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SCENETĂ CU PĂPUŞĂ  
 
 (Personajul (păpuşă) numit Ali intră strigând tare:) 
 
Ali:    Oh, sunt atât de trist! 
 
Învăţătorul:  Ali, ce s-a întâmplat? De ce eşti trist? 
 
Ali:    Isus a plecat! După ce a murit, a înviat. Și am fost 
   fericit că a înviat. Apoi a plecat de pe pământ. A  
   plecat pentru totdeauna! 
 
Învăţătorul:  Stai puţin! El nu a plecat pentru totdeauna. Nu  
   trebuie să fii trist! (Întreabaţi copiii:) Copii, are Ali            
   motive să fie trist? (Lăsaţi copiii să răspundă.) 
 
Ali:    Oh, oh, oh! Îl iubesc pe Isus şi acum este plecat! 
 
Învăţătorul (către copiii:)  
   Unde este Isus, copii? (Lăsaţi-i să răspundă: în 
   cer.) Aşa este, Isus a plecat în cer la Tatăl Său, 
   Dumnezeu Tatăl. Biblia ne spune însă că  
   El pregăteşte acolo un loc special pentru toţi copiii 
   Săi. Iar, într-o zi, se va întoarce să Îi ia pe toți în 
   cer. 
 
Ali:    Da? Dar cum arată cerul?  
 
Învăţătorul:    Lecția de astăzi ne va răspunde din Biblie la această întrebare, Ali! 
 
Ali:    Da? Dar eu nu pot să mai rămân cu voi. Mă duc acasă și o să citesc și eu  
   în Biblie despre cer, ca să învăț și să înțeleg mai bine totul. Pa!  
 
Învăţătorul:  Ne bucurăm că nu mai eşti trist, Ali. 
 
Ali:    Așa e! Mulţumesc! La revedere! 
 
(Copiii îi vor face cu mâna lui Ali) 
 
 
 

MATERIALE: 
 
 O păpuşă (poate fi 

făcută după 
instrucţiunile de la  
ALTE MATERIALE: 

  
     www.kidzromania.com  

, 

ATENŢIE: 
Un mod eficient de 
folosire a păpuşii este 
prin interacţiunea cu 
învăţătorul. Păpuşa 
poate vorbi din 
spatele unei cortine 
(chiar și improvizată), 
în timp ce învăţătorul 
este în faţa cortinei, 
adică în prezenţa 
copiilor. Acest lucru 
va ajuta copiii să fie 
mai atenţi şi mai 
implicaţi în dialogul 
cu păpuşa. 
Pentru acest moment, 
vorbiți cu cineva să 
vină să mânuiască 
păpușa și să dea 
replicile în locul ei. 
Faceți și o repetiție 
înainte, având cu 
scriptul alăturat în 
față. 

OBIECTIVE: 
Copiii să înveţe cum arată cerul şi că este un loc  
etern pe care Domnul Isus îl pregăteşte pentru noi. 
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MATERIALE 
 

 Imagini pag. 11-12  

 Creioane colorate  

ÎNTREBĂRI PENTRU COPII: 
 
 Cine ştie ce s-a întâmplat cu trei zile înainte de Duminica Învierii când sărbătorim Paștele? 

(Lăsaţi copiii să răspundă.) Foarte bine ați răspuns: Isus a murit pe cruce pentru păcatele 
noastre. Cei ce  L-au urât au fost foarte mulţumiţi că El a murit. Dar prietenii Lui, ucenicii, 
au fost foarte trişti.  

 Ce s-a întâmplat însă după ce ei au luat trupul lui Isus de pe cruce? (Lăsaţi copiii să 
răspundă.) Aveţi dreptate: L-au pus într-un mormânt şi au pus o piatră mare la intrare. Ce             
s-a întâmplat apoi peste trei zile? Da, noi toţi ştim: El a înviat.  

 Cine ştie de ce este important că Isus a înviat? (Lăsaţi copiii să răspundă.)  
 

 
PREZENTAREA LECŢIEI: 
 
Acum mult timp, Dumnezeu a trimis pe Isus pe pământ. El a iubit pe  
oameni foarte mult. A făcut multe minuni, dar Dumnezeu  a planificat ca, 
după o vreme, Isus să se reîntoarcă în cer la El.  
 
