
PĂSTORUL   CEL   BUN
Joc inspirat din Psalmii 23  / Ioan 10:1-18/Luca 15:4-6

28.04.2018

ETAPA  I   

Se aleg cele 5 echipe . Fiecare copil luând un ecuson dintr-un săculet.  
Ecusoanele sunt sub forma unei oiţe,care are clopoţelul şi cureluşa colorată diferit.

Fiecare ,,turmă” de oiţe va merge într-un loc diferit=staulul-la o distanţă 
oarecare una de cealaltă.
Acolo vor cunoaşte învăţătorul- responsabil de grupă (care va avea ecusonul de culoarea 
respectivă).

Îşi vor alege păstorul . 
***notă pt responsabili:   pentru că păstorul joacă un rol important în acest joc
-rog găsiţi o modalitate  de a alege un copil care să aibă pe lângă cunoştinţe şi  calităţi de lider
(el va alege jucători,va avea de trecut singur prin anumite probe,etc).

Vor alege o melodie pe care păstorul o va ,,fluiera” . Vor porni dintr-un loc doar după ce aud 
glasul păstorului.
*** rog a găsi melodii diferite, simple- un refren scurt.

FIECARE
ETAPĂ 
APROXIMATIV

15 MINUTE.



ETAPA  a-II-a

GĂSEŞTE CHEIA  POTRIVITĂ

,, Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul 

oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.”

Materiale utilizate: o planşă sub forma unei uşi
o planşă pe care sunt prinse 9 chei
cronometru

Din locul unde erau echipele, păstorul fluieră şi conduce turma sa aproape de planşe.
Vor sta fiecare turmă una lângă alta,dar separate de un loc.
Fiecare turmă va fi cronometrată  ,şi notată pt disciplina de care dau dovadă când îşi urmează 
păstorul.

Păstorul trimite o oiţă să aleagă o cheie. (pe rând fiecare oiţă)-pt această etapă ordinea intrării 
În joc va fi trasă la sorţ. Pt următoarele etape va fi ordinea în care s-au clasat la probă .

Pe spatele celor 9 cheiţe este scris un mesaj şi un punctaj :o provocare,o întrebare,o pedeapsă,
Una dintre chei e cea potrivită. Locul ei se va schimba după ce a fost găsită de una din echipe.
Prima echipa care gaseşte cheia =500 pct/a doua=400 etc.



ETAPA a-III -a

GĂSEŞTE   OAIA   PIERDUTĂ

Fiecare echipă primeşte o plansă cu 9 oiţe dintre care una lipseşte.
Păstorul va pleca din sala pentru câteva minute. 

Responsabilul grupei va ascunde oiţa prin sală. 

Păstorul revine în sală şi începe să o caute. ,,echipa lui cântă refrenul mai tare sau mai încet 
în funcţie de apropierea sau depărtarea acestuia  de oiţă.

Când o găseşte ,o duce şi o aşează pe planşă.

Cine o găseşte/ca şi timp –primul=500 pct...etc

****în cazul în care turma trişează ,arătând locul ,este depunctată
şi incepe ultima următoarea etapă.

LUCA 15:4-6



ETAPA  IV

DESCOPERĂ   HRANA

PSALMII 23: 1,2

Responsabilul echipei  va  înmăna păstorului un plic.

Acolo vor găsi,,hrana”-un verset a cărui cuvinte sunt scrise 
separat (un cuvânt pe o pagină). Turma trebuie să îl asambleze
şi să îl înveţe.. Păstorul alege 4 copii care vor spune fiecare 
o parte din acesta.

****Responsabilul  trebuie să verifice corectitudinea  fără a se implica în rezolvarea  acestuia.

Prima echipă care a reuşit (conform cronometru,şi corectitudinii versetului )=500 pct....etc

,,Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-

aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor 

voastre.”
1 Petru 2:25

Acest verset va fi amintit în timpul lecţiei – e un bonus pt cei atenţi



ACCEPTĂ   APA

ETAPA   V

Fiecare echipă va avea  o fântână(executată din carton) .În ea se găsesc mingiuţe.

