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SCOPUL LECŢIEI:
Copiii vor înţelege că:
1. Suntem păcătoşi şi păcatul merită moartea.
2. Dumnezeu ne iubeşte cât suntem păcătoşi şi că Isus a murit în locul nostru.
3. Avem viaţa veşnică în dar, prin credinţa în moartea lui Isus pentru noi.
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OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are ca scop să capteze atenţia
copiilor şi să introducă tema lecţiei.

INTRODUCEREA ÎNVĂȚ
ȚĂTORULUI:
INTRO
Nu subestimaţi nicicând lucrarea Duhului Sfânt în viaţa unui
copil. Mântuitorul nostru ne-a lăsat aceste cuvinte: „Toată puterea Mi-a
fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.” (Matei 28:18-20)
Din moment ce Dumnezeu nu a pus o limită de vârstă pentru
mântuire, nu ar trebui să o facem nici noi. Ca învăţători trebuie să avem
grijă să nu înăbuşim lucrarea lui Dumnezeu în viaţa copiilor noştri. În timp
ce îi învăţaţi pe copii cu grijă Cuvântul lui Dumnezeu, săptămână după
săptămână, Duhul lui Dumnezeu este la lucru în vieţile lor tinere. Dacă
sunteţi credincioşi în a împărtăşi adevărul lui Dumnezeu copiilor, Duhul
Sfânt va fi credincios să aducă înţelegere şi convingere în inimioarele lor.
Doar El poate să îi atragă la El.

MATERIALE:
•
O bucată de hârtie
de 8/20cm.
•
Un colac, un cauciuc
sau o bucată lungă
de sfoară şi o
creangă
•

Cuvântul “Isus”
scris pe un carton

•

Scotch

•

Biblia

ISUS

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Cuvântul “Isus” scris pe un carton (asiguraţi-vă că este suficient de mare scris ca să poată fi
văzut de toţi copiii).

ACTIVITATEA INTRODUCTIVĂ:
Ce aţi face dacă aţi vedea pe cineva că se îneacă într-un râu, lac sau ocean? (Permiteţi să se
răspundă.) O persoană care se îneacă este neajutorată. Nu se poate salva singură. Are nevoie de
ajutor din afara apei. Arătaţi colacul sau desenaţi unul pe tablă. Dacă nu avem un colac pe
aproape, ce putem folosi? (Permiteţi să se răspundă.) Arătaţi sfoara sau creanga. În unele locuri
special amenajate pentru înotat sunt oameni numiţi salvamari. Un salvamar este un om antrenat
să-i salveze pe cei ce se îneacă.
Toţi suntem ca o persoană care se îneacă. În loc să ne înecăm în apă, ne înecăm
Dacă nu este
în păcat. Ce este păcatul? Păcatul este neascultarea de Dumnezeu. Păcatul
posibil să
înseamnă a nu fi destul de bun pentru Dumnezeu. Păcatul este a face ceea ce
aveţi un
Dumnezeu nu vrea să facem. Haideţi să exemplificăm cu câteva păcate. (Permiteţi să
colac,
se răspundă. Printre răspunsuri pot fi: minciuna, înşelăciunea, egoismul, invidia, furtul, desenaţi unul
cearta şi gândurile rele.) Biblia ne spune că păcatul a adus moartea în lume. Din
pe tablă.
cauza păcatului, merităm moartea. Toţi cei fără Isus vor muri fizic, dar, mai ales,
vor fi despărţiţi de Dumnezeu pentru totdeauna, mergând într-un loc, numit iad.
Iadul este locul despre care Bblia spune că este al suferinţei şi al tulburării. Nu ne
putem scăpa singuri de un astfel de loc. Nicio altă persoană care se îneacă nu se poate salva
singură. În timp ce vorbiţi, lipiţi cartonul cu “Isus” pe colac.
Dumnezeu ne-a trimis un colac şi un salvamar în persoana lui Isus Hristos. Arătaţi colacul cu
“Isus” pe el. Dacă aţi desenat colacul pe tablă, scrieţi “Isus” peste desen. El se oferă să ne salveze
din înecul păcatelor noastre. El a făcut asta pentru că ne iubeşte pe fiecare în parte. Dar noi
trebuie să avem credinţă.
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MATERIALE:
• Banană

,

OBIECTIVE: Lecţia Practică are drept scop să capteze atenţia
copiilor pentru a înţelege mai bine tema lecţiei.