La o zi după ce a înviat, Isus S-a plimbat cu prietenii Săi, ucenicii, şi au urcat 
împreună pe un munte aşa cum făcea El şi altă dată ( arătaţi foaia cu Isus şi 
prietenii pe munte, vezi pag. 11)  Ei au stat o vreme de vorbă. Erau cu toţii 
aşa de fericiţi că este viu, încât nu se puteau gândi la o nouă despărţire. Ei au 
văzut cum Isus murise, iar acum se afla din nou împreună cu ei. Vă imaginaţi 
ce fericiţi au fost?  
 
Când au ajuns pe vârful muntelui, Isus a început să le spună că ei trebuie să 
meargă peste tot în lume ca să vorbească oamenilor despre iubirea lui 
Dumnezeu. Apoi Isus s-a rugat pentru ei.  
 
În timp ce Isus se ruga, ceva surprinzător s-a întâmplat. Isus a început să se  
ridice încet-încet şi să se înalţe la cer sub privirea tuturor ( trageţi uşor aţa în  
timp ce vorbiţi pentru a arăta copiilor cum S-a înălţat Domnul Isus la cer). 
Toţi Îl priveau cu uimire.  

1. 

2. 

INSTRUCŢIUNI: 
 Colorați imaginile. 
 Pentru vizualul 1 şi 2, vezi instrucţiunile de la  secţiunea Lucru Manual,  
     pag. 10. 
 Pentru vizualul 3, lipiţi cu scotch la colţul din stânga a paginii albe din 

spatele imaginii ,,Înălţarea lui Isus’’ cei doi îngeri, vezi imaginea 
alăturată.  

 La sfârşit, rezultatul va fi acesta.  

Spatele 
paginii 
vizual 1. 

SCOPUL LECŢIEI: 
Copiii să înveţe despre cer, despre ce casă minunată a spus Domnul 
Isus că pregătește pentru copiii lui Dumnezeu. 
 
TEXTE BIBLICE:  Marcu 16:19, Ioan 20:21, Faptele Apostolilor               
1:3-11, Ioan 14:1-3 
(Textele biblice sunt doar pentru învăţători, nu vor fi citite în faţa 
copiilor.) 
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ÎNVĂŢAREA VERSETULUI BIBLIC: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

JOCUL este OPȚIONAL: 
 Înainte de joc, norii trebuie să fie amestecaţi. Faceţi echipe de 3-4 copii şi chemaţi pe rând 

echipele în faţă. Acestea vor aranja corect versetul, apoi îl vor spune. Cronometraţi  fiecare 
echipă. Câştigă echipa care a spus cel mai corect în timpul cel mai scurt. 

Și pe când stăteau toți cu gurile căscate de uimire, neştiind ce să creadă, li s-
au arătat doi îngeri care le-a spus: ,,De ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Aşa cum             
L-aţi văzut mergând, tot la fel Isus se va reîntoarce.’’(Arătaţi copiilor 
vizualul 3.) 
 
Cu siguranţă atunci ei şi-au amintit despre ce le vorbise Isus altă dată, că Se 
va duce la Tatăl ca să pregătească tuturor un loc în cer. Cred că acest lucru              
i-a făcut să fie încrezători că într-o zi vor fi și ei cu Isus în cer. 

3. 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 
 15-17 

 Scotch 
 Cariocă 
 Foarfecă 

 Biblie 
OPŢIONAL: 
 Muzică 

 

 

  

  

    Eu 

      Mă duc 

să vă  pregătesc 
un loc 

Ioan  14:2 
vouă 

Pregătirea înainte de clasă: 
1. Decupaţi cei cinci nori, vezi pag. 15-17. 
2. Lipiţi norii în jurul camerei înainte de a intra copiii în clasă, la 

o înălţime la care copiii să ajungă. 

“… Eu Mă duc să vă  

pregătesc un loc...”  

