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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să învețe că Dumnezeu a plănuit 

de la începutul lumii venirea lui Isus pe pământ, iar naşterea 

Lui a anunțat-o prin câţiva îngeri. 

 
TEXT BIBLIC:  Luca 1:26 -38; Matei 1:18 -24; Luca 2:8-20 
 
VERSET BIBLIC:  Luca 2:11 

După planul lui Dumnezeu... 

         Îngerii 

Acest material a fost realizat de KIDZ ROMÂNIA.  

TEXT: Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham  

 

ȘCOLARI   
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INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să învețe că Dumnezeu a plănuit                      

de la începutul lumii venirea lui Isus pe pământ, iar naşterea                         

Lui a anunțat-o prin câţiva îngeri. 

TEXT BIBLIC:  Luca 1:26 -38; Matei 1:18 -24; Luca 2:8-20 

 Vorbiți cu câteva (4-7) persoane care să vină să interpreteze 

o mică scenetă, vezi scriptul de mai jos. Dacă nu aveți prea 

mulți voluntari, naratorul poate fi chiar învățătorul, îngerii 

pot fi interpretați de o singură persoană, puteți folosi una sau 

două persoane pentru păstori etc. Repetați sceneta înainte de 

sosirea copiilor. 

 PREGĂTIREA DECORULUI:  

 Scena 1 și 2 - Decor de interior:  o masă cu farfurii, căni și o 

oală pe ea, o saltea sau o pătură în loc de pat, orice sugerează 

o cameră de locuit. 

 Scena 3 - Decor de exterior. Puteți crea din hârtie colorată o 

lună şi câteva stele pentru locul unde vor fi păstorii. Dacă 

aveţi efecte sonore pentru sunetul nopţii (greieri, lătrat de  

câini, behăit de oi), puteți să le folosiți. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

SCRIPTUL 

Acţiune:  

Interpreții vor mima ceea ce povestește naratorul. Acolo unde se menționează ,,Dialog” vor rosti 

replicile cu voce tare. 

 

SCENA 1: 

Narator: 

 Iat-o pe Maria, o tânără evreică harnică și credincioasă. Oh, dar ceva a speriat-o! Cine i se arată? Ce  

fiinţă neobişnuită! E un înger. El își pleacă ușor capul în faţa ei și îi spune, vezi dialog Înger a. Maria 

este vizibil speriată. Dar îngerul îi face semn să nu se teamă, vezi dialog Înger b. Maria se miră de 

ceea ce aude și întreabă, vezi dialog Maria a. Dar îngerul îi răspunde, vezi dialog Înger c. Maria îşi 

pleacă supusă capul, apoi îngenunchiază şi zice, vezi dialog Maria b. Apoi îngerul a plecat de la ea. 

 

Dialog:  

ÎNGER a:  „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti 

  tu între femei!” 

ÎNGER b: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Vei rămâne  

  însărcinată, vei naşte un Fiu și Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat 

  Fiul Celui Preaînalt; Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său, 

  David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” 

MARIA a:   „Cum se va face lucrul acesta, că eu nu sunt căsătorită?” 

ÎNGER c:  „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine... Sfântul care Se va naşte din tine, va fi  

  chemat Fiul lui Dumnezeu.” 

MARIA b:   „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!”  

 

 

MATERIALE: 

 

 Haine improvizate ca cele 

din vremea lui Isus 

pentru: narator, Maria, 

Iosif, păstori 

 Haine albe şi o coroană 

din beteală argintie sau 

aurie pentru îngeri  

 Oi şi câini din pluș  
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SCENA 2: 

Narator: 

El este Iosif. Este vizibil frământat de o neliniște. La cum își freacă mâinile și faţa, se vede cum se 

luptă să-şi alunge gândurile. Poate un somn i-ar face mai bine. Dar și în somn neliniștea nu îi dă 

pace. Se zvârcoleşte, tresare... Nu cred că are un vis frumos. Oh, și lui i se arată un înger! Acesta îi 

spune, vezi dialog Înger d. Uite că Iosif se trezește! Nu mai este tulburat. Dimpotrivă, e plin de pace 

și pleacă vesel undeva.  

Dialog:  

ÎNGER d: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta... Ce S-a  

  zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, 

  pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 

SCENA 3: 

Narator: 

 Aici sunt câţiva păstori, care îşi păzesc pe timp de noapte oile. Ce linişte e pe câmp, în comparație 

cu agitația din Betleem! Doar greierii și oile se mai aud. Din când în când și-un câine care latră. 

Păstorii vorbesc și ei destul de încet unii cu alții. Dar ce lumină puternică apare pe cer? Păstorii se 

sperie şi se aruncă la pământ. E tot un înger! Nu îl pot privi în față, dar îl pot auzi, vezi dialog Înger 

e. Apoi un cor mare de îngeri li se arată pe cer, vezi dialog Cor Îngeri a.  După ce îngerii au plecat, 

păstorii și-au spus unii altora, vezi dialog Păstori a. Apoi păstorii au plecat să caute pe Prunc. 

