
împărţiţi copiii în grupuri de 6-8 şi faceţi cercuri cu
echipele lor.

MATERIALE:
 6-8 Pungi de cadou, sau
cutii de cadou gata
împachetate;
 1 Bucată de hârtie
igienică;
 O şosetă veche şi
murdară;
 Un gunoi (sau câteva
gunoaie);
 Un premiu (o bomboa
nă, prăjitură sau
sticker) pentru
fiecare copil;
 Sticlă goală, sau minge.
OPŢIONAL:
Muzică.

CUM SE JOACĂ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

După ce aţi aranjat copiii în cerc, explicaţi-le că azi veţi învăţa despre un dar preţios.
De aceea, aveţi nişte daruri speciale pentru acest joc. Explicaţi apoi că, deşi doar unii dintre
copii vor desface aceste daruri, ele sunt pentru toţi.
Daţi sticla goală, sau mingea, primului copil şi spuneţi-i să o dea mai departe următorului şi
tot aşa. La alegere, în acest timp puteţi da drumul să cânte muzica.
Când muzica se opreşte, sau spuneţi ,,STOP!’’, copilul care ţine mingea poate desface un
cadou. Îl lasă în faţă şi se întoarce la locul lui.
Întrebaţi copilul dacă i-a plăcut cadoul.
Puneţi din nou muzică (sau spuneţi ,,START!’’) şi puneţi copiii să paseze mingea în cerc.
Opriţi muzica după un minut (sau spuneţi ,,STOP!’’) şi rugaţi acel copil să deschidă cadoul.
După ce au fost desfăcute toate cadourile, întrebaţi copiii care cadou este cel mai preţios şi
de ce.

Aplicaţia jocului:
Spuneţi copiilor:
Azi lecţia noastră este despre „Darul cel mai Preţios”. Unele dintre aceste cadouri nici măcar
nu v-au plăcut! Nu toate darurile sunt minunate. Dar ce înseamnă „preţios”? (Permiteţi să se
răspundă).
„Preţios” înseamnă special, valoros, semnificativ, ceva de care aveţi grijă şi pe care îl iubiţi.
Există încă un cadou de Crăciun care este foarte preţios.
Daţi cel mai bun dar (bomboanele, sau orice veţi alege să puneţi în cadoul cel frumos) clasei, astfel
încât toţi să aibă un premiu. Spuneţi copiilor că cel mai preţios dar este pentru toată lumea, exact
ca acesta.
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OPŢIONAL
Această scenetă se poate face fie cu o păpușă în rolul copilului, fie cu un copil care îşi
joacă rolul (cu toate că poate va fi greu pentru un copil să învețe pe de rost întreaga
scenetă). Ori, un adolescent, un tânăr, un adult poate să pretindă că este un copil şi să joace
el acest rol. Copilul poate fi atât fată, cât și băiat. Trebuie doar să schimbați numele.
Reporterul poate fi atât învățătorul sau orice alt adult.

MATERIALE:
Păpuşă Muppet*

SCOPUL: Printr-o scenetă amuzantă care atrage atenția copiilor, se învață că Dumnezeu ne-a dat un dar.
*Dacă nu aveți o păpuşă muppet, puteţi confecţiona una, vezi instrucțiunile de pe site-ul
www.kidzromania.com, secţiunea “Alte Materiale”.

Sami:

[încântat] Aproape c-a sosit Crăciunul! Aproape c-a sosit Crăciunul! Abia aștept!

Reporter:

Oh, bună Sami! Mă bucur așa de mult că ai venit la lecția noastră de azi!

Sami:

Oh, și eu mă bucur! Am venit pentru că mie ÎMI PLACE FOARTE MULT Crăciunul.
Este perioada cea mai frumoasă din an.

Reporter:

Şi mie îmi place Crăciunul. [Adresându-se audienței:] Dar vouă,
copii, vă place această sărbătoare? [Aș teptați răspuns din partea
copiilor.]

