LECŢIA

Nașterea Domnului

5 decembrie

Anul A
Trimestrul 4
Lecţia 10

ÎNCHINARE

Suntem recunoscători pentru nașterea Domnului Isus.

Referinţe
Luca 2,1-7; Hristos, Lumina lumii, pag. 43, 44, în original.

Text de memorat
„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui...” (2 Corinteni 9,15)

Obiective
În această lecţie, copiii
• vor afla că Isus a venit din cer și S-a născut într-o iesle,
• vor simţi uimirea că Isus a fost dispus să părăsească cerul pentru a
Se naște pe pământ,
• vor răspunde, vorbindu-le altora despre Pruncul Isus.
Mesajul lecţiei

Ne închinăm lui Dumnezeu când Îi mulţumim pentru că L-a trimis pe Isus
pe pământ.

Pregătirea instructorului
O privire asupra lecţiei
Iosif și Maria călătoresc departe de casa lor,
tocmai la Betleem. A sosit timpul pentru ca
Pruncul să Se nască. Cei doi părinţi caută o
cameră de închiriat, dar li se spune că nu mai
sunt locuri la han, însă li se dă voie să stea în
staul. Astfel, Pruncul Isus Se naște într-o iesle, în
locul unde se ţine fânul pentru animale. Mama Îl
înfașă și Îl așază în iesle. Maria și Iosif sunt
fericiţi că S-a născut Pruncul Isus. Și noi suntem
fericiţi.

O lecţie despre comunitate
Suntem cuprinși de admiraţie atunci când
contemplăm darul minunat pe care Dumnezeu ni
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l-a făcut trimiţându-L pe singurul Său Fiu să
trăiască și să moară pentru noi. De aceea noi ne
închinăm Tatălui și Fiului, mulţumind pentru jertfa
pe care au făcut-o. Dacă suntem cu adevărat
recunoscători, ne vom închina și spunându-le
altora despre darul acesta minunat.

Aprofundarea studiului
„Faptul petrecut la Betleem este un subiect
inepuizabil. În el este ascuns ’adâncul bogăţiei,
înţelepciunii și știinţei lui Dumnezeu’ (Rom. 11,33).
Admirăm sacrificiul Mântuitorului, care a
schimbat tronul cerului cu staulul și tovărășia
îngerilor sfinţi cu vitele din grajd. Îngâmfarea
omenească și mulţumirea de sine se simt

ZECE
Desfășurarea lecţiei
SECŢIUNEA LECŢIEI

MINUTE

ACTIVITĂŢI

MATERIALE NECESARE

Bun venit

Pe măsura
sosirii

Întâmpinaţi-i pe elevi la ușă;
ascultaţi-le motivele de
bucurie sau de îngrijorare.

1. Activităţi de
pregătire

Max. 10

A. Centrul pentru bebeluși

B. Ce pot face bebelușii?
C. Să cântăm despre Pruncul
Isus

Obiecte pentru bebeluși: hăinuţe, biberon,
scutec, hrană, suzetă, jucărie cu zurgălăi,
imagini cu bebeluși.
–
Câte o păpușică pentru fiecare copil
(opţional).

* Rugăciune și
laudă

Max. 10

Vezi pag. 85. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Cărţi de cântări, broșura cu vești
misionare.

2. Lecţia biblică

Max. 20

Experimentarea povestirii

Costume biblice

Text de memorat

Biblii

3. Aplicarea lecţiei

Max. 15

Să dăruim

–

4. Transmiterea
lecţiei

Max. 15

Un dar pentru tine

Coli de hârtie pe care să scrie: „Cel mai
bun dar al lui Dumnezeu este Isus”,
articole de papetărie.

mustrate în prezenţa Sa. Dar acesta n-a fost
decât începutul iubirii Sale minunate...
Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu, ca în
felul acesta cărarea vieţii să poată fi făcută
sigură pentru copilașii noștri. Aici este iubirea!”
(Hristos, Lumina lumii, pag. 48, 49, în original)

Decorarea sălii
Deși nu știm când S-a născut Hristos, putem

folosi această perioadă calendaristică pentru a
ne aminti încă o dată despre venirea Sa în lume.
Adăugaţi la decor mai mulţi păstori și oi.
Transformaţi casa într-un staul, adăugând
animale de fermă: vaci, măgari, cai etc. Folosiţi
animale de pluș sau decupaje mai mari, ilustrând
scena Betleemului. Așezaţi pe masă figurine din
ipsos, reprezentând această scenă. Includeţi și
ieslea cu „fân” și o păpușă-bebeluș.

