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OBIECTIVE : Introduceţi tema printr-un puzzle despre naşterea Domnului 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Faceţi copie Xerox pagina cu imaginea, pag. 7.  
• Lipi ţi-o cu grijă pe un carton ca să obţineţi un puzzle mai rezistent.  
• Lăsaţi să se usuce bine, apoi tăiaţi pe liniile negre aşa încât să obţineţi mai 

multe piese.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

1. Spuneţi start, sau daţi drumul la muzică.  
2. Lăsaţi să meargă prin sală din mână în mână o  minge sau o jucărie.  
3. Când spuneţi stop, sau se opreşte muzica, copilul care are mingea în mână vine şi pune o piesă 

din puzzle la vedere, cu ajutorul dvs, poate chiar pe un perete. Ajutaţi-vă de scotch pentru a lipi, 
aşa încât să poată vedea bine toţi copiii şi să poată fi continuat jocul de către ceilalţi care vor 
veni ulterior. 

4. Daţi iarăşi drumul la muzică şi procedaţi ca mai înainte.  
5. Copilul, care este cu mingea în mână, vine şi alege o altă piesă din puzzle, încercând să o aşeze 

la locul ei.  
6. Se repetă procedura până ce toate piesele au fost terminate şi puse la locul lor.  
7. Spuneţi copiilor că astăzi veţi vorbi despre naşterea Domnului Isus, iar acest joc aminteşte de 

modul şi locul în care s-a născut Isus.   

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe despre naşterea Domnului. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

MATERIALE: 
• Copie xerox pag. 7 

• Lipici  

• Foarfecă 

• Scotch 

• O minge mică sau un 

alt obiect 

• Obţional: Muzică 

1. Tăiaţi partea din faţă a cutiei, imag. 1. 
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. 8.       
4.     Decupaţi imaginile. Imaginile pe care scrie îndoiţi vor fi decupate     
          cu tot cu acea menţiune. Apoi vor fi îndoite uşor ca să stea în     
          picioare.  
5. Doar imaginile cu Maria cu Iosif în picioare, păstorii şi magii vor 

fi prinse de câte un beţişor. Pentru ca figurinele să nu cadă, 
puteţi prinde cu scotch pe spate.      

6. Celelalte imagini pe care scrie îndoiţi—Ieslea şi Maria, Iosif, 
măgăruşul, oiţa - vor fi îndoite uşor aşa încât să stea singure în 
picioare. Pentru siguranţă, ca să nu cadă, puneţi şi scotch 
rulat cu partea lipicioasă în sus. Nu faceţi asta înainte de oră, 
ci în timp ce povestiţi. Data viitoare când veţi folosi cutia, 
ele vor fi deja acolo. Copiilor le place când văd fiecare 
mişcare.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
•   Cutie de pantofi sau 

una de mărimea unei 
cutii de pantofi 

•  Beţişoare 

•  Foi de hârtie 

•  Creioane  
      colorate 

•  Lipici 

•  Foarfecă 

• Imagini, pag. 8 

• Scotch 

 

1. 

2. 

3. 

• În timp ce povestiţi, folosiţi-vă de scena pregătită înainte de lecţie, vezi instrucţiunile de pe 
parcursul povestirii.  

TEXTE BIBLICE: Matei 1: 18-25, 2: 1-12. 
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 Era foarte târziu atunci când au ajuns în Betleem. Iosif şi Maria 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. 
Puneţi animalele în grajd, lipindu-le pe spatele cutiei. Acum puneţi-i tot aşa pe Maria şi pe Iosif. 
Spuneţi 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 păstorilor să meargă 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. Nişte oameni importanţi au venit de departe. Ţineţi magii departe de 
grajd. 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. Aveţi dreptate. Steaua i-a dus exact acolo unde erau Iosif, Maria şi  Isus. Magii au 
întrebat pe mulţi oameni din oraş 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. ,,Aici este un Copilaş! Credeţi că El e viitorul rege pe care Îl căutăm?”  a întrebat altul. 
„Da, eu cred că El este!” a spus încă unu.  
 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.  
A doua zi, magii şi-au luat cămilele şi au plecat. Scoateţi-i 
din grajd. Cum credeţi voi, copii, că s-au simţit Iosif şi 
Maria când au văzut cât de fericiţi erau toţi cei ce veneau  
să-L vadă pe Isus? Eu sunt foarte fericit (-ă) când mă 
gândesc că Isus a venit la noi. Câţi dintre voi sunteţi  
bucuroşi că a venit Isus? Vă amintiţi că am spus că magii    
I-au arătat lui Isus cât de fericiţi şi de mulţumitori au fost  
că se născuse El? Haideţi să Îi mulţumim şi noi Domnului 
Isus, la fel cum au făcut şi magii. Haideţi să ne plecăm 
capetele şi să Îi spunem Lui cât de mult Îl iubim. Spuneţi  o 
rugăciune simplă şi scurtă: 
 Doamne Isuse, suntem atât de fericiţi că Tu Te-ai 
născut! Îţi mulţumim şi Te iubim foarte mult. Amin. 

 

 
Acum, lăsaţi copiii să manevreze şi ei pe 
rând figurinele şi să îşi imagineze cum s-au 
desfăşurat primele zile de după naşterea 
Domnului Isus. Arătaţi-le cum să pună 
figurinele în cutie prin cele două găuri. Dacă 
aveţi mai mulţi copii, poate că e nevoie să 
pregătiţi mai multe cutii şi mai multe 
figurine, aşa încât copiii să se poată juca în 
acelaşi timp. Dacă e posibil, la fiecare cutie 
ar trebui să fie un asistent de-al dvs. care să 
ajute.  