Sami:

Bineînțeles că și lor le place Crăciunul, nu-i așa?

Reporter:

Deci, ce îți place ţie atât de mult la Crăciun?

Sami:

Glumeși, nu? Cum se face că nu știi așa ceva?

Reporter:

Oh, eu știu ce îmi place mie, dar voiam să văd ce îți place ție.

Sami:

Cu ce să încep? În primul rând avem vacanță. Nu mergem la școală.
Numai asta, și e super!

Reporter:

Înțeleg.

Sami:

Apoi mai sunt și sarmalele mamei. Sunt cele mai bune sarmale din lume. Mi se face
foame doar când mă gândesc la ele!

Reporter:

Am mâncat și eu sarmale făcute de mama ta! Ai dreptate sunt destul de bune.

Sami:

Destul de bune?!? Sunt cele mai bune!

Reporter:

Bine, bine. Ce altceva îți mai place la Crăciun?

Sami:

Bomboanele de pom! Aș putea să mănânc bomboane toată ziua... și toată noaptea!

Reporter:

Sper totuși să nu faci așa. Nu este tocmai sănătos.

Sami:

Dar e Crăciunul! Nu trebuie să ne facem griji că ne îmbolnăvim!

Reporter:

Ba, eu zic s-ai grijă! Oricum, ce altceva îți mai place?
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Sami:

Abia aștept să vină Moș Crăciun. Este unul dintre persoanele la care țin cel mai mult.

Reporter:

Deci, să înțeleg că îți place să primești cadouri?

Sami:

Cui nu-i place?

Reporter:

Ştii, ai dreptate. Tuturor ne place să primim cadouri. Iar de Crăciun sărbătorim cel mai
frumos cadou oferit vreodată.

Sami:

Oh, știu! Cel mai frumos și bun cadou oferit vreodată!

Reporter:

Ș tii despre ce e vorba?

Sami:

Bineînțeles. Nu știe toată lumea?

Reporter:

Atunci, de ce nu ne spui și nouă?

Sami:

Cel mai frumos și bun cadou oferit vreodată a fost când m-am născut eu. Sunt un dar
pentru întreaga lume!

Reporter:

[Chicotind:] Sunt sigur că părinții tăi s-au bucurat foarte mult când te-ai născut tu. Ș i ești
un dar și pentru mine. Mă bucur că ești prietenul meu. Dar mă crezi sau nu, eu mă
gândeam la un dar chiar mai bun decât tine.

Sami:

O, glumeam doar. Cel mai bun cadou a fost când s-au inventat bomboanele. Pur și simplu
îmi plac la nebunie bomboanele. Pot mânca zi și noapte!

Reporter:

Acum, Sami, glumești iar, nu-i așa?

Sami:

În niciun caz! Ce ar putea fi mai bun decât bomboanele? Aș putea să mănânc zi și noapte!

Reporter:

Sami! Bomboanele au fost o bună invenție, e-adevărat.

Sami:

[Întrerupând:] Vrei să spui o invenție minunată. Super, super, super invenţie!

Reporter:

Bine, o invenție minunată, dacă zici tu. Dar este un dar chiar mai bun decât bomboanele.

Sami:

Şi care ar fi acela? Eu cred că bomboanele sunt cele mai bune. Aș
putea să mănânc….

Reporter:

[Întrerupând:] Ştiu: ”Zi și noapte”. Dar cel mai prețios dar a venit de la
Însuși Dumnezeu.

Sami:

SERIOS? Dumnezeu a trimis un dar? L-a împachetat cumva frumos și
l-a trimis jos prin doi îngeri? Şi cui i l-a dat? Unde este acum?

Reporter:

Ştii, chiar mă bucur că ai întrebat. Despre asta vom vorbi azi. Fii foarte atent la tot ce auzi
și vezi, și vei afla imediat.

Sami:

Cu siguranță voi face asta. Sper că toți ceilalți copii de aici să asculte și ei. Sunt sigur că și
ei ar vrea să afle despre acest dar prețios care este mai bun decât bomboanele.