Predarea lecţiei
Bun venit
Întâmpinaţi-i pe copii la ușă cu un bun venit. Întrebaţi-i cum a fost săptămâna care a trecut – care
sunt motivele lor de bucurie sau de îngrijorare. Întrebaţi-i dacă există întâmplări legate de lecţia
trecută, pe care ar dori să le povestească. Începeţi activitatea de pregătire pe care aţi ales-o.
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1
Activităţi de pregătire
Selectaţi una sau mai multe dintre următoarele activităţi, în funcţie de situaţia clasei dumneavoastră.

A. Centrul pentru bebeluși
Materiale necesare:
(Obiecte pentru bebeluși)






hăinuţe,
biberon,
scutec,
hrană,





suzetă,
jucărie cu zurgălăi,
imagini cu bebeluși.

Pregătiţi materialele enumerate, cu care copiii să se poată juca și să interacţioneze între ei. De
asemenea, puteţi folosi imagini cu bebeluși și lucruri specifice, pe care să le oferiţi copiilor.
Întrebaţi: Cine știe să-mi spună ceva despre bebeluși?
Culegeţi de la copii informaţii despre nou-născuţi. (Ei plâng, nu pot să vorbească, nici să
meargă, să se joace etc. Obișnuiesc să doarmă mult. Au nevoie să fie supravegheaţi cu atenţie.)
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Știţi multe despre bebeluși. Cine are
acasă un bebeluș? V-ar plăcea să aveţi unul? Cum este atunci când aștepţi venirea pe lume a
unui bebeluș? (De-abia aștepţi, te pregătești etc.) Arătaţi-mi câteva lucruri necesare pentru
bebeluși. (Copiii vorbesc despre lucrurile enumerate mai sus.) Astăzi vom învăţa despre un
bebeluș care S-a născut cu mult timp în urmă. Știţi despre cine este vorba? Spuneţi-mi ce știţi
despre Pruncul Isus. (Poate că știu că Isus S-a născut într-un staul și a fost culcat într-o iesle.) Pe
atunci erau alte condiţii de viaţă. Sunteţi bucuroși că a venit Isus? Aceasta mă conduce cu
gândul la mesajul lecţiei noastre:

Ne închinăm lui Dumnezeu când Îi mulţumim pentru că L-a trimis pe Isus pe pământ.
Repetaţi împreună cu mine.

B. Ce pot face bebelușii?
Spuneţi: Bebelușii pot face câteva lucruri, copiii mai mari pot face mai multe lucruri. Să
vorbim despre ce pot sau ce nu pot face bebelușii. Să arătăm pe rând ce pot face bebelușii.
(Bebelușii pot să plângă, să doarmă, să mănânce, să se întoarcă de pe o parte pe alta etc. Copiii
pot imita aceste acţiuni.)
Spuneţi: Acum arătaţi-mi niște lucruri pe care voi le puteţi face, însă bebelușii nu. (Bebelușii
nu pot vorbi, merge, alerga, nu pot să se hrănească singuri, să meargă la școală, să citească, să
scrie, să deseneze etc. Copiii pot mima câteva dintre aceste activităţi.)
Spuneţi: Ce credeţi că putea face Bebelușul Isus după ce a fost născut în staul? (Să plângă, să
doarmă, să mănânce etc.)
Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Deși sunt un dar minunat, bebelușii depind de grija pe care le-o oferă alte persoane.
Chiar dacă sunteţi ceva mai mari, voi încă aveţi nevoie ca altcineva să aibă grijă de voi. Cine are
grijă de voi acasă? Da, ei au grijă de voi în multe feluri. Le puteţi mulţumi pentru că au grijă de
voi. Cine credeţi că a avut grijă de Bebelușul Isus? Cine veghea asupra Lui din cer? Cine L-a
trimis pe Isus la noi? Să ne amintim:

Ne închinăm lui Dumnezeu când Îi mulţumim pentru că L-a trimis pe Isus pe pământ.
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C. Cântaţi despre Bebelușul Isus
Materiale necesare:



Câte o păpușă-bebeluș pentru fiecare copil (opţional).