Ioan 14:2  

 
 Spuneţi copiilor că atunci când începe muzica sau strigați ,,start”, ei trebuie să meargă de jur 

împrejurul camerei şi să  găsească norii agăţaţi pe pereţi, cât de repede pot.  Copiii care au 
luat un nor de hârtie în mână, vor veni faţa clasei.  

 
 Învăţătorul  va explica versetul aşezând imaginile la vedere şi vorbind despre semnificaţia 

fiecărei imagini. 
 
 Copiii vor spune împreună versetul de patru sau cinci ori.  
 
 Amestecaţi norii, apoi solicitaţi ajutorul copiilor pentru a-i pune din nou în ordine.  
 
 Amestecaţi din nou norii, apoi alegeţi doi copii care să vină în faţă să-i pună în ordine. Faceţi  
  lucrul acesta de mai multe ori până ce fiecare copil a aranjat în ordine norii cel puţin o dată.  
 
 Cereţi copiilor de fiecare dată, după ce au aranjat imaginile, să spună versetul biblic.  
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SCOPUL LECŢIEI: 
Copiii să înveţe despre cer, despre ce casă minunată a spus 
Domnul Isus că pregătește pentru copiii lui Dumnezeu. 
 
TEXTE BIBLICE:   
Marcu 16:19, Ioan 20:21, Faptele Apostolilor 1:3-11, Ioan 14:1-3 

PAŞI DE LUCRU: 
 Tăiaţi  toate cele 10 cartoane în formă de nor. 
 Cartonul 1: scrieţi mare CERUL. 
 
 
 
 Cartonul 2: Pe un nor alb lipiţi ,,o şosea” făcută din folie 

de aluminiu, pe care puteţi să o coloraţi cu o cariocă galbenă aşa 
încât să obţineţi o culoare aurie. La mijlocul 
carosabilului de aur, faceţi o linie întreruptă cu 
ajutorul unui corector, vezi modelul.  

 
 Cartonul 3: Pe un carton colorat în verde lipiţi un 

cap uman desenat pe o coală albă de hârtie. Capul 
poate fi de băiat sau de fetiţă, dar este foarte   

         important ca acesta să aibă o faţă tristă şi plină de 
 lacrimi. (Lacrimile pot fi realizate din bucăţi mici 
 din folie de aluminiu.) Faceţi un X mare peste capul 
 trist, în semn că în cer nu va fi tristeţe şi plâns. 
 Alături, desenaţi un mormânt tăiat şi acesta cu un X, 
 semn că acolo nu există moarte. 
  
 Cartonul 4: Faceţi un nor negru. 
  
 Cartonul 5: Pe un nor galben  lipiţi un bec şi o lumânare, făcute din 

hârtie albă. Tăiaţi-le cu un X, în semn că în cer nu va fi curent 
electric   

         Şi nici lumânări. 
 
 Cartonul 6: Pe un nor de culoare verde închis lipiţi folie de aluminiu  pe toată 

jumătatea din partea inferioară a norului, pentru a sugera râul descris în Biblie. 
 
 Cartonul 7: Pe un nor roşu faceţi un înger din şerveţel nazal, mâinile şi 

trupul. Capul este dintr-un cerc de carton pe care se va lipi, în partea de sus, 
o aureolă dintr-o hârtie de bomboane. Pe nor desenaţi şi câteva note muzicale.  

 
 Cartonul 8: Pe un carton colorat vesel lipiţi o coroană făcută din folie de 

aluminiu și decorată cu mici bucăţi colorate de hârtie.  
 
 Cartonul 9: Pe un carton de culoare galbenă lipiţi mici baloane şi cadouri 

făcute din hârtie colorată. 

 

 

 

RECOMANDĂRI: 

 Faceți  chiar dvs.                 
vizualele după instrucţiunile 
date. Vă asigurăm că această 
variantă este cea mai bună şi 
atractivă pentru copii. 

 Printaţi materialul deja           
realizat, vezi documentul 
CERUL I- VIZUAL 
OPŢIONAL (site).  