Reporter:

Nu-ți face griji Sami, vor fi atenți. Acum ia şi tu loc undeva acolo şi vorbim mai târziu.

Sami:

Bine, bine!
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OBIECTIVE:
Copiii să înveţe cum a venit Isus pe pământ, ca un dar preţios pentru
întreaga omenire
TEXT BIBLIC:
Matei 1:18-25, Luca 1:26-56, Luca 2:1-20, Matei 2:1-23.

MATERIALE:
 Copii xerox vizuale
colorate,colorate,
vizuale
pag. …;pag.
SAU
14–
Copii
17xerox
SAU vizuale
alb si negru,
Copii
xerox vizuale
pag….
alb şi negru,
 Biblia.
pag. 18-19;
 Biblia.

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:



Faceţi copii xerox, Vizuale - pag. 14-19.
Pregătiţi imaginile pentru lecţie, vezi Secţiunea Vizuale, ISTRUCŢIUNI, pag. 14 şi
prezentaţi-le copiilor în timpul expunerii lecţiei. Puteţi să vă folosiţi de vizualele
colorate, sau de cele alb-negru pe care să le coloraţi dvs. după preferinţă.

PAŞI DE LUCRU în timpul orei:
1.
2.
3.

Povestiţi copiilor lecţia, ţinând la vedere Biblia, dar nicidecum pentru a citi din ea.
Ţineţi vizualele în aşa fel încât acestea să nu fie văzute de copii înainte de expunerea lecţiei.
Când spuneţi povestirea, veţi arăta copiilor imaginile în ordinea apariţiei lor în lecţie, ca în modelul
alăturat.
OPŢIONAL: În timpul povestirii, mişcaţi personajele ca şi cum acestea ar fi însufleţite şi s-ar
plimba prin faţa copiilor.

PREZENTAREA LECŢIEI:
1.

Biblia ne vorbeşte despre un dar preţios (imag. 1-Cadou) pe care Dumnezeu ni l-a trimis pe
pământ într-o zi ca aceasta. Acest dar preţios este chiar Fiul Său, Isus Hristos.
Demult, spune Biblia, trăia pe pământ o tânără femeie bună şi cuminte, care-L iubea pe
Dumnezeu şi păzea poruncile Lui. Numele ei era Maria. Ea urma să se căsătorească cu Iosif,
un tânăr bun şi harnic (imag. 2-Iosif).

2.

Într-o zi, Dumnezeu a trimis la Maria un înger (imag. 3-Îngerul Gavril) care i-a spus că va
naşte un Fiu. Maria s-a speriat la început deoarece ea nu se căsătorise încă, dar apoi a
înţeles că ceea ce se întâmpla cu ea era un lucru supranatural, adică ceva ce numai
Dumnezeu putea face. Aşa că ea a îngenunchiat înaintea Domnului (imag. 4-Maria se
roagă), după care a început să cânte şi să-L laude pe Dumnezeu.

3.