• Un ac lung

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
Înainte de oră, inseraţi acul în vârful bananei. Feliaţi porţiunea
acului care este în banană, dintr-o parte în alta, astfel încât acul să felieze
banana. Aveţi grijă să nu tăiaţi marginea cojii care este înţepată de ac. Faceţi asta de trei sau patru ori pe banană ca să fie tăiată în patru bucăţi.
Copiii nu trebuie să vadă găurile făcute în banană.
Ştie vreunul dintre voi ce este credinţa? (Permiteţi să se
răspundă.) Biblia ne spune: “Credinţa este încrederea neclintită în lucrurile care nu se
văd.” (Evrei 11:1) Dumnezeu ne-a chemat să avem încredere în El. Fără încredere, nu
putem crede în El. Galateni 2:26 spune: “Sunteţi copii ai lui Dumnezeu prin credinţa pe
care o aveţi în Isus.” Suntem consideraţi copiii lui Dumnezeu când credem şi avem încredere
în Isus. Trebuie să credem că El a murit ca să ne mântuiască de păcat. Nu Îl putem vedea pe
Dumnezeu deşi ştim că El este adevărat. Cum putem să credem că este adevărat dacă nu Îl
vedem? Arătaţi banana. Această banană nu a fost niciodată desfăcută.
Câţi dintre voi mă credeţi? Lăsaţi copiii să răspundă prin ridicare de
mână. Totuşi vă voi spune că aceasta este o banană foarte specială pentru că este tăiată în bucăţi. Câţi dintre voi mă credeţi? (Permiteţi să se
răspundă. Alegeţi un copil să vină în faţa clasei ca să poată fi văzut de
ceilalţi copii.) Vreau ca tu să ţii această banană. Arată această banană
ca fiind una normală? (Permiteţi să se răspundă. Întrebaţi alţi câţiva
copii dacă banana arată a fi normală.) Deci am decis că această banană arată normal. Câţi
dintre voi mai cred că ea este deja tăiată în bucăţi? (Permiteţi să se răspundă. Vorbiţi cu copilul din faţă.) Acum o să te rog să desfaci această banană şi să vezi dacă este adevărat. Copilul trebuie să desfacă banana şi să vadă dacă a fost sau nu tăiată în bucăţi.
Banana este tăiată în bucăţi! Unii dintre voi m-aţi crezut, alţii nu. Cei care au crezut,
nu mai văzuseră o banană ca cea pe care am descris-o eu, şi totuşi au crezut. Puneţi copilul
să stea jos. Aceasta este ca şi credinţa de care avem noi nevoie. Nu Îl putem vedea pe Dumnezeu, dar trebuie să avem încredere că ceea ce El ne-a spus în Cuvântul Lui este adevărat.
Biblia ne spune că păcatele noastre sunt iertate prin credinţa în Isus (Galateni 2:16). Dumnezeu ne iubeşte atât de mult, că a dat pe Fiul Său pentru noi. Deci, ce trebuie să facem noi?
În primul rând, avem nevoie de credinţă.
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic într-un mod simplu şi
degajat, prin metoda joc.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
•
•

•

•
•

MATERIALE:
• 14 Coli A4 de hârtie
• Carioci
• Copii xerox, pag. 10-11

oricine crede în
a dat pe
singurul Lui
a iubit
viaţa veşnică.”
.” Ioan 3:16
ci să aibă
“Fiindcă atât de
bucată mult
mult

Împărţiţi versetul în 7 părţi.
Scrieţi fiecare parte a versetului pe o
de hârtie. Trebuie să faceţi două seturi, 7 la
fiecare set, deci, în total, 14 bucăţi de hârtie.
Asiguraţi-vă că sunt scrise suficient de mari cuvintele pentru a
putea fi citite de către copii.
Faceţi două seturi de hârtii.
Faceţi xerox la vizuale pag. 10-11 pentru poveste.

