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Dragi părinţi şi bunici! 

 

Prin intermediul acestui material, dorim să vă oferim un mic ajutor pentru a le povesti şi a le 

face mai familiar copiilor adevărata istorie a Paştelui. Este de recomandat însă să citiţi întâi 

dumneavoastră din Sfânta Scriptură patima şi învierea lui Isus. Dacă nu aveţi Biblie acasă, 

atunci vă pot fi în ajutor lincurile de mai jos: 

https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/47-evanghelia-dupa-sf-matei/page/26/ 

https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/47-evanghelia-dupa-sf-matei/page/27/ 

https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/47-evanghelia-dupa-sf-matei/page/28/ 

https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/50-evanghelia-dupa-sf-ioan/page/18/ 

https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/50-evanghelia-dupa-sf-ioan/page/19/ 

https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/50-evanghelia-dupa-sf-ioan/page/20/ 

Puteţi să citiţi şi din evanghelia Sfântului Marc sau Luca. 

 

Aici vă oferim trei jocuri, prin care copiii pot să aprofundeze istoria Paştelui. 

 

1. Activity 

Avem nevoie de: un zar, jetoane decupate, pe fiecare jeton fiind scris câte un cuvânt (acestea 

se găsesc mai jos și se pot scoate la imprimantă, apoi decupa).  

Dacă nu avem imprimantă putem confecționa, prin decupare, cartoane de aceeași mărime, pe 

care vom scrie cuvintele. 

Reguli ale jocului: 

Unul dintre jucători extrage un carton pe care scrie un cuvânt, (jetonul extras nu poate fi văzut 

de ceilalți jucători), apoi aruncă cu zarul.  

În funcție de numărul indicat de zar, jucătorul care a extras jetonul, face următoarele: 

- în cazul în care zarul indică 1 sau 6, jucătorul descrie cuvântul (exemplu: „este ceva 

care ….”),  

- în cazul în care zarul indică 2 sau 5, jucătorul desenează imaginea cuvântului extras, 

- în cazul în care zarul indică 3 sau 4, jucătorul descrie cuvântul numai prin gesturi. 

Ceilalți jucători trebuie să ghicească cuvântul scris pe jeton, din 

descrierea/desenul/gestica jucătorului.  

După ce este descoperit cuvântul, sarcina este aceea de a vorbi despre ce ne transmite 

nouă acest cuvânt, sau unde îl întâlnim în viața lui Isus.  

 

 

https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/47-evanghelia-dupa-sf-matei/page/26/
https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/47-evanghelia-dupa-sf-matei/page/27/
https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/47-evanghelia-dupa-sf-matei/page/28/
https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/50-evanghelia-dupa-sf-ioan/page/18/
https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/50-evanghelia-dupa-sf-ioan/page/19/
https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/50-evanghelia-dupa-sf-ioan/page/20/
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2. Memory 

Avem nevoie de: jetoane decupate, pe fiecare jeton fiind scris câte un cuvânt, în două 

exemplare (acestea se găsesc mai jos și se pot scoate la imprimantă, apoi decupa). Astfel, vom 

avea din fiecare jeton câte două. 

Dacă nu avem imprimantă putem confecționa, prin decupare, cartoane de aceeași mărime, pe 

care vom scrie sau desena imaginea cuvintelor, în două exemplare. Astfel, vom avea din 

fiecare jeton câte două. 

Reguli ale jocului: 

 Jetoanele alcătuiesc perechi, perechi care trebuie descoperite de către jucători, după ce 

jetoanele au fost în prealabil bine amestecate și așezate cu fața în jos, în așa fel încât să nu 

poată fi văzute.  

 Primul jucător întoarce două jetoane. Dacă a descoperit o pereche de jetoane, va spune ce 

scrie/ce este desenat pe jetoane, unde întâlnim acest cuvânt/imagine în viaţa lui Isus, apoi le 

așează de o parte și întoarce alte două jetoane.  

 Dacă nu descoperă o pereche, întoarce jetoanele cum au fost inițial și este rândul 

următorului jucător să întoarcă două jetoane.  

 Prin acest joc se dezvoltă nu numai memoria copiilor, dar și atenția și gândirea, ei învață 

despre obiectele/ființele reprezentate în joc. 

 Dacă există în familie copii de vârstă preșcolară putem foarte bine să-i antrenăm în joc, 

utilizând jetoanele cu imagini. 

 

3. Ce şti despre patima şi învierea lui Isus? 

Reguli ale jocului: 

 Dintre cuvintele de mai jos citim câte unul pe rând, primește un punct, cel care știe ce 

legătură are acesta cu moartea sau învierea Domnului. 

Cuvinte:  

suferință, moarte, înviere, 30 de arginţi, Pilat, apostoli, cină, Veronica, miel, Iuda 

Iscarioteanul, păcat, mântuire, Simon din Cirene, ulei, bici, sudoare, eclipsă solară, mormânt, 

post, a spăla picioarele, cruce, rugăciune, cuie, maramă, Petru, Ioan, Maria Magdalena, piatră, 

lance, INRI, femei care plâng, Calea Crucii, coroană de spini, Fecioara Maria, soldat, Caiafa, 

cocoș, pâine, vin, întuneric, răufăcători, oțet, cutremur, Golgota, zar, Baraba, dis-de-

dimineaţă, măslin, Iosif din Arimatea, Ierusalim, giulgiu alb, inimă, burete, Irod, gardă, 

grădină, Toma, rană, duminică, înger. 
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