Iosif, auzind aceste lucruri, era cât pe ce s-o părăsească pe Maria. Însă, acelaşi înger i s-a
arătat şi lui într-un vis, spunându-i că trebuie să se căsătorească cu Maria pentru că acel
Prunc va fi un Copilaş deosebit—un dar preţios pentru omenire al cărui nume va fi Isus,
Emanuel.
Iosif şi Maria s-au căsătorit. La scurt timp s-a născut şi Isus (imag. 5-Isus bebeluş) care,
deşi arăta ca oricare alt bebeluş, nu era un Prunc obişnuit. El era chiar Fiul lui Dumnezeu.
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Deoarece Iosit şi Maria au trebuit să plece într-o călătorie lungă, fiindcă împăratul roman
dăduse o poruncă pe care şi ei trebuiau s-o respecte, Maria a născut departe de casă.
Şi cum în locul acela, numit Betleem, erau foarte mulţi oameni în acele zile, Isus nu S-a
născut într-o casă, ca oricare alt copil, ci într-un grajd cu vite. Apoi a fost pus într-o iesle
cu paie (imag. 5-Isus bebeluş). Care dintre voi poate spune că s-a născut şi el într-un
grajd, ca Domnul Isus, să ridice mâna! Cred că niciunul. Şi totuşi El, Fiul lui Dumnezeu,
cadoul nostru preţios, a făcut asta.
Ce noapte specială a fost noaptea aceea când S-a născut Isus! Multe lucruri neobişnuite
s-au întâmplat atunci. De exemplu, un înger li s-a arătat unor păstori din câmpie şi le-a
spus că acolo, în Betleem, li s-a născut un Mântuitor (imag. 6—Păstorul). Apoi un cor
mare de îngeri a apărut pe cer. Ei cântau şi-L lăudau pe Dumnezeu. Îndată păstorii L-au
căutat pe Prunc, L-au găsit, şi când L-au găsit, I s-au închinat ca în faţa unui rege (imag. 7–
Păstorii îngenunchiaţi).
Apoi, spune Biblia, o stea mare a strălucit pe cer (imag. 8-Steaua), stea care i-a călăuzit pe
nişte oameni foarte inteligenţi, magii (imag. 9– Magii), cum să-L caute pe Isus. Iar când
L-au găsit, I s-au închinat şi ei precum unui rege şi I-au oferit daruri scumpe.

5

6

7

8.

9

Doar Irod, regele acelui loc, nu s-a bucurat de naşterea lui Isus, ci a făcut multe rele. Dar
Dumnezeu L-a păzit pe Prunc.
Acest Prunc, Isus Hristos, a fost trimis de Dumnezeu pe pământ pentru că ne iubeşte pe
toţi atât de mult, încât El are un plan minunat cu noi. De aceea, ne-a trimis El acest dar
preţios, pe Fiul Său, într-o zi ca aceasta (imag. 1-Cadou). De ce este El cel mai preţios dar
pentru noi? Deoarece El ne-a adus iertarea de păcate, pacea, bucuria şi speranţa vieţii
veşnice.
Isus reprezintă această zi specială, cunoscută de mulţi cu numele de Crăciun.
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OPȚIONAL PARTEA II
(Această scenetă folosește aceleași personaje ca la sceneta introductivă. Dacă ați înlocuit personajele din

aceea, păstrați aceleași personaje și pentru aceasta.)
Sami:

[Strigând:] Salutare la toată lumea!

Reporter:

Oh, bună Sami! Bine ai revenit printre noi.

Sami:

Mulțumesc.

Reporter:

Ți-a plăcut lecția de azi?

Sami:

Sigur că da. Jocurile, povestirea biblică, cântecele. A fost chiar mai
bine decât să mănânc bomboane. Iar bomboanele îmi plac atât de
mult, că le-aş mânca zi și noapte.

Reporter:

Desigur!

Sami:

Ș i cred că am o idee care ar putea fi cel mai prețios dar care a fost
oferit vreodată.

Reporter:

Mă bucur așa de mult! Ce ai aflat?

Sami:

Cel mai prețios dar este… [Pauză.]

Reporter:

Da…

Sami:

… este cozonacul!

Reporter:

Sami! Copii, așa este?

Sami:

[Permiteți-le copiilor să răspundă:] Glumeam doar. De fapt, cel mai prețios dar este acela
că Dumnezeu L-a trimis pe Isus să se nască pe pământ.

Reporter:

Oau, chiar ai ascultat! Sunt mândru de tine.

Sami:

Mulțumesc. Am mai învățat și că Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât Şi-a trimis Fiul,
pe Isus, pentru a ne arăta nouă cât de bun prieten vrea să fie cu noi. Şi că vrea să fie
ajutorul nostru. Ș i ne-a dăruit atâtea!!!

Reporter:

Foarte adevărat.