“Fiindcă atât de
a iubit Dumnezeu
lumea că a dat pe singurul
Lui Fiu ca oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă
viaţa veşnică.”
Ioan 3:16

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI:
Dumnezeu ne iubeşte atât de mult, că ne-a dat ce avea El mai important. Ce ne-a dat?
(Permiteţi să se răspundă.) Corect. Ni L-a dat pe Fiul Său, Isus, să plătească pentru păcatele
noastre. Trebuie că ne iubeşte foarte mult pentru a face un aşa mare sacrificiu.
Vreau să vă spun o poveste adevărată care s-a întâmplat acum mulţi ani. Este despre un
misionar numit Jim Elliot. Ce este un misionar? (Permiteţi să se răspundă.) Un misionar este o
persoană care este trimisă să spună altora despre dragostea lui Dumnezeu. Jim s-a mutat din ţara
lui de origine în Ecuador pentru a spune oamenilor despre Dumnezeu. A fost foarte trist când a
aflat despre un grup de oameni de acolo care nu ştiau cine este Dumnezeu. Aceşti oameni erau
indieni auca. Ei nu auziseră niciodată despre dragostea lui Dumnezeu şi despre cum a vrut
El să îi scape din păcat.
Jim a vorbit cu soţia sa despre aceşti oameni. El i-a spus despre cât de mult vrea el să
spună acelor oameni despre Isus. Jim era plin de atâta dragoste pentru aceşti oameni, încât s-a
hotărât să meargă la indienii auca să le spună despre Dumnezeu şi Fiul Său. Jim trebuia să
ia un avion pentru a ajunge la indieni, întrucât nu erau drumuri către locul unde trăiau ei.
Când Jim a ajuns în sat, nu a aterizat cu avionul. În schimb, el a făcut ture în jurul satului şi
a aruncat daruri din avion în jos pentru indieni. A vrut ca ei să ştie că este prietenos şi că nu
îi va răni. După ceva vreme, a aterizat. A început să facă cunoştinţă cu oamenii din tribul indian şi Jim le-a arătat că îi pasă de ei. Le aducea mâncare şi era foarte bun cu ei. Se ruga
pentru ei în fiecare zi.
Dar într-o zi, s-a întâmplat ceva teribil. Oamenii nu au acceptat bunătatea lui Jim şi l-au
omorât. Dar povestea nu se sfârşeşte aici. Acum că Jim era mort, nu era nimeni care să spună
oamenilor despre Isus. Soţia lui era foarte tristă că soţul murise. Dar ştia că el este în cer cu
Dumnezeu. Ea ştia şi că indienii auca nu vor fi în cer când vor muri. Iar cineva trebuia să spună
indienilor despre Isus.
Dumnezeu i-a dat soţiei lui Jim, Betty, aceeaşi dragoste pentru poporul auca pe care i-a dat
-o şi lui Jim. Betty a decis că nu este nimeni mai potrivit să meargă şi să spună acestor oameni
despre Isus decât ea. Ea avea să continue munca misionară a soţului ei. Deşi aceşti oameni i-au
ucis soţul, Betty îi iubea la fel cum îi iubise şi soţul ei. Betty a spus poporului auca despre Dumnezeu şi ei L-au primit pe Isus ca Mântuitorul lor. Datorită dragostei lui Betty, indienii au crezut în
Dumnezeu şi că într-o zi vor fi şi ei în cer.
Această poveste adevărată ne aminteşte de dragostea lui Dumnezeu. El şi-a dat singurul
Fiul ştiind că va fi omorât. Betty a căutat poporul auca chiar dacă i-au ucis soţul. Şi Dumnezeu caută oamenii ştiind că noi I-am ucis Fiul.
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Dumnezeu Şi-a arătat dragostea faţă de noi, aşa că haideţi acum să o împărtăşim şi altora.