Dialog: 

ÎNGER e: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot  

  norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, 

  Domnul. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în  

  scutece şi culcat într-o iesle.” 

COR ÎNGERI a: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi 

   Lui.” 

PĂSTORII a:     „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut  

  cunoscut Domnul.” 

 

CONCLUZIE: 

Dumnezeu a plănuit încă de la începutul lumii ca Isus să vină pe pământ, ca Mântuitor. El avea în 

plan să salveze omenirea de sub pedeapsa veşnică a păcatului. Mântuitor înseamnă salvator. Aşa că 

Dumnezeu a anunţat mereu prin profeţi, încă din Vechiul Testament, că va veni Mesia (Mântuitorul). 

Dar chiar înainte de nașterea Sa, îngerii i-au arătat Mariei, apoi lui Iosif, apoi păstorilor, și le-au spus 

că acela era momentul hotărât și promis de Dumnezeu. 

Dumnezeu a făcut totul după planul Său, iar Fiul Lui a venit ca Mântuitor pe pământ. Ce mare 

Dumnezeu avem! El plănuieşte şi înfăptuieşte! 

 

RUGĂCIUNE:  

Aduceţi copiii în rugăciune de mulţumire la adresa lui Dumnezeu pentru Domnul Isus, dar şi pentru 

că El face totul frumos, după voia Lui, la vremea potrivită.  
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ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Decupați mai multe note muzicale, pag. 8.  

 Scrieţi în fiecare notă muzicală câte o parte din 

verset astfel: 

  astăzi,  

 în cetatea  

 lui David,  

 vi s-a  

 Născut 

 un Mântuitor,  

 Care este  

 Hristos,  

1. Puneţi cu scotch pe o tablă (sau pe o frânghie cu clame de rufe) pe rând cele 10 note muzicale cu 

cele 10 părţi din versetul biblic. 

2. Întâi veți arăta copiilor prima notă muzicală cu primul cuvânt. Vorbiţi despre acel cuvânt şi 

spuneţi-l cu toții tare. Puneți-l la vedere, pe tablă/frânghie. 

3. Luaţi al doilea cuvânt şi procedați la fel. Tot așa veți face și cu celelalte note muzicale, până ce 

veți parcurge toate cuvintele din verset.  

4. De fiecare dată, veți rosti tare toate cuvintele de pe tablă/frânghie. 

5. După ați terminat de învățat versetul, repetaţi-l de câteva ori. Dar, de fiecare dată, scoateţi câte 

una, două sau trei note muzicale.  

6. La final, veți spune cu copiii pe dinafară tot versetul, o dată sau de două ori. 

s-a născut 

Luca 2: 11 

Hristos 

Care este 

Un Mântuitor 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe cuvintele îngerilor 

adresate păstorilor despre naşterea lui Isus. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

,,astăzi, în cetatea lui David, vi s-a 

născut un Mântuitor, Care este 

Hristos, Domnul.’’  

 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 8 

 Foarfecă 

 Tablă/Frânghie 

 Scotch /clame de rufe 

 

 JOC VERSET BIBLIC MATERIALE: 

 

 Scaun 

 Batistă/

şerveţele 

 
 

OBIECTIVE: Să aibă posibilitatea copiii să repete de mai multe ori              

versetul biblic și să meargă cu el învățat din clasă. 

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. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Nu sunt. 
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1. Formaţi două echipe. 

2. Aşezaţi o echipă într-o parte a clasei, iar cealaltă echipă în a doua parte a clasei. 

3. Trasaţi o linie cu o sfoară/cretă în faţa fiecărei echipe.  

4. Echipele trebuie să stea doar în spatele liniei, nu au voie să o depăşească. 

5. La mijlocul clasei aşezaţi un scaun, iar pe el o batistă/şerveţel. Dacă folosiţi şerveţele, să aveţi 

mai multe pregătite pentru că se pot rupe în timpul jocului.  

6. Desemnaţi un reprezentant din fiecare echipă.  

7. Cei doi copii stau în spatele liniei, la aceeaşi distanţă unul de altul, iar în faţa lor se  află scaunul 

cu batista/şerveţelul.  

8. Când învăţătorul spune ,,start!’’ cei doi copii, unul din fiecare echipă, aleargă spre scaunul  cu 

batistă, ca să o ia. 

9.  Cel care a reuşit primul să o apuce, fără a fi atins de adversar, va spune versetul biblic pe de 

rost. 

9. Dacă îl spune corect, echipa primeşte 200 de puncte. Dacă nu îl ştie bine, îl poate spune cu toată 

echipa pentru 100 de puncte. 

10. Puneţi iarăși batista pe scaun, iar jocul continună la fel cu alți doi reprezentanți, unul din fiecare 

echipă. 

11. Jocul se repetă la fel, atât cât vă permite timpul.  

 

ATENŢIE! Faceţi așa încât toţi copiii să ajungă la scaunul cu batistă și să aibă ocazia să spună 

versetul biblic.  