Sami:

L-a trimis pe Fiul Său, pe Isus, să ia asupra Lui toate păcatele noastre ca să putem merge în
ceruri atunci când vom muri.

Reporter:

Chiar ai învățat multe!

Sami:

Sigur că da. Şi mă bucur că Dumnezeu ne-a dat acel dar. Nu îmi imaginez pe cineva care să
ofere un dar mai prețios.

Reporter:

Nici eu. Dumnezeu ne iubește cu adevărat.
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Sami:

Dar știi, [începe să plângă puțin] Acum am o mică problemă.

Reporter:

Nu plânge, Sami. Ce problemă ai? Poate am cum să te ajut.

Sami:

Dumnezeu ne-a dat un dar așa de minunat, dar eu nu știu cum să Îi mulțumesc.

Reporter:

Oh, Sami! Sigur te pot ajuta aici. Dacă vrei să Îi spui mulțumesc lui Dumnezeu, nu trebuie
decât să te rogi.
Serios? Dar cum fac asta?

Sami:
Reporter:

Să îți arăt. [Întorceți-vă ș i adresați-vă audienței.] Copii, dacă vreți să Îi mulțumiți lui
Dumnezeu pentru darul Său cel minunat, rugați-vă împreună cu mine. Repetați după mine.
Dragă Dumnezeu. [Pauză.] Mulțumesc foarte mult. [Pauză.] Mulțumesc foarte mult pentru că ne iubești atât de mult. [Pauză.] Mulțumesc că L-ai trimis pe Fiul Tău, Isus.
[Pauză] Mulțumim Isus, că ne-ai arătat cum să trăim. [Pauză.] Mumțumim Isus că ai luat
asupra Ta păcatele noastre. [Pauză.] Te rog iartă-mă pentru toate lucrurile rele pe care leam făcut. [Pauză.] Mulțumesc că mă ajuți să pot merge în ceruri. [Pauză.] Te iubesc, Isus.
[Pauză.] Amin.

Sami:

A fost chiar mai ușor decât am crezut că o să fie.

Reporter:

Chiar este ușor să vorbești cu Dumnezeu, iar El ne ascultă mereu.

Sami:

Mă bucur așa de mult că am venit azi aici!

Reporter:

Ș i eu. Dar nu pleca, nu s-a terminat!

Sami:

Nu-ți face griji, nu plec nicăieri! [Treceți peste următoarele două replici dacă NU dați
bomboane copiilor.] Rămân pe aici să primesc și eu bomboane la sfârșit. Aș mânca
bomboane zi și noapte!

Reporter:

Cred că ne-ai mai zis asta.
[Aici puteți începe din nou dacă NU dați bomboane.] Ia loc undeva acolo în spate și
bucură-te de lecție în continuare.

Sami:

Cu siguranță mă voi bucura. [Se adresează audienței.] Ne vedem mai încolo, copii!

www.KIDZROMANIA.com
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ÎNVĂŢAREA VERSETULUI BIBLIC:
PREGĂTIREA înainte de oră:

MATERIALE:
 7 Cutii, sau pungi, de
cadou numerotate de
la 1 la 7
 4 Coli de hârtie
 Cariocă

 Luaţi cele 4 coli de hârtie A4 pe care să le tăiaţi în două.
 Scrieţi cu o cariocă pe fiecare bucată de hârtie părţi din

versetul biblic, astfel încât să obţineţi 7 piese, vezi mai
jos:

Fiindcă atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea,
că a dat pe Singurul Său
Fiu... Ioan 3:16

1. Fiindcă atât de mult ...
2. a iubit
3. Dumnezeu lumea …
4. că a dat …
5. pe Singurul
6. Său Fiu…
7. Ioan 3:16

 Luaţi cele 7 cutii, sau pungi, de cadou şi numerotaţi-le de la 1 la 7. În fiecare din cele 7 cutii sau

pungi, introduceţi câte o piesă din versetul biblic.
 Răspândiţi cutiile prin clasă, aşa încât copiii să le poată găsi relativ uşor. Atenţie, însă, să nu fie foarte

la vedere!