Dacă este posibil, aduceţi păpuși-bebeluș, astfel încât fiecare copil să poată ţine în mână una.
Sau cereţi-le să ia pe rând o păpușă și să o alinte.
Spuneţi: Când Isus era bebeluș, sunt sigură că Maria și Iosif Îi cântau, așa cum mămicile și
tăticii v-au cântat când eraţi bebeluși și încă vă cântă acum, când aţi crescut. Tuturor ne place
să cântăm, indiferent de vârstă. Ce cântece despre Isus vă plac cel mai mult? (Copiii spun numele
cântărilor preferate.) Toate acestea sunt cântece frumoase. Și mie îmi plac. (Dacă un copil
amintește un cântec despre nașterea Domnului Isus, îl puteţi cânta.)
Spuneţi: Aceasta este o perioadă din an foarte frumoasă, în care putem cânta multe cântece
care amintesc despre nașterea Domnului Isus. Să cântăm și noi... (numele unui cântec potrivit,
cunoscut de copii).
Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: A fost minunat. Atunci când cântăm cântece despre Isus, noi ne închinăm, de fapt,
Lui. Vouă vă place să cântaţi despre Isus? Sunteţi bucuroși că Isus a venit pe pământ? Să fim și
noi recunoscători pentru că Dumnezeu L-a trimis pe Bebelușul Isus la noi. Nu uitaţi:

Ne închinăm lui Dumnezeu când Îi mulţumim pentru că L-a trimis pe Isus pe pământ.
Repetaţi împreună cu mine.

2

Lecţia biblică
Experimentarea povestirii
Materiale necesare:



Costume biblice pentru toţi copiii.

Pregătirea decorului:
Încercaţi să ilustraţi scena nașterii Domnului.
Alegeţi un loc din sală pentru „han” și un altul, în
apropiere, pentru „staul”.
Personajele, în ordinea apariţiei:
• Călătorii veniţi la Betleem (Aceștia vin obosiţi
și merg la han pentru a înnopta.)
• Hangiul (Le urează un bun venit vizitatorilor.
Mai târziu, le spune lui Iosif și Mariei că nu mai
sunt locuri și îi îndreaptă spre staul.)
• Maria și Iosif
Îmbrăcaţi-i pe copii în costume biblice
improvizate. Alegeţi doi băieţi și o fată pentru
rolurile corespunzătoare hangiului, lui Iosif și
Mariei. Ceilalţi copii pot fi vizitatorii ajunși la
Betleem. În timp ce citiţi povestirea, un adult să-i
ajute pe copii să ilustreze acţiunea.