JOC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Exersaţi recitarea versetului de memorat.
“Fiindcă
Ioan 3:16
Împărţiţi clasa în două echipe.
atât de
Alegeţi şapte copii din fiecare echipă.
singurul
mult
Cei şapte copii din fiecare echipă vor sta în faţa clasei în dreptul
Lui Fiu
echipei lor.
Daţi fiecărei echipe câte un set de hârtii cu versetul de memorat.
Nu trebuie date în ordinea corectă. Daţi-le aleatoriu.
Când învăţătorul spune “start”, copiii din fiecare echipă se vor aşeza cu hârtiile ce conţin părţi
din versetul biblic, în ordinea corectă. Prima echipă care pune hârtiile în ordine, câştigă.
Echipa care pierde, se întoarce la loc.
Clasa citeşte versetul de memorat de pe hârtiile echipei câştigătoare.
Alegeţi un copil din grup să stea jos. Puneţi clasa să citească versetul fără ca partea din verset a
copilului respectiv să fie la vedere. Copilul care stă jos va trebui să spună din memorie partea
care lipseşte.
Continuaţi să luaţi părţi din versetul de memorat până ce nu vor mai fi hârtii, şi clasa va trebui
să spună versetul din memorie.

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu ne iubeşte atât de mult, încât a
dat pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre.

MATERIALE:
•
Două pahare
care au aceaşi
înălţime
•

O pietricică

TEXTUL BIBLIC: Romani 23, 6:23, Efeseni 2:8, Coloseni 3:13

•

Două bucăţi de
hârtie

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

•

Marker

Puneţi două pahare cu fundul în sus (cu cât sunt mai înalte, cu atât este mai bine) pe o masă
sau la un nivel ridicat pentru a putea fi văzute de către toţi copiii. Distanţaţi-le la aproximativ 25 de
cm.

PREZENTAREA LECŢIEI:
Haideţi să ne închipuim că acest pahar (arătaţi către cel din dreapta) este pământul şi
acest pahar (arătaţi către cel din stânga) este cerul. Iar acestă pietricică sunteţi voi pe
pământ (puneţi pietricica pe partea de sus a paharului din dreapta). Spaţiul dintre cer şi
pământ a fost creat din cauza păcatului. Vreţi să ajungeţi în cer pentru că acolo este
perfect. Biblia spune că acolo nu este nici plânset, nici păcat. Dumnezeu trăieşte acolo şi
în cer putem avea părtăşie cu Isus pentru totdeauna. Cum puteţi să treceţi de acest
spaţiu şi să ajungeţi în cer? (Permiteţi să se răspundă.) Nu puteţi sări până la cer pentru
că nu sunteţi destul de puternici. Arătaţi săritura pietrei şi căzătura între cele două pahare.
Luaţi prima bucată de hârtie.
Haideţi să scriem câteva lucruri prin care unii oameni cred că vor ajunge în cer. Un
lucru bun pe care aţi putea să-l faceţi este să mergeţi la biserică. Scrieţi “mersul la
biserică” în partea de sus a paginii. Aţi putea şi să vă ascultaţi părinţii. Asta ar putea să
vă ajute să mergeţi în cer. Scrieţi “ascultarea de părinţi” pe hârtie. Unii oameni cred că a
-i ajuta pe alţii şi a fi o persoană bună îi va duce în cer. Să scriem şi asta pe hârtie.
Scrieţi “a fi o persoană bună”. Sunt acestea însă suficiente pentru a merge în cer? Să
încercăm. Puneţi foaia peste cele două pahare (pe lungime) ca un “pod”. Puneţi pietricica
pe hârtie, astfel încât “podul” să se prăbuşească. Podul nostru s-a prăbuşit.
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6

Doar mersul la biserică, ascultarea de părinţi ori a fi un om bun, toate astea nu ne
vor duce în cer. Biblia spune că SINGURA cale de a merge în cer este să acceptăm darul lui Dumnezeu, pe Fiul Său, în vieţile noastre. Haideţi să citim câteva versete din
Biblie. Romani 3:23 spune: “Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Toţi
de pe acest pământ imperfect am păcătuit.
Luaţi şi a doua hârtie. Scrieţi pe ea “Sunt un păcătos”. Acum ascultaţi ce spune Romani
6:23 - “Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” Scrieţi “păcat=moarte şi Isus=viaţă” pe aceeaşi hârtie.
Romani 5:8 spune: “pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi”. Scrieţi “Isus
a murit pentru mine” pe aceeaşi hârtie. Şi un verset important din Romani 10:9 spune că “dacă
mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat
din morţi, vei fi mântuit.“ Acest verset spune că dacă zici şi crezi cu adevărat că
Isus este Domn şi că Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, atunci păcatele tale
vor fi iertate. Scrieţi pe aceeaşi a doua hârtie: “Isus este Domn.” Îndoiţi hârtia în faţă
şi în spate până devine ca un acordeon, vezi imaginea alăturată.
Puneţi-o peste cele două pahare ca să creaţi un pod (marginile scurte pe pahare).
Celălalt pod nu a funcţionat. Să vedem dacă acesta va merge. Puneţi pietricica în una dintre
pliurile hârtiei, vezi imaginea din dreapta.

CONCLUZIE:
Pentru a depăşi bariera pe care păcatul a creat-o, trebuie să
credeţi că sunteţi păcătoşi şi să vă daţi seama că aveţi nevoie de Domnul Isus. Dacă vă
încredeţi în podul pe care Isus l-a făcut ca singura cale de a vă duce la Dumnezeu, puteţi trăi
pentru totdeauna cu Dumnezeu în cer. (În timp ce spuneţi concluzia, desenaţi în
4
faţa copiilor vizualul de alături.)
3

5

Desenaţi două stânci.
Desenaţi un nor pe care scrieţi “Dumnezeu”.
Desenaţi oameni.
Desenaţi o cutie lungă pe vertical şi scrieţi “Păcat”, vezi imaginea.
Luaţi o hârtie pe care să scrieţi înainte de oră ,,Isus’’, şi puneţi-o
pe orizontal, ca în imaginea alăturată.

1

OBIECTIVE: Copiii să rememoreze cele învăţate până acum despre ce face
păcatul şi cât de mult ne iubeşte Dumnezeu.

Dumnezeu

ISUS

PAŞI DE LUCRU

1.
2.
3.
4.
5.

2

P
Ă
C
A
T

1

MATERIALE:
• Copii xerox pag. 12
• Opţional: Creioane
colorate.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
•
•