PAŞI DE LUCRU în timpul orei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spuneţi copiilor că în momentul următor veţi fi, pentru câteva minute, magi;
Spuneţi copiilor că trebuie să căutaţi şi să găsiţi împreună 7 cadouri care sunt răspândite prin clasă;
Anunţaţi copiii că fiecare cadou conţine un mesaj foarte important pe care fiecare dintre ei trebuie
să-l înveţe foarte bine;
Spuneţi copiilor că, pe măsură ce vor fi găsite cadourile, nimeni nu are voie să le deschidă, ci doar să
le păstreze cu grijă;
Repetaţi mereu copiilor că toţi sunteţi nişte magi;
Priviţi adesea în sus ca şi cum aţi vedea o stea pe cer;
Priviţi cu atenţie pe jos ca şi cum aţi căuta ceva;
Faceţi în aşa fel, încât cadourile să nu fie găsite toate de-odată;
Pe măsură ce cutiile de cadou sunt găsite, fie le ţin în mână 7 copilaşi, fie le puneţi undeva la vedere;
Aveţi mare grijă să fie găsite toate cele 7 cadouri;
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11.
12.

Când toate cadourile au fost găsite, aşezaţi cutiile în ordine crescătoare, de la 1 la 7.
Scoateţi pe rând mesajul din cele 7 cutii şi citiţi dvs. de fiecare dată ceea ce scrie în fiecare cutie,
astfel:
cutia 1: Fiindcă atât de mult … (Spuneţi împreună cu copiii: ,,Fiindcă atât de mult…’’)
cutia 2: a iubit… (Spuneţi împreună cu copiii: ,,Fiindcă atât de mult a iubit…’’ )
cutia 3: Dumnezeu lumea (Spuneţi împreună cu copiii: ,,Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea …’’ )
cutia 4: că a dat … (Spuneţi împreună cu copiii: ,,Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea că a dat …’’)
cutia 5: pe Singurul… (Spuneţi împreună cu copiii: ,,Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul…’’)
cutia 6: Său Fiu… (Spuneţi împreună cu copiii: ,,Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Său Fiu…’’)
cutia 7: Ioan 3:16 (Spuneţi împreună cu copiii: ,,Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Său Fiu… Ioan 3:16’’)
13. Explicaţi copiilor ce spune acest verset, subliniind faptul că Isus este un dar preţios pentru noi şi că
El reprezintă sărbătoarea de Crăciun;
14. Repetaţi încă o dată versetul biblic cu toată clasa.

MATERIALE:
Imaginile folosite
la lecţia biblică,
pag. 15-19

SCOPUL:
Copiii vor recapitula lecţia biblică.

PAŞI DE LUCRU în timpul orei:
Luaţi imaginile folosite la prezentarea lecţiei biblice, pag. 15-19, şi arătaţi-le pe rând copiilor. Copiii îşi vor
reaminti astfel despre povestirea biblică spusă de dvs. Puteţi pune şi câteva întrebări care să însoţească
imaginile, precum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cum se numea această femeie? (Maria)
Cum se numea soţul Mariei? (Iosif)
Cine s-a arătat Mariei? (Un înger)
De ce era Iosif trist ? (Pentru că Maria aştepta un Copilaş.)
Ce i-a spus îngerul lui Iosif? (Să n-o părăsească pe Maria.)
Unde s-a născut Bebeluşul? (În grajd)
Cine s-a arătat păstorilor? (Un cor îngeresc)
Ce au făcut păstorii când L-au găsit pe Prunc? (I s-au închinat.)
Ce s-a arătat pe cer? (O stea mare)
Cine L-a mai vizitat pe Prunc? (Magii)
Ce I-au adus magii? (Daruri)
Cine nu s-a bucurat de naşterea lui Isus? (Irod)
Ce reprezintă Isus pentru noi? (Un dar preţios)
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MATERIALE:
 Copii xerox, pag. 12-13
 Creioane colorate
 Lipici
 OPŢIONAL: Hârtie creponată, ori
şerveţel galben sau maro etc.

