Povestiri misionare:

• Charles Studd
• Corrie Ten Boom
• Mary Slessor
• Ringu
• Operațiunea Auca

Manuale pentru
adolescenți:

Planificarea materialelor
pentru

4

ani

• Lumea
• Dumnezeu spune
• Soldatul creştin
• Calea lui Dumnezeu
• Urmează-L pe Isus
• Iacov

Serii de lecţii pentru
preșcolari:

• Promisiunile lui Dumnezeu
• Isus – Fiul lui Dumnezeu
• Minunile Domnului Isus
• Rugăciunea

Din dorinţa de a te ajuta să oferi copiilor învăţături din întreaga
Biblie pe parcursul a patru ani, am alcătuit o planificare
cu lecţii din Vechiul şi Noul Testament şi lecţii doctrinare. Aceste
materiale te vor ajuta să oferi copiilor și adolescenților
o învățătură de ansamblu despre ceea ce ne învață Biblia.
Actualizată în 2020

De asemenea, sunt disponibile LECŢII INDIVIDUALE, LECŢII CU OBIECT etc.

Comanda materialelor se face direct pe site-ul www.edituraamec.ro.
Materialele sunt disponibile în limita stocului.
Biroul Național | Calea Turnișorului 90 | Sibiu 550048
0369-405 255 | amec.cef@gmail.com
www.ameccef.org | www.fiecarecopil.ro

www.edituraamec.ro
Intră frecvent pe site pentru a vedea materialele disponibile şi ofertele.

Îţi sugerăm ca, dacă predai unor copii care nu au cunoștințe biblice de bază, să
începi cu anul I. În caz contrar, poţi folosi materialele din orice an dorești.
Ar fi folositor pentru copii să le arăţi pe „linia timpului“ în ce perioadă au avut loc,
cu aproximație, evenimentele despre care discutați.
Serii de lecţii pentru GRUPUL VESTEA BUNĂ/ȘCOALA DUMINICALĂ:

Anul I
Începuturile
Patriarhii
Biserica primară
Cinci întrebări
importante

Anul II

Anul III

Anul IV

Iosua
Judecătorii
Rut
Darul meu pentru
Dumnezeu

Ce este bine și ce
este rău
Neemia
O singură cale
Pavel – prigonitor
și propovăduitor

Împărații lui Iuda
Cunoaște Autorul
Vino după Mine
Pavel – martor și
învingător

Serii de lecții pentru EVANGHELIZĂRILE ÎN AER LIBER, care, pe lângă pachet, au şi
caiete de activităţi:

Anul I
Imaginea
completă

Anul I

Daniel

Anul II
Întotdeauna
adevărat

Anul III
Cea mai măreață
povestire

Anul IV
Păstorul cel bun

Foarte potrivită pentru Paște este şi lecţia „Toma crede“ sau lecţia 4 din seria „Un
Salvator pentru tine“.
CRĂCIUN

Serii de lecţii pentru TABĂRĂ:

Anul II

Anul IV
Cine este acest
Isus

PAȘTE

Alegerea lui Iuda

Anul I

Anul III
Un Salvator
pentru tine

PAŞTELE şi CRĂCIUNUL sunt sărbători deosebite, la care nu ar trebui să
pierdem ocazia să spunem copiilor mesajul mântuirii. Materialele pe care
le recomandăm pentru aceste ocazii sunt:

Anul I

Mai jos sunt recomandate serii de lecții pentru tabără. Dacă nu le
predai în tabără, caută să le incluzi în planificarea de mai sus, la locul
potrivit (ex: Iosif, după Patriarhii).

Anul II
Întors din drum

Anul III
Estera

Anul IV
Iosif – în curând

Lui Dumnezeu Îi
pasă când copiii
sunt triști
Pe lângă pachetul cu jocuri, versete, cântări şi activităţi, pe care îl au aproape
toate seriile de lecţii, cele de tabără au şi cărţi de lucru pentru copii. Acestea pot
fi comandate sau descărcate gratuit de pe site.

Anul I
Mântuitorul
promis

Anul II
Dacă ai fi văzut
ce-am văzut eu

Anul III
Lumina lumii

Anul IV
Mesajul unei stele

Este potrivită și lecția individuală „Tabloul sărbătorii“ sau prima lecție din
seria „Un Salvator pentru tine“. Dacă predai o lecţie dintr-o serie de lecţii,
după trecerea sărbătorii poţi să continui cu predarea celorlalte lecţii din seria
respectivă.
Manuale şi serii de lecţii (în format PDF/PPT) se găsesc pe edituraamec.ro la
secţiunea Resurse online şi pe site-ul teachkids.eu/ro
Pe măsură ce apar materiale noi, această planficare poate suferi modificări.