Copii xerox pag. 12.
Opţional: Puteţi colora imaginile înainte de oră.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
Notă: Această poveste este o ficţiune. Învăţătorul poate împărtăşi propria mărturie în locul acestei
poveşti.
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POVESTE:
“Mântuirea lui Mei Leng”
Mei Leng era o chinezoaică. Părinţii ei aveau patru copii şi ea era cea mai mare fată. Avea doi
fraţi mai mici şi o soră. Trăiau într-o casă frumoasă. Tatăl ei era om de afaceri iar mama stătea acasă
ca să aibă grijă de ei. Aveau tot ce le trebuia. Părinţii ei se rugau cu credinţă la strămoşii lor. Ori de
căte ori erau bolnavi sau aveau probleme, părinţii mergeau la diferite temple ca să ceară ajutorul
zeilor. Mei Leng mergea şi ea regulat cu părinţii la temple.
Deşi totul părea să meargă bine, Mei Leng simţea că ceva lipseşte din viaţa ei. Se întreba adesea
de ce părinţii nu erau niciodată fericiţi. Deşi aveau tot ce voiau sau aveau nevoie, ea nu era niciodată
mulţumită. De fiecare dată când făcea ceva rău, se simţea rău pe dinăuntru. Dar nu putea înceta să
facă acele lucruri rele. Se întreba de multe ori dacă era un alt zeu care ar putea să o ajute să facă
ce este bine sau să îi dea fericirea adevărată.
Într-o zi la şcoală, prietena ei a invitat-o să vadă o scenetă lângă biserică. (Arătaţi poza 1.)
Numele scenetei era “A treia zi”. Din curiozitate, Mei Leng s-a hotărât să meargă cu prietena ei
acolo. “A treia zi” era povestea reală despre cum a fost răstignit Isus pe cruce, deşi nu a făcut
nimic rău. Oamenii L-au îngropat într-un mormânt, dar în a treia zi a biruit moartea şi păcatul, atunci
când a înviat din morţi.
Mei Leng nu mai auzise niciodată o poveste ca asta.
La sfârşitul scenetei, pastorul bisericii i-a invitat să ridice mâna pe cei care cred că Isus
a murit pentru păcatele lor. (Arătaţi poza 2.) Mei Leng a crezut, a ridicat mâna şi l-a urmat
pe pastor în rugăciune, cerând lui Isus să ierte şi păcatul ei. (Arătaţi poza 3.) Atunci ea
şi-a predat viaţa lui Isus. Îndată, s-a simţit foarte fericită. Viaţa pentru Mei Leng nu era
perfectă. Încă a mai experimentat probleme, dar diferenţa era că Mei Leng avea acum
un prieten constant – pe Isus. Ea ştia acum că Dumnezeu avea grijă de ea şi o iubeşte.
Mei Leng îşi putea împărtăşi acum îngrijorările şi visele cu Dumnezeu atunci când se ruga.
Mei Leng le-a spus părinţilor ei, fraţilor, surorilor şi prietenilor despre Dumnezeu. Unii dintre ei şiau bătut joc de ea, dar pe Mei Leng nu o interesa, pentru că ea ştia că Dumnezeu este real.

RUGĂCIUNE:
Am învăţat azi că nu ne putem salva singuri din păcat. Isus este singurul care ne poate salva
de despărţirea de Dumnezeu. Avem nevoie de Isus în vieţile noastre. Unii dintre voi care sunteţi azi
aici, aţi acceptat ajutorul şi prietenia lui Isus. Poate că alţii încă nu aţi făcut asta. Dar, dacă aţi vrea să
Îl rugaţi pe Isus să ia şi păcatul vostru, ridicaţi mâna. (Rugaţi-vă cu cei care răspund afirmativ. Cereţi
copiilor să se roage cu credinţă şi să repete rugăciunea după d-voastră. Dacă este posibil, puneţi un
ajutor să vorbească individual cu fiecare copil.)
Unii dintre cei care sunteţi azi aici aţi acceptat deja ajutorul Domnului Isus, dar continuaţi să
aveţi unele obiceiuri păcătoase. Cine vrea să se roage pentru iertare şi pentru putere să scape de acele
lucruri rele? (Rugaţi-vă acum cu acei care au cerut să scape de obiceiuri rele. Cereţi copiilor să se
roage cu credinţă şi să repete rugăciunea după d-voastră.)
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OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele
învăţate la oră în timpul lecţiei despre cum păcatul îi desparte de
Dumnezeu, dar Isus este calea sigură către El.