 Faceţi o copie xerox la planşa de joc, vezi Anexa Crăciun 2013, pag. 2-3. Dacă                   

se poate, printaţi pe coli A3 de hârtie, ca planșa să fie mai mare şi mai vizibilă.  

 Lipiţi planşa pe un perete, la vedere pentru toți copiii. 

 Faceţi doi cocoloşi mici de hârtie, culori diferite. Puneţi scotch de jur împrejurul 

cocoloșilor, cu partea lipicioasă în sus. 

 Tăiaţi șase fâşii de hârtie, iar pe fiecare fâşie scrieţi o cifră de la 1 la 6. Fâşiile vor fi 

îndoite, să nu se vadă cifrele. 

 Pregăţiţi lista cu întrebări, pag. 9. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

1. Împărţiţi copiii în două echipe.  

2. Cei doi cocoloşi de hârtie (o culoare diferită pentru fiecare echipă) vor fi pionii de joc. 

Aceștia stau pe planșa de joc, de pe perete, cu ajutorul scotch-ului pus cu partea 

lipicioasă în sus. 

3. Un copil din prima echipă vine să extragă un bilet. Dacă alege cifra 6,  acea echipă 

începe jocul. Dacă alege o altă cifră, vine un copil din a doua echipă şi va extrage o 

cifră. Echipa care scoate prima cifra 6, va începe jocul.  

 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

MATERIALE: 

 Copie xerox Anexa 
Crăciun 2013,  pag 2-3 

 Întrebări, pag. 9 

 Hârtie colorată 

 Scotch 

 JOC RECAPITULATIV 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

OBIECTIVE: De a vă ajuta să observați dacă învățătura a fost clară 

pentru copii și înțeleasă bine, așa încât să poată pune în practică în  

trăirea lor de zi cu zi. 

 S
M

T

A

U

U

O

S

M

M
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceţi o copie Xerox, pag. 7, una de copil. 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Daţi fiecărui copil un îngeraş.  

2. Se decupează aripioarele cu foarfeca. 

3. Se colorează îngeraşul şi aripioarele. 

4. Se va lipi spatele îngeraşului, imag. 1, îndoind în 

jos pe liniile punctate. 

5. Se vor lipi aripioarele pe spate, imag. 2. 

6. Se va prinde o aţă de capul îngeraşului,  imag. 3. 

7. Îngeraşul poate fi folosit ca decor.  

1. 

2. 

3. 

MATERIALE: 

 Copie Xerox pag. 7 

 Lipici 

 Creioane colorate 

 Aţă 

 Foarfeci 

 LUCRU MANUAL 

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

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

funcţie de cifra extrasă de fiecare dată şi de cerinţele de pe planșa de joc. 

6. Atunci când vă opriţi cu pionul la o întrebare, puneţi copilului din față sau întregii 

echipe întrebarea respectivă, vezi întrebările pentru echipa 1 și echipa 2 de la pag. 9. 

7. Răspunsul corect va primi întotdeauna 200 de puncte.  

8. Când un copil trebuie ajutat de un coleg de echipă să răspundă, se vor acorda 100 de 

puncte. 

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

 

ATENŢIE! Faceţi în aşa fel, încât toţi copiii să apuce să joace.   

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un înger de hârtie care să le 

amintească de cele învăţate la lecție, anume că Dumnezeu a anunţat  

prin îngeri nașterea lui Isus. 
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LUCRU MANUAL: 
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VERSETUL BIBLIC: 
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ÎNTREBĂRI JOCUL RECAPITULATIV: 

ECHIPA 1:  

1. Cine a plănuit naşterea lui Isus? 

2. Unde s-a vestit, cu mult timp în urmă, despre naşterea lui Isus? 

3. Dă un exemplu de profet din Vechiul Testament. 

4. Cine a venit la Maria să anunţe că va avea un Copil? 

5. Cine s-a arătat pe cer păstorilor? 

6. Când a fost plănuită venirea lui Mesia? 

7. Ce înseamnă Mântuitor? 

8. De ce a trebuit să vină Isus pe pământ? 

9. Povesteşte pe scurt despre cum a venit îngerul la Maria. 

10. Spune versetul Biblic pe de rost. 

 

ECHIPA 2:  

1. Cum se numesc cărţile din Biblie care vorbesc despre evenimente din viitor? 

2. Dă un exemplu de carte profetică din Vechiul Testament. 

3. Ce a spus Maria când a aflat că va avea un Copil? 

4. Ce i-a spus îngerul lui Iosif? 

5. Povesteşte pe scurt despre cum a venit îngerul la Iosif. 

6. De ce a plănuit Dumnezeu să vină Mesia pe pământ? 

7. Ce a spus îngerul păstorilor? 

8. Povesteşte pe scurt despre păstorii din câmpie. 

9. De ce crezi tu că este Isus Mântuitorul omenirii? 

10. Unde se află în Biblie versetul învățat astăzi? 
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,,Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un 

Mântuitor, Care este Hristos, Domnul.’’  

Luca 2:11 
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,,Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un 

Mântuitor, Care este Hristos, Domnul.’’  

Luca 2:11 