SCOPUL:
Copiii vor recapitula lecţia biblică.

PREGĂTIREA înainte de oră:
 Faceţi copii xerox pag. 12-13 (Pagina cu ieslea—una la 2 copii, pagina cu pruncul—una la 12 copii);
 Decupaţi o iesle şi un prunc pentru fiecare copil.

PAŞI DE LUCRU în timpul orei:
1.
Împărţiţi câte o iesle şi un prunc la fiecare copil;
2.
Coloraţi cele două piese;
3.
Lipiţi bebeluşul pe iesle
OPŢIONAL: Lipiţi hârtie creponată, ori şerveţel galben sau maro pe iesle, acolo unde este fânul.
ATENŢIE! În timpul în care copiii lucrează, dvs. puteţi să le amintiţi în acest timp de ce a venit Isus pe
pământ.

SCHEMĂ DE RĂSPLĂTIRE:
Daţi copiilor o imagine (sau două) de la pagina 20-21 în fiecare săptămână din luna decembrie. În prima
săptămână daţi fiecărui copil o copie a paginii 20. Copiii vor colora imaginile de pe pagină. Săptămâna
următoare, daţi pruncul, pag. 21, apoi magii, iar în ultima săptămână daţi păstorii şi copiii, pag. 21.

c

Is
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Lecţia
LucruBiblică
Manual
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Lecţia Biblică

A.

B.

ATENŢIE!
Pentru “STAUL” tăiaţi o cutie de pantofi, sau o pungă de cadou,
vezi imag. A,B şi C.

C.
PENTRU SUPORTUL IMAGINILOR
Paşi de lucru:
1.
Tăiaţi cartonaşe dintr-o cutie goală, imag. 1. Dimensiunea
cartonaşelor trebuie să fie de aproximativ 2 cm lăţime.
Lungimea cartonaşelor va fi în funcţie de mărimea imaginii.
(Exemplu, imaginea Mariei va avea un cartonaş de 2 cm lăţime
şi numărul de cm pe care-l are înălţimea imaginii Maria
ş.a.m.d.)
2.

Faceţi o bucată de carton pentru fiecare imagine (pag. 15-17
sau 18-19).

3.

Îndoiţi cartonaşele la jumătate, imag. 2.

1.

2.

4.

Lipiţi cartonaşele în spatele fiecărei imagini.
ATENŢIE! PARTEA DE JOS A IMAGINII ŞI PARTEA DE
JOS A CARTONAŞULUI TREBUIE SĂ FIE LIPITE
EXACT CA ÎN IMAGINE, vezi imag. 3.
3.

VERSO
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Lecţia Biblică
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Lecţia Biblică

www.KIDZROMANIA.com

DARUL CEL MAI PREŢIOS–Preşcolari şi Şcolari mici 17
Lecţia Biblică
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Lecţia Biblică
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Lecţia Biblică
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Evidenţa de Participare, o pagină de copil.

SCHEMĂ DE RĂSPLĂTIRE:
Daţi copiilor o imagine (sau două) de la pagina 20-21 în fiecare săptămână din luna decembrie. În prima
săptămână daţi fiecărui copil o copie a paginii 20. Copiii vor colora imaginile de pe pagină. Săptămâna
următoare, daţi pruncul, pag. 21, apoi magii, iar în ultima săptămână daţi păstorii şi copiii, pag. 21.
copilul

magi

copilul

Isus

păstori
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Evidenţa de Participare, o pagină la 2copii.
Lecţia Biblică
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Isus este darul cel mai preţios. Pe El îl
sărbătorim noi la Crăciun.

Isus este darul cel mai preţios. Pe El îl
sărbătorim noi la Crăciun.
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