La Betleem era zgomot și agitaţie. Oamenii
mergeau înghesuiţi pe străduţele strâmte și erau
obosiţi. Împăratul roman dăduse ordin să se facă
un recensământ, adică să se numere toţi
oamenii care locuiau în ţară. Fiecare bărbat
trebuia să se întoarcă la locul unde se născuse
și să-și ia cu el familia pentru a fi număraţi.
Ţinutul natal al lui Iosif era Betleemul, așa că
Maria a trebuit să îl însoţească acolo.
Maria și Iosif au călătorit multă vreme ca să
ajungă la Betleem. Ei locuiau în Nazaret, dar, la
fel ca toţi ceilalţi călători, veniseră să se
înregistreze la Betleem. Localitatea aceasta era
înţesată de oameni. După drumul lung pe care îl
făcuseră, Iosif și Maria erau obosiţi. Iar Maria
era gata să nască.
Cei doi au mers la han, ca să caute o cameră
de înnoptat, dar hangiul a dat din cap în semn
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negativ. Veniseră prea târziu. Alţi călători
ajunseseră înaintea lor. Acum nu mai erau
camere în hanul mic din Betleem.
Hangiului i s-a făcut milă de Maria și de Iosif.
Își dădea seama cât de obosită era tânăra
femeie. Dorea sincer să îi ajute, chiar dacă hanul
era plin. De aceea i-a lăsat să stea în staul – un
loc unde se ţineau animalele.
Iosif și Maria și-au făcut pat din fân. Acolo S-a
născut Pruncul Mariei. Ea L-a înfășat în hăinuţe
călduroase și L-a ţinut în braţe. Apoi L-a culcat
într-o iesle unde era fân curat, păstrat ca hrană
pentru animale. Nu a avut un pătuţ mai bun. Iar
Pruncul a dormit în timp ce mama se odihnea.
Maria și Iosif își iubeau mult Bebelușul.
Însă Pruncul Mariei nu era un copil obișnuit.
El era Isus, Prinţul cerului! El a venit pe pământ
pentru a Se naște ca noi și a ne arăta cum este
Dumnezeu. El a părăsit frumuseţea și slava
cerului pentru a Se naște într-un staul, unde a
fost culcat într-o iesle.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Cum v-aţi simţi dacă ar
trebui să plecaţi de acasă și să locuiţi într-o
altă casă împreună cu familia? Dar dacă noua
casă nu ar fi la fel de plăcută ca locul din care
aţi plecat? V-aţi dori să vă întoarceţi imediat
acasă? Și Domnul Isus ar fi putut simţi așa, dar
nu S-a gândit la aceasta. El a venit pe pământ
pentru că ne iubește. Nașterea Lui este un motiv
de sărbătoare pentru creștinii din toată lumea.
Creștinii sunt urmași ai lui Hristos, care este un
alt nume al lui Isus. De câte ori sărbătorim nașterea Sa, ne amintim că El a venit la noi într-un
staul pentru a ne arăta cum este cu adevărat
Dumnezeu. Noi Îi suntem recunoscători pentru
aceasta. Nu uitaţi:
Ne închinăm lui Dumnezeu atunci când
Îi mulţumim pentru că L-a trimis pe Isus
pe pământ.
Repetaţi împreună cu mine.
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Studiul biblic
Materiale necesare:  Biblia.
Dacă doriţi, cântaţi mai întâi un cântec
despre Scriptură.
Întrebaţi: Unde putem noi citi povestirea
despre nașterea lui Isus în Betleem? (În Biblie.)
Deschideţi Biblia la Luca 2,1-20. Indicaţi
versetele și spuneţi: Aici se găsește povestirea
despre nașterea lui Isus în Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia. Indicaţi fiecare verset și citiţi
de la 4 la 7, parafrazând dacă este necesar.
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări:
Cine a fost mama Bebelușului Isus? Cine era
Tatăl Său? Cum L-a încălzit mama pe Pruncul
Isus? Unde L-a culcat pe Pruncul Isus? Era Isus
un Prunc deosebit? Cine L-a trimis pe Pruncul
Isus să trăiască alături de Iosif și de Maria? De
ce? Nu uitaţi:
Ne închinăm lui Dumnezeu atunci când
Îi mulţumim pentru că L-a trimis pe Isus
pe pământ.
Repetaţi împreună cu mine.

Text de memorat
Materiale necesare:



Biblia.

Deschideţi Biblia la 2 Corinteni 9,15 și spuneţi:
Aici se află textul nostru de memorat în
Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Citiţi versetul cu
voce tare, apoi folosiţi gesturile următoare
pentru a-i învăţa pe copii cuvintele.
„Mulţumiri
fie aduse

Bateţi din palme.
Duceţi mâinile de la piept spre
înainte.
lui Dumnezeu
Arătaţi în sus.
pentru darul Lui.” Mimaţi că legănaţi un bebeluș.
2 Corinteni 9,15 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le
ca pe o carte.
Repetaţi de câteva ori, în mod ritmic, însoţind
cuvintele cu gesturile, până ce copiii se
familiarizează cu textul.
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Rugăciune și laudă
Părtășie
Povestiţi în clasă acele întâmplări potrivite, pe care vi le-au relatat copiii la ușă, când i-aţi
primit în clasă. Uraţi-le un bun venit special vizitatorilor și prezentaţi-l pe fiecare pe nume.
Anunţaţi zilele de naștere sau evenimentele speciale.
Cântece sugerate
Ciripit de păsărele
„Umil veni pe lume”, nr. 35
„Ca om sărac”, nr. 36

Flori și stele
„Dormi frumos”, nr. 24
„Cântec la iesle”, nr. 33

Misiune
Știm că și misionarii din alte ţări sunt recunoscători lui Dumnezeu pentru că L-a trimis
pe Isus la noi. Citiţi o experienţă misionară.
Daruri
Spuneţi: Pentru că ne iubește și pentru că și noi Îl iubim, Îi aducem lui Isus darurile
noastre. Să cântăm un cântec despre dăruire.
Spuneţi, iar copiii să repete după dumneavoastră: Îţi mulţumim, Isuse, că putem să Îţi
aducem darurile noastre pentru a-i ajuta pe oamenii din alte ţări. Amin.
Rugăciune
Astăzi, și pentru restul trimestrului, invitaţi-i pe copii să-și exprime mulţumirea faţă de Isus
în rugăciune. După ce se roagă unul sau doi voluntari, încheiaţi dumneavoastră,
mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru darul pe care Îl avem în Domnul Isus.