MATERIALE:
• 6 Baloane
• Pungi sau coșuri
• 2 Scaune
• Lista de întrebări

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Faceţi o copie cu întrebările de mai jos.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
JOCUL ,,Mergi şi sparge!”
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

Umflaţi 6 baloane.
Puneţi câte trei baloane în fiecare pungă sau coş.
Puneţi baloanele la un capăt al clasei iar două scaune în capătul celălalt al clasei.
Împărţiţi clasa în două echipe.
Alegeţi câte trei copii din fiecare echipă. Puneţi fiecărui copil o întrebare recapitulativă, vezi
mai jos.
Dacă răspunde corect, copilul poate participa la joc. Dacă nu răspunde corect la întrebare,
alegeţi un alt copil din aceeaşi echipă ca să răspundă.
Puneţi copiii care joacă, să stea în picioare în spatele scaunului pentru echipa lor.
Când învăţătorul spune “START”, primul jucător aleargă până la coş, ia un balon, îl pune între
coapse şi merge până la scaun fără să scape balonul.
Dacă va scăpa balonul, copilul va trebui să se întoarcă la punga cu baloane şi să reia mersul cu
balonul între coapse.
Când ajunge la scaun, va lua balonul şi va sta pe el până ce se va sparge.
Următorul jucător continuă şirul, alergând până la punga din celălalt capăt al clasei, luând
balonul între coapse, mergând până la scaunul echipei fără să îl scape iar apoi spărgându-l.
Când al doilea jucător a terminat, urmează cel de-al treilea.
Prima echipă care sparge prima cele trei baloane, câştigă.

Întrebări:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ce este păcatul? (Păcatul este neascultarea de Dumnezeu sau a face ceea ce este rău.)
Care este consecinţa păcatului? (Moartea şi/sau despărţirea de Dumnezeu.)
Care au fost primii oameni care au păcătuit? (Adam şi Eva)
Ce a făcut Dumnezeu ca să rezolve problema păcatului lor? (Dumnezeu L-a trimis pe Isus să
moară pe cruce pentru păcatele noastre.)
Ce trebuie să facem ca să primim viaţa veşnică? (Să credem în Isus. Să credem că Isus a murit
în locul nostru şi să Îl invităm să vină în viaţa noastră.)
Care este definiţia pocăinţei? (A-ţi părea rău pentru păcatul tău, a nu mai păcătui şi a merge pe
calea lui Dumnezeu.)
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OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un lucru manual pe care
să îl ia acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Faceţi un model. Astfel veţi şti ce aveţi de făcut pentru lecţia
biblică şi veţi putea arăta şi copiilor ce au ei de făcut.

9

MATERIALE:
•
O jumătate de coală
A4 de copil
•
Creioane
•
2 Dreptunghiuri de
hârtie de copil.
•
Lipici
OPŢIONAL
•
O tablă
•
Marker
•
Creioane colorate

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
4
2
PAŞI DE LUCRU
5
3
Dumnezeu
1. Daţi o jumătate de coală A4 şi un creion fiecărui copil.
ISUS
2. Copiii vor desena două stânci la o depărtare de cel puţin
7 cm, pentru a aşeza crucea între cele două stânci.
1
1
P
3. Copiii vor desena un nor deasupra stâncii din dreapta în
care vor scrie “Dumnezeu”.
Ă
4. Copiii vor desena oameni pe stânca din stânga.
C
5. Daţi copiilor două dreptunghiuri de hârtie: unul de aprox. 8/2 cm,
A
celălalt de 6/2 cm.
6. Pe cel de 8/2 cm, copiii vor scrie pe vertical ,,Păcat”.
T
7. Pe cel de 6/2 cm, copiii vor scrie pe orizontal ,,Isus’’,
vezi imaginea alăturată.
8. Opţional,
• Puteţi face d-voastră pe tablă pas cu pas ceea ce au copiii de făcut ca să le fie mai uşor de
înţeles.
• Copiii pot colora imaginea. În acest caz, crucea trebuie colorată înainte de a fi lipită.
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Versetul biblic
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Versetul biblic
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Aplicațția Practică
1.

2.

ISUS A MURIT
PENTRU MINE.

3.
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“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui
Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”
Ioan 3:16
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