 MATERIALE: 

 10 Bucăţi de 
carton sau coli de 
hârtie A4 

 Creioane colorate 

 Foarfecă 
 Lipici 
 Folie aluminiu 
 Folie transparentă 
 Cariocă galbenă 
 Vată,sau şerveţele  

albe 

 Şerveţele nazale 
 Hârtie colorată de 

bomboane 
 
OPŢIONAL: 

 Hârtie glasată 
 Corector 
 

1. 

4.  

3. 

2. 

5. 

6.  

9. 

7. 

8. 
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RECOMANDĂRI: 

 Pe tot parcursul prezentării 
lecţiei biblice, ţineţi toate cele 
12 planşe în mână, aşezate în 
ordine de la 1 la 12, dar cu 
menţiunea că planşa nr. 1 va 
fi la vedere, în faţa copiilor, 
iar celelalte planşe  se vor 
afla în spate astfel încât 
planşa nr. 12 să fie ultima în 
prezentare. După ce s-a vorbit 
despre fiecare imagine, 
aşezaţi planşa folosită în 
spatele tuturor celorlalte  
planşe din mână. 

 ATENŢIE! Nu aşezaţi 
planşele pe masă sau la 
vedere, deoarece copiii au 
un timp limitat de atenţie şi 
puteţi distrage această 
puţină atenţie a lor cu 
diversele manevre, pierzând 
astfel atenția lor și 
esențialul lecției.  

PREZENTARE: 
 
Cartonul 1:  
Întrebați copiii ce s-a întâmplat după ce a înviat Domnul Isus. 
(Lăsaţi copiii să răspundă.) Răspundeți apoi că El a mers în cer 
la Tatăl Lui ca să ne pregătească un loc după cum spune și 
versetul biblic învățat.  
 
Cartonul 2:  
Înainte de lecţie citiţi textul biblic din Apocalipsa 21:18 şi 
versetul 21. Vorbiţi şi arătaţi copiilor  un obiect din aur și spuneți 
ce preţios este şi cât de scump este aurul pe pământ, iar Biblia 
spune că în cer drumul pe care vom umbla va fi în întregime 
făcut din aur curat de o calitate mult mai bună decât aurul de pe 
pământ. Ce lucruri minunate ne pregăteşte Dumnezeu! 
 
Cartonul 3:  
Înainte de lecţie citiţi textul biblic din Apocalipsa 21:4 și 
întrebaţi-i pe copii dacă au fost vreodată trişti și dacă știu  cum e 
să plângi: Aţi plâns vreodată? (Lăsaţi copiii să răspundă.) 
Spuneți-le că Biblia ne asigură că în cer nimeni nu va plânge 
niciodată şi nu va exista nicio lacrimă. De asemenea, în cer nu va 
fi moarte, nu vor fi nici morminte, nici cimitire.  
 
Cartonul 4:  
Înainte de lecţie citiţi textele biblice din Apocalipsa 21:25 şi 
22:5. Întrebaţi-i pe copii dacă le-a fost vreodată frică de 
întuneric. (Lăsaţi copiii să răspundă.) Spuneți că Biblia ne 
învață că în cer nu va fi niciodată noapte, deci nici întuneric, ci 
va fi mereu lumină şi o veşnică zi. Dacă vă întrebaţi cum ne vom 
odihni în cer, Biblia nu ne spune despre acest lucru. Dar sigur 
Dumnezeu a pregătit ceva minunat care va înlocui somnul.  
 
Cartonul 5:  
Înainte de lecţie citiţi textele biblice din Apocalipsa 21:22-25 şi 
22:5. Spuneți copiilor că,  dacă  în cer nu va fi niciodată 
întuneric, nu va fi nevoie nici de becuri sau de lumânări. Acolo 
va fi veşnic lumină pentru că Însuşi Domnul Isus va lumina tot 
cerul. El va fi lumina noastră. 
 
Cartonul 6: 
Înainte de lecţie citiţi textul biblic din Apocalipsa 22:1. Întrebați 
copiii cui îi place să meargă vara la râu să facă baie, să se joace 
cu prietenii, să facă castele din nisip…? Cum e de obicei apa 
unui râu, e curată? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Biblia spune că 
în cer va fi un râu cu apa limpede ca cristalul. 
 