3
Aplicarea lecţiei
Spuneţi: Isus a venit din cer la noi, pe
pământ. Acesta este darul lui Dumnezeu pentru
noi. Și noi putem să oferim daruri prin gesturi.
Ce puteţi face pentru familia voastră ca un dar?
Acordaţi timp pentru răspunsuri. (Să ajute la
strânsul jucăriilor, să ajute la aranjarea mesei
etc.) Când vă vin idei, mimaţi-le, iar noi, ceilalţi,
vom ghici. (Copiii se oferă să mimeze.)
Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Dumnezeu ni L-a dăruit pe Isus, cel
mai preţios dar al Său. De ce credeţi că a făcut
El aceasta? Care ar putea fi darul cel mai

preţios pe care l-aţi putea face familiei voastre?
Când îl puteţi face? Veţi avea nevoie de ajutor?
Doriţi cu adevărat să-l faceţi? De ce? (Încercaţi
să ajungeţi la concluzia că facem daruri pentru
că dorim să le arătăm altora că îi iubim.)
Nu uitaţi să Îi fiţi recunoscători lui Dumnezeu
pentru că L-a trimis pe Isus la noi. Acesta este și
gândul lecţiei:
Ne închinăm lui Dumnezeu atunci când
Îi mulţumim pentru că L-a trimis pe Isus
pe pământ.
Repetaţi împreună cu mine.
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4

Transmiterea lecţiei
Mâini de binecuvântare
Materiale necesare:




Coli de origami pe care aţi scris „Darul cel mai de preţ al lui
Dumnezeu pentru noi este Isus.”,
articole de papetărie.

Împărţiţi articolele de papetărie și colile cu
mesajul. Amintiţi-le copiilor acest mesaj. Spuneţi:
Astăzi vom confecţiona o ilustrată pe care o
puteţi oferi cui doriţi. Poate că o veţi da cuiva
din familie, unui prieten, unui vecin sau unei
persoane bolnave. Gândiţi-vă la aceasta în timp
ce lucraţi.
Copiii să decoreze ilustratele și cuvintele
mesajului.
Întrebări și răspunsuri

oferiţi? De ce aţi ales această persoană? Ce îi
veţi spune când veţi oferi ilustrata? Credeţi cu
adevărat că darul cel mai de preţ al lui
Dumnezeu pentru noi este Domnul Isus? De ce?
Nu uitaţi:
Ne închinăm lui Dumnezeu atunci când
Îi mulţumim pentru că L-a trimis pe Isus
pe pământ.
Repetaţi împreună cu mine.

Acordaţi timp pentru răspunsuri: Aţi făcut
niște ilustrate foarte frumoase! Cui doriţi să le

Încheiere
Cântaţi un cântec despre Domnul Isus sau un cântec de la revedere.
Înălţaţi o scurtă rugăciune.