Păstorul va scoate–câte una  pt fiecare oiţă(se apleacă ia o minge 
şi  o dă oiţei) . Aceasta o ia sub bărbie şi o duce la responsabil. 
Trebuie ca fiecare oiţă să treacă
pe la fântână.
Nu se folosesc mâinile ,pt că oiţele nu au mâini

Este o probă cu mişcare contra cronometru. Fiecare oiţă aleargă la fântână.
***se punctează atent disciplina:nu se împing,nu fac gălăgie. 
Dar nu se va hotărî ordinea în care fug ---ei  hotărăsc. 

Psalmii 23:2 



GĂSEŞTE  LUPUL

ETAPA  VI

Păstorul va pleca din nou din sală câteva momente,timp în care responsabilul 
alege un copil care să joace rolul lupului.

Pastorul se întoarce şi va încerca să găsească  lupul(acesta încearcă să nu iasă 
în evidenţă) .
Prin analogie cu ,,Simon spune”—Păstorul spune:  tot ceea ce e pozitiv oile 
fac,ce e rău-nu fac. 
Ex: oile cântă ,Oile dau mâna una cu alta.oile  zâmbesc,oile ,vorbesc..(toate fac 
mee,lupul...uuuu) oile se lovesc(nimeni -cu excepţia lupului) etc.
Este o probă contra cronometru. Are voie doar de 3 ori sa facă turma ,,să 
vorbească”.
**** se descalifică dacă i se arată păstorului lupul şi nu îl identifică el.



EXAMENUL   PĂSTORULUI 

ETAPA  VII

IOAN 10:11

Lupul alege o oaie pe care o duce în faţă –aceasta este roabă 
În faţa ei va fi o cărare făcută din 5 cartoane 

1

2
3

4
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Păstorii celor 5 echipe stau în faţa 
cartoanelor cu un clopoţel în mână.
Se vor pune întrebări din lecţie,versetul de 
aur. Primul care ştie sună clopoţelul 
răspunde –trece etapa.
Dacă nu ştie sau sună degeaba rămâne pe 
loc ,iar dacă e deja pe unul din cartoane se 
va da un carton inapoi.
Primul pastor care ajunge =500 pct. etc

Odată ajunşi la final ,păstorii au de ales între 
a conduce turma la victorie,intorcându-se în 

,,staulul “lor,încheind jocul -sau a elibera 
oaia ,rămânând el captiv în locul ei.

În acest caz oile se vor unii cu turma altui 
păstor . Oaia va fi liberă dar el va pierde 

premiul echipei. Nu va fi recompensat cu 
aceleaşi recompense ca turma sa.

PĂSTORUL CARE VA RENUNŢA LA EL  PT O OAIE
Nu va fi recompensat ca şi turma ...
va fi premiat  special pt că
a făcut ce a făcut Marele Păstor.
Plus un bonus de 1000 pct pt turma sa.  





1 2 3

4 5



ETAPA
PUNCTAJ:

PROBĂ.....
DISCIPLINĂ...

TOTAL

ETAPA I
ALEGE PĂSTORUL
DISCIPLINĂ..............
ETAPA II 
GĂSEŞTE CHEIA
PCT....
DISCIPLINĂ
ETAPA III
GĂSEŞTE OAIA PIERDUTĂ
PCT....
DISCIPLINĂ
ETAPA IV
DESCOPERĂ HRANA
PCT.
DISCIPLINĂ
ETAPA V 
ACCEPTĂ IZVORUL
PCT....
DISCIPLINA
ETAPA  VI
GĂSEŞTE LUPUL DIN 
TURMĂ
PCT
DISCIPLINĂ
ETAPA  VII 
EXAMENUL PĂSTORULUI
PCT...
DISCIPLINĂ