POVESTIREA: 
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OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul biblic despre naşterea 

Domnului Isus. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
• Copie xerox pag. 7 

• În timp ce dvs. veţi menţiona câteva cuvinte pe parcursul jocului, copiii vor 
face anumite semne ghidaţi fiind de dvs. 

,,...S-a născut un mântuitor, 
care este Hristos, Domnul.’’    
  
 Luca 2:11   

1. Luaţi toţi copiii şi rugaţi-i să se aşeze în cerc.  
2. Cereţi copiilor să-şi dea mânuţele unii altora. Fiecare copil va ţine mâna stângă deschisă 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.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi copie xerox pag.7.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Arătaţi copiilor  imaginea, pag. 7, şi puneţi degetul pe iesle când pomeniţi cuvântul naşterea şi 
pe copilaş când vorbiţi despre Mântuitorul, Hristos Domnul.  

2. Spuneţi astfel cu copiii de două ori versetul. Apoi doar cu fetele, apoi doar cu băieţii şi încă de 
două ori cu toţi.  

JOCUL: 

 

OBIECTIVE : Introduceţi tema printr-un joc despre naşterea Domnului Isus.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
• Nu sunt. 
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OBIECTIVE : 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. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Fiecare copil va trebui să aibă foaia lui de 
joc şi 9 boabe de fasole.  

2. Învăţătorul va extrage o imagine şi o va 
arăta copiilor. Cine are imaginea respectivă 
pe foaie, va aşeza un bob de fasole pe 
imagine.  

3. Învăţătorul  va pune apoi o întrebare despre 
imaginea respectivă, care va ajuta pe copii 
să recapituleze lecţia.  

4. Apoi va extrage o altă imagine.  
5. Jocul continuă până când unul dintre copii a 

marcat cu boabele de fasole toate imaginile 
de pe foaia de joc. 

La final, trageţi dvs. o concluzie. (Spuneţi că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu care locuieşte în 
cer. Dar El a dorit să vină pe pământ şi să se nască ca un bebeluş, pentru noi: pentru mine şi pentru 
tine. Oamenii făceau şi fac pe pământ tot mai multe lucruri rele pentru care ar trebui să fie pedepsiţi 
de Dumnezeu. Dar El ne iubeşte mult. De aceea Domnul Isus a venit aici, ca să ne înveţe şi să ne 
ajute pe noi să trăim frumos, aşa cum vrea Dumnezeu să  trăim.) Apoi cereţi copiilor, care doresc, să 
se roage şi ei Domnului Isus, drept mulţumire că S-a născut şi pentru ei.  

RUGĂCIUNE: 

SPUNEŢI    

1. Păstorii stăteau somnoroşi  pe câmp. 

2. Au venit îngerii. 

3. S-a născut Isus. 

4. Magii au mers după stea. 

5.       Păstorii şi magii L-au căutat. 

6. Păstorii şi magii s-au închinat. 

7. Isus este Mântuitorul. 

8.        Dumnezeu ne iubeşte pe toţi. 

 

MATERIALE: 
● Copii Xerox pag.9-10  
● Lipici 
● Foarfece 
●  O pungă de plastic  
● 8-10 Boabe de fasole  

pentru fiecare copil PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 
• Înainte de a începe, decupaţi pătratele cu imagini de la pag. 9-10 
• Puneţi imaginile într-o pungă.  

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

   

   

   

  

 

 

8 

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

FACEŢI 
1.  Toţi copiii stau cu capetele plecate, semn 

 că dorm.  
2.  Copiii vor mişca mâinile în sus  şi în jos  ca şi    

 cum ar zbura. 
3.       Copiii vor împreuna mâinile ca şi cum ar 
 ţine în braţe un bebeluş  pe care îl leagănă. 
4. 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. 
5. Copiii vor bate pasul pe loc ca şi cum ar  merge. 
6. Copiii se aşează în genunchi ca  şi cum s-ar 
 ruga. 
7.  Copiii vor împreuna degeţelele în formă de    

 cruce. 
8. 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. 
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OBIECTIVE : Copiii să îşi facă proprirul joc puzzle care să le amintească de    
lecţie.  

MATERIALE: 
• Copie xerox pagina 

de mai jos 
• Creioane colorate 
• Foarfece 
• Pungi de sendviş, 

una de copil 
• Oţional: Carton INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

•Faceţi copii xerox după această pagină. Copiii vor colora frumos imaginea. Opţional: Cu o zi înainte de lecţie, lipiţi 
imaginea pe carton., o imagine de copil. Ajutaţi dvs. copiii să taie piesele de puzzle. Lăsaţi copiii să se joace şi să 
recompună puzzle-ul. Înainte de a pleca acasă, puneţi fiecare piesă într-o pungă ca să nu fie pierdute prin clasă.  
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LECŢIA INTRODUCTIV Ă 

VIZUALE 
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•Imaginile care au în partea de jos  
menţiunea Îndoiţi şi lipi ţi,vor fi 
decupate cu tot cu acea menţiune. 
Această porţiune va fi îndoită în spate, 
astfel încât figurinele să poată sta 
singure în picioare. Puteţi pune pe 
spatele lor şi scotch rulat cu partea 
lipicioasă în sus. 

•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.  

În
d

o
iţi şi lip

iţi 

Îndoiţi şi lipiţi 

 

Îndoiţi şi lipiţi 

Îndoiţi şi lipiţi 

LECŢIE BIBLIC Ă 
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JOC RECAPITULATIV 

   

   

   

   

   

   

FOILE DE JOC, una la 4 copii. Tăiaţi pe linia punctată şi daţi fiecărui copil un careu cu 9 pătrate.  
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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.  