Material pentru
Lecţia 10

copii

Nașterea Domnului

Referinţe: Luca 2,1-7; Hristos, Lumina lumii, pag. 43, 44, în original.
Text de memorat: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui...” (2 Corinteni 9,15)
Mesaj: Ne închinăm lui Dumnezeu când Îi mulţumim pentru că L-a trimis pe Isus pe pământ.
Ai fost vreodată într-o excursie? Ţi-ai dorit să faci
un popas ca să te odihnești? Cu mult timp în urmă,
Maria și Iosif au călătorit spre un oraș numit Betleem.
Această excursie le-a schimbat viaţa.
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Betleem era un loc zgomotos și plin de forfotă.
Oamenii se înghesuiau pe străduţele înguste și toţi
erau obosiţi. Călătoriseră multă vreme pentru a ajunge
la Betleem. Împăratul dăduse poruncă să se facă o
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numărătoare, numită recensământ, a tuturor
locuitorilor din ţară. Fiecare bărbat trebuia să-și ia
familia și să meargă în locul unde se născuse pentru a
fi înregistrate numele în niște cărţi. Toţi acești oameni
veniseră la Betleem să fie număraţi și înregistraţi.
Printre ei se aflau și Maria cu Iosif. Ei locuiau în
Nazaret, dar, la fel ca alţi vizitatori în micul orășel,
veniseră la Betleem să se înregistreze, pentru că familia lui Iosif provenea de aici. Fusese o călătorie lungă
și erau obosiţi. Iar Maria avea să nască în curând.
Ajunși în oraș, s-au oprit la un hotel mic, numit han.
Dar Maria și Iosif sosiseră prea târziu. Mulţi alţi
vizitatori ajunseseră înaintea lor. Nu mai rămăseseră
camere în micul han.
Hangiului i s-a făcut milă de Maria și de Iosif. Vedea cât de obosită era Maria și dorea sincer să o ajute. Așa că i-a lăsat să stea în staul, locul unde se adăposteau animalele. Acolo, Iosif și Maria și-au făcut
paturi din fân. Și pe un astfel de pat S-a născut
Bebelușul Mariei.
Ea L-a înfășat în hăinuţe călduroase și L-a ţinut în
braţe. Era atât de scump și de drăgălaș! L-a culcat
ușurel într-o iesle cu fân. Acesta era pătuţul pe care
putea ea să I-l ofere.
Însă Pruncul Mariei nu era un prunc obișnuit. El Se
numea Isus și era Prinţul cerurilor! Venise pe pământ
ca un bebeluș pentru a ne arăta cum este, de fapt,
Dumnezeu. El a lăsat frumuseţea și slava cerului
pentru a Se naște într-un staul și a fi culcat într-o
iesle. A schimbat viaţa pe care o avea alături de Tatăl
Său ceresc și de îngeri pentru un loc lângă vaci și
măgăruși. Era dispus să părăsească cerul pentru a
mântui întreaga omenire de păcat.
Nașterea lui Isus este un motiv de sărbătoare.
Chiar dacă nu se știe când S-a născut Isus, oamenii au
stabilit o dată pentru a-și aminti de nașterea Lui și de
faptul că El a ales să Se nască într-un staul și să
trăiască printre noi, pentru a ne arăta cum este în
realitate Dumnezeu. Această ocazie trebuie să fie un
prilej de a-I mulţumi că a venit să ne mântuiască.
Acesta este un timp în care noi putem împărtăși
dragostea Sa cu toţi oamenii.

Activităţi
SABAT
În fiecare zi din această săptămână, citiţi
povestirea biblică și folosiţi următoarele gesturi pentru
a recapitula textul de memorat.
„Mulţumiri
fie aduse
lui Dumnezeu
pentru darul Lui.”
2 Corinteni 9,15

Bateţi din palme.
Duceţi mâinile de la piept spre înainte.
Arătaţi în sus.
Mimaţi că legănaţi un bebeluș.
Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca
pe o carte.

DUMINCĂ
Ajutaţi-l pe copil „să citească” imaginile și să
povestească lecţia. Cântaţi „Departe-ntr-un staul” sau
un alt cântec despre Pruncul Isus, cu ocazia altarului
familial. Mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru că L-a trimis
pe Isus pe pământ.
LUNI
Spuneţi-i copilului că Maria și Iosif au mers la
Betleem, deoarece conducătorii ţării organizau un
recensământ. Aceasta înseamnă că toţi oamenii erau
număraţi. Ajutaţi-l pe copil să-i numere pe membrii
familiei și să le spună numele. Mulţumiţi-I lui Isus
pentru familia voastră.
MARŢI
Vizitaţi un loc unde copilul să poată vedea câteva
animale domestice obișnuite, dintre cele care s-ar fi
aflat în staulul unde S-a născut Isus. Vorbiţi despre
cum sunt îngrijite animalele și mulţumiţi-I lui Dumnezeu
pentru ele. (Alternativă: Priviţi niște imagini.)
MIERCURI
Ajutaţi-l pe copil să facă niște fursecuri ale căror
forme să amintească de povestire (animale, staul,
iesle, Maria, Iosif). Păstraţi câteva și pentru mâine.
Când împărţiţi fursecurile, nu uitaţi că ne închinăm lui
Dumnezeu când Îi mulţumim pentru că L-a trimis pe
Isus pe pământ.
JOI
Lăsaţi-l pe copil să-și invite un prieten sau să
viziteze el pe cineva. Să-i ofere fursecuri și să-i spună
povestirea despre Pruncul Isus. Nu uitaţi să vă
închinaţi lui Dumnezeu mulţumindu-I pentru că L-a
trimis pe Isus pe pământ.
VINERI
Ajutaţi-l pe copil să se folosească de imaginile
corespunzătoare lecţiei pentru a povesti despre
Pruncul Isus la altarul familial. Cântaţi despre nașterea
Domnului, apoi mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru că L-a
trimis pe pământ.
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