 
Cartonul 7:  
Înainte de lecţie citiţi textul biblic din Apocalipsa 5:11-12. 
Întrebați copiii câţi îngeri cred ei că vor fi în cer. Ce înseamnă o 
mie de lucruri? Dar zece mii? (Lăsaţi copiii să răspundă.) 
Spuneți-le că în Biblie ni se vorbește despre o mulțime foarte 
mare de îngeri care va fi în cer. Nu 1000, nu 10 000, ci foarte, 
foarte mulți îngeri care fac multe lucruri frumoase şi cântă...  
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Cartonul 8:  

Înainte de lecţie citiţi textele biblice din 1 Corinteni 9:25, 2 

Timotei 4:8, Iacov 1:12, Apocalipsa 4: 10 şi Apocalipsa 22:12. 

Întrebați copiii: Aţi fost vreodată răsplătiţi pentru vreo faptă bună? 

Cum este să primeşti o răsplată, nu-i aşa că-i grozav? (Lăsaţi copiii 

să răspundă.) Biblia ne spune că în cer vom primi o răsplată, mai 

precis o cunună. Oare cum va arăta cununa mea? Dar a ta? Dar a 

ta? (Arătaţi spre copii.) Sigur că va fi atât de frumoasă încât nici nu 

ne putem imagina.  

 

Cartonul 9:  

Înainte de lecţie citiţi textele biblice din Matei 22:1-14 şi 

Apocalipsa 19:5-9. Întrebați copiii: 

Vă place să mergeţi la o petrecere? Nu-i aşa că e frumoasă partea 

cu confetti, jocul cu baloanele, apariţia tortului etc? Dar să fiţi chiar 

voi sărbătoriţii şi să ştiţi că toată petrecerea e dată în cinstea  

voastră, copii, cum vă simţiţi? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Dar la 

nuntă vă place să mergeţi? Nu-i aşa că orice mireasă este frumoasă 

în rochia ei alb imaculată şi împodobită elegant? (Lăsaţi copiii să 

răspundă.) Ştiţi, copii, Biblia spune că Dumnezeu va da o mare 

petrecere în cinstea noastră atunci când vom fi în cer?  Şi ştiţi de ce 

face asta Dumnezeu pentru noi? Pentru că El ne iubeşte aşa de 

mult, precum cum un mire îşi iubeşte mireasa. El chiar ne 

consideră preţioşi ca o mireasă. De aceea va da o petrecere 

glorioasă în cinstea noastră.  
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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ: 
1.     Desenaţi doi nori pe o coală A4 de hârtie şi decupaţi câte un nor  
 de hârtie pentru fiecare copil. 
2. Decupaţi  imaginile de la pag. 13 (câte două imagini de acelaşi fel).  
3. Lipiţi câte o imagine pe fiecare nor. Trebuie să aveţi câte doi nori de același fel. 

 
CUM SE JOACĂ 
 
1. Aşezaţi toţi norii în cerc pe jos sau pe scaune.  
2. Cereţi  copiilor să  înconjoare cercul pe exterior. 
3. Porniţi muzica sau spuneţi simplu “ Porniţi!”. Cereţi copiilor să se învârtă în jurul  
  cercului având grijă să nu calce pe nori.  
4. Când muzica se opreşte sau când spuneţi ,,Opriţi!’’,  fiecare copil trebuie să calce pe  
 norul cel mai apropiat de el. 
5. Numiţi o imagine şi copiii, care sunt aşezaţi pe aceasta, trebuie să spună în ce fel vorbeşte 

acea imagine despre cer. Puteţi să le puneţi întrebări referitoare la acea imagine sau puteţi 
să le cereţi copiilor să spună împreună versetul biblic. 

 
 ATENŢIE: 
 Dacă aveţi prea mulţi copii în clasă şi spaţiul este mic, fiecare copil care a răspuns la o 

întrebare sau a vorbit deja despre o imagine va părăsi jocul, fie că a dat un răspuns corect 
sau incorect,  cedând locul altui copil din clasă. Astfel toţi copiii vor avea posibilitatea să 
fie implicaţi în joc.  

 După ce toţi copiii au participat la primul joc, puteţi continua de câte ori doriţi, dar asig-
uraţi-vă că toţi copiii sunt implicaţi în mod egal. Aşa copiii vor sta mereu în aşteptare şi nu 
vor pierde interesul pe parcursul jocului, ştiind că poate îi vine iarăşi rândul să participe.  

MATERIALE: 
 
 Coli  A4 de 

hârtie, 
 Două copii   

xerox pag. 13 
 Foarfecă 
 Lipici 
 
OPŢIONAL: 

 Muzica 
 

 

 

 

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. 

 JOC RECAPITULATIV 
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OBIECTIVE: 
Copiii să înţeleagă că cerul este casa veşnică pe care  
Domnul Isus o pregăteşte pentru toți cei ce Îl iubesc pe 
Dumnezeu. 

INSTRUCŢIUNI: 
 
 Spuneţi copiilor că aveţi nevoie de voluntari care să vă ajute şi că o să-i alegeţi 

doar pe cei care stau aşezaţi pe scaunele lor. Acesta este un mod util de a-i            
determina să fie cuminţi, deoarece toţi vor dori să fie voluntari. Alegeţi              
voluntarii care să scoată din cutie obiectele ascunse acolo (farfurie, cană,            
obiecte de şters), şi să le ţină ridicate în faţa copiilor. 

 
 

MATERIALE: 
 
 Farfurie şi cană 
 Şerveţel, prosop 

sau altceva de şters 

 Geantă sau cutie 
 

INTRODUCEREA TEMEI PENTRU RUGĂCIUNE: 
 
 Spuneți: 
 Ridicaţi o mână dacă vă plac vacanţele!  Obişnuiţi să pregătiţi 
 casa pentru o vizită a prietenilor sau a familiei? Cineva să ridice 
 mâna  şi să spună ce face pentru a pregăti casa pentru a primi o 
 vizită din partea cuiva drag. (Acordaţi timp pentru câteva răspunsuri.) Poate folosiţi câteva 
 dintre aceste lucruri pentru a aşeza masa, a face curăţenie etc. Isus pregăteşte un loc special 
 în cer, locul de care aparţin toți cei ce Îl iubesc pe Dumnezeu, indiferent de ceea ce li s-a 
 întâmplat pe pământ sau ce cred oamenii despre ei. Poate că îţi place casa pe care o ai 
 acum, sau poate nu. În cer nu există suferinţă şi probleme, nici lipsuri. Viaţa pe pământ este 
 scurtă în comparaţie cu timpul pe care îl vom petrece împreună cu Isus. În cer este cel mai 
 minunat loc pe care ni-l putem imagina, iar Dumnezeu îl pregăteşte pentru noi. Haideţi să 
 mulţumim Domnului Isus pentru casa noastră din cer! 
 Aduceți copiii în rugăciune de mulțumire. 
 

ATENŢIE: 
Lecţia pentru viaţă ajută 
copiii să personalizeze 
mesajul lecţiei şi să ştie 

cum să răspundă                    
Cuvântului lui Dumnezeu  

şi  
să dezvolte personal  o 

relaţie cu El. 
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II. ÎNĂLŢAREA LUI ISUS 

PAŞI DE LUCRU: 
1. Copiii să deseneze un nor pe o coală de hârtie, apoi să îl decupeze.  
2. Copiii vor colora imaginea dată. 
3. Copiii vor lipi imaginea pe nor, lăsând suficient loc pentru scrierea  

versetului. 
4. Copiii vor scrie versetul biblic. Dacă sunt prea mici, faceţi o copie            

xerox pag. 14 cu versetul biblic şi daţi-l copiilor, care nu ştiu să scrie, 
pentru a-l lipi pe nor.   

5. ATENŢIE: La fiecare imagine, copiii vor avea de făcut câteva completări: 
COPACUL: Copiii vor desena şi vor colora diferite fructe. 
PETRECEREA: Copiii vor desena mai multe baloane. 
COROANA: Copiii o vor decora. 
COPILUL: Copiii îi vor desena părul şi un X pe lacrimi. 
LUMÂNARE: Copiii vor pune un X. 

 STRADA: Copiii vor scrie CERUL. 
6. Copiii vor lipi bucăţi mici de vată sau şerveţel de jur  
 împrejurul  norului.   

 

I. NOR CU VERSETUL BIBLIC  

 

Înainte de oră: 
1. Faceţi o copie xerox cu imaginile de la pag. 13 (o pagină pentru șapte 
copii). 
2. Decupaţi imaginile aşa încât la timpul potrivit să aveţi  o imagine la  
fiecare copil. (ATENŢIE: Copiii vor avea imagini diferite.) 

Pregătire înainte de oră: 
1. Decupaţi imaginea cu norul şi imaginea 
  cu Isus. Imaginea cu îngerii se va folosi doar  
 la lecţia biblică. 
2. Faceţi o gaură în locul punctului negru de pe  
 această imagine. 
3. Legaţi o aţă, cca. 22 cm lungime, de imaginea cu Isus.  
 

PAŞI DE LUCRU: 
1. Copiii vor colora imaginea, vezi pag. 11. 
2. Copiii vor colora pe Isus. 
3. Copiii vor introduce aţa prin gaura făcută în nor şi vor face un  
 nod la capătul aţei. 
4. Copiii vor lipi al doilea nor peste cel dintâi. 
 

ATENŢIE!  
Norul va fi lipit doar pe colţuri, nu şi la mijloc. Marginile norului vor fi lipite la semnele X, 
astfel încât să se creeze o buclă care va permite urcarea cu uşurinţă a imaginii lui Isus şi   
intrarea sub nor atunci când se va trage de aţă.  
 

MATERIALE: 
 
 O copie xerox pag. 

11, la fiecare copil 
 O copie xerox pag. 

12, la trei copii 
 Carioci 
 Foarfeci 
 Aţă 
 Lipici 
 

ACEST MATERIAL SE VA FOLOSI DE CĂTRE ÎNVĂŢĂTOR CA MATERIAL LA LECŢIA 
BIBLICĂ, DOAR CĂ SE VA ADĂUGA ŞI IMAGINEA CU ÎNGERII, vezi lecţia biblică. 

MATERIALE 

 O jumătate dintr-o 
     coală de hârtie 
    pentru fiecare 
     copil 

 Foarfecă 
 Lipici 
 Creaioane  
 Vată sau serveţele 

albe         
 Imagini pag. 13 
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             XXXX 

 
     XXXX 

...
Eu

 M
ă
 d

uc
  

să
 v

ă
 p

re
gă

te
sc

  
un

 lo
c.

   
 

Io
an

 1
4:

2 



                                                                                         CERUL I, Preșcolari    12 

www. KIDZROMANIA.com 

 

 

 

 



                                                                                         CERUL I, Preșcolari    13 

www. KIDZROMANIA.com 

Această pagină este pentru Jocul Recapitulativ şi pentru Lucru Manual I.  
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...Eu Mă duc să vă pregătesc  
un loc.   Ioan 14:2 

...Eu Mă duc să vă pregătesc  
un loc.   Ioan 14:2 

...Eu Mă duc să vă pregătesc  
un loc.   Ioan 14:2 

...Eu Mă duc să vă pregătesc  
un loc.   Ioan 14:2 

...Eu Mă duc să vă pregătesc  
un loc.   Ioan 14:2 

...Eu Mă duc să vă pregătesc  
un loc.   Ioan 14:2 
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...Eu Mă duc să vă pregătesc  
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În casa Tatălui M
eu sunt m

ulte loca
şuri.  

D
acă n-ar fi aşa, v...Eu M

ă duc să v
ă 

preg
ătesc  

...Eu Mă duc să vă pregătesc  
un loc.   Ioan 14:2 

Acest verset biblic este pentru copiii mici 
care nu ştiu să scrie. El va fi folosit la Lucru 
Manual I, pag. 10. Materialul este pentru 12 
copii. 
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 VIZUALE pentru VERSETUL BIBLIC 

    EU 

 
 

 

     Ioan 14:2 
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   Mă duc 

  să vă pregătesc 
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   vouă 

   un loc 
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...Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.   Ioan 14